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Paul Alexander Baran ble født 8.12.1910 i Nikolajev, studerte sosiologi og økonomi i 
Moskva, Berlin, Breslau og Frankfurt am Main. Forlot Tyskland i 1933 og kom til 
USA i 1939. Fra 1951 til han døde i 1964 var han professor i økonomi ved Stanford 
University.  
Barans bok The Political Economy of Growth (Monthly Review Press 1957) regnes 
av marxister for å være et av de største nyere verkene innen politisk økonomi. Andre 
arbeider: Fascism in America (1952), Marxism and Psychoanalysis (1960) og, 
sammen med Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (Monthly Review Press 1966, 
senere også utgitt på Pengiun).  
Essayet i dette nr. av Vardøger, publisert første gang i Monthly Review, mai 1961 
(originaltittel: «The commitment of the intellectual»), trykkes med tillatelse av 
forlaget.  
© Monthly Review Press 1966. 
 
Clark Kerr var president (dvs. rektor) ved University of California inntil guvernør 
Ronald Reagan avsatte ham i 1967 med den begrunnelse at han var for liberal til å 
kunne hamle opp med de revolusjonære studentene. Utdraget fra «The Uses of the 
University» (opprinnelig Godkin-forelesninger ved Harvard 1963) er oversatt etter 
utgaven på forlaget Harper & Row Publishers, New York 1966. 
© The President and Fellows of Harvard College 1963. 
 
Hal Draper, bibliotekar ved University of California, Berkeley, er medlem av 
redaksjonen for tidsskriftet New Politics og tidligere redaktør av ukeavisen Labor 
Action. «The Mind of Clark Kerr» (først utgitt som brosjyretekst i oktober 1964), er 
her, noe forkortet, oversatt fra Hal Draper: Berkeley – The New Student Revolt, Grove 
Press, New York 1965.  
© Hal Draper 1965. 
 
Essayet av Herbert Marcuse (originaltittel: «Liberation from the affluent society») er 
foredraget han holdt på kongressen «The Dialectics of Liberation» som fant sted i 
London i juli 1967. De fleste foredragene fra kongressen er publisert i David Cooper 
(ed.): The Dialectics of Liberation, Penguin 1968.  
© Penguin Books Ltd. 1968. 
 
Cohn-Bendits artikkel er utdrag fra boken Le gauchisme – remede a la maladie senile 
du communisme, som nylig er kommet ut på Pax Forlag. I den norske oversettelsen av 
boken er størstedelen av utdraget vi trykker her, utelatt. Pax Forlag har velvilligst gitt 
oss tillatelse til å trykke artikkelen.  
© Pax Forlag 1969. 
 
Essayet av Hans Magnus Enzensberger ble første gang publisert i Kursbuch 11og 13, 
1968 (Suhrkamp Verlag). Det trykkes her med tillatelse av forfatteren. Essayets 
originaltittel var «Berliner Gemeinplätze». I et etterskrift til første del, januar 1968, 
bemerker forfatteren: «Disse notatene kalles Gemeinplätze fordi de ikke skriver seg 
fra noen enkelt. De kalles Berliner Gemeinplätze fordi de er blitt demonstrert på 
plassene i denne byen. Jeg skriver dem ned i håpet om at de blir tyske Gemeinplätze.» 
© Hans Magnus Enzensberger 1968. 
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