
Eugen Varga:

Den russiske veien til sosial
ismen og dens resultater

HVORVAN OKTOBERREVOLUSJONEN BLE TEORETISK VURVERT Al/
SINE SAMTIVIGE

Den russiske sosialistiske revolusjonen i 1917, som for
andret hele det sosiale livet fra grunnen av, fikk den- 
gang en helt bestemt teoretisk begrunnelse som har beholdt 
sin offisielle betydning helt opp til vår tid. Denne be- 
grunnelsens grunnleggende forutsetninger var følgende: 
Verdenskapitalismen hadde nådd det imperialistiske stadi
et i sin utvikling; dette stadiet ville umiddelbart bli 
fulgt av de fremskredne landenes overgang til sosialismen; 
epoken med verdenskriger og proletariske revolusjoner 
hadde allerede begynt; i løpet av denne prosessen kunne 
imperialismens kjede bli brutt i et land - og ikke ubetin
get i det mest utviklede landet: Oktoberrevolusjonen var 
et slikt gjennombrudd av den imperialistiske fronten; det 
russiske proletariatet viste proletariatet i de andre, 
høyere utviklede landene veien til sosialismen.
Nå har det gått nesten 50 år siden oktoberrevolusjonen.
Men ikke et eneste fremskredet land som virkelig har nådd 
sitt imperialistiske utviklingsstadium, har hittil fulgt 
den veien som Russland anviste. Denne veien blir etter
strebet av land som i sin - sosiale - utvikling er enda 
mer tilbakestående enn Russland var i 1917, nemlig lande
ne i Asia og Afrika. Hvordan kan man forklare dette? Hol
der den offisielle teoretiske begrunnelsen for oktober
revolusjonen stikk? For å svare på dette spørsmålet, må 
man først ta for seg teorien for Russlands revolusjonære 
utvikling som V.I. Lenin - det russiske revolusjonære 
proletariatets store ideolog og fører - utviklet gjennom 
mange års politisk arbeid. Det må avklares hvorvidt per-
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spektivene for den samfunnsmessige utviklingen ble riktig 
skissert i denne teorien. Samtidig må det bestemmes hva 
som virkelig hendte i Russland i 1917 og i de følgende 
tiårene, og om alt dette var i samklang med Lenins teori
er.

"VET RUSSISKE SCSI ALVEMO KRATTETS AGRARPROGRAM" FRA 1907

Ti år før oktoberrevolusjonen offentliggjorde Lenin skrif
tet "Sosialdemokratiets agrarprogram i den første russiske 
revolusjonen fra 1905 til 1907". Der skisserte han per
spektivene for landets revolusjonære utvikling. Dengang 
forestilte han seg at den sosialistiske revolusjonen i 
Russland ville komme først i en fjern fremtid. Han ana
lyserte bare perspektivene for kampen mellom de to klasse- 
tendensene i den russiske borgerlige revolusjonen. Den 
ene av disse to tendensene betegnet han som "de prøyssiske 
junkernes vei" og den andre som "de amerikanske farmernes 
vei". Lenin visste svært godt at Russland ikke hørte til 
den gruppen av land der kapitalismen hadde utviklet seg 
på "klassisk" måte, og at den russiske kapitalismen to
talt sett ennå var meget lite utviklet. Produksjonen i 
godseiernes "latifundier" (storgods), var faktisk så inn
skrenket av halvføydale forhold at den utviklet seg bare 
meget langsomt. I frykt for folkereisninger støttet den 
liberale adelen seg stadig mer på det autokratiske herre
dømmet, og den hadde forlengst tapt sin tidligere revolu
sjonære karakter. De undertrykte bondemassene kunne "feie 
vekk det autokratiske og føydale systemet fra grunnen av" 
dersom de var i stand til å sette ut i livet en beslutt
som oppstand overalt og samtidig. Men en spontan masse- 
oppstand er ennå ikke noen revolusjon. Lenin så seg der
for om etter virkelig revolusjonære krefter blant bønde
ne, dvs. krefter som ville tilegne seg de progressive nye 
prinsippene for jordbruksproduksjon og utvikle en tilsva
rende politisk selvbevissthet. Samtidig forsto Lenin hvor 
svakt, politisk uopplyst og oppsplittet det russiske far- 
merbursjoasiet var. Men han forutsatte at det likevel 
kunne oppfylle sin revolusjonære oppgave: å styrte det 
autokratisk-adelige systemet - under betingelse av at det 
fikk støtte av den revolusjonære arbeiderbevegelsen. Ho- 
vedtyngdepunktet i hans sosialdemokratiske "Agrarprogram" 
besto i forsikringen om at nasjonalisering av all jorda 
ville være det ufravikelige resultatet av en seierrik 
revolusjon. Bare nasjonalisering av jorda ville etter 
Lening mening muliggjøre en rask og fullstendig likvi
dering av alle gamle og halvføydale former for jordeien
dom og overleveringen av jorda til nye, progressive kapi
talister og farmere.

Samtidig påviste Lenin nødvendigheten av den neste etap
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pen i Russlands demokratisk-borgerlige utvikling:
"... konsolideringen av de nye farmernes (nye) kapitalis
tiske jordeiendom vil automatisk resultere i både en anti- 
proletarisk stemning og i farmernes bestrebelse på å skaf
fe seg et nytt privilegium i form av eiendomsretten." Hos 
proletariatet og de proletariske sjiktene ville nasjonali
seringen av jorda vekke ønsket om sosialisering av hele 
den samfunnsmessige produksjonen. Lenin formulerte her 
en spesielt interessant idé: En utparsellering av jorda 
kunne være bestemt av farmernes ønske om å "’temme1 eller 
enklere sagt, å kvele" proletariatet og de proletariske 
sjiktene.

ØM UURVERINGEN Al/ VEN RUSSISKE REl/OLUSJONEN SOM 
BORGERLIG - AGRAR

For de stadiene av den borgerlige revolusjonen som Lenin 
karakteriserte i 1907, betraktet han altså sosialisering 
og tilsvarende krav fra proletariatet som utidsmessige.
Men samtidig forutsatte han at farmerbursjoasiet skulle 
utvikle seg så raskt at det eventuelt kunne "temme" pro
letariatet. Således konsiperte Lenin i 1907 en spesiell 
russisk variant av "farmernes amerikanske vei" som kapi
talismens utviklingsvei. På denne veien ville arbeider
klassen bringe til makten et nytt, progressivt og produk
tivt agrarbursjoasi, som raskt ville utvikle en ny, nasjo
nal kapitalisme, befridd fra alle føydale rester. Og der
etter ville arbeiderklassen som var blitt større og ster
kere i løpet av denne utviklingen, føre sin kamp med det
te nye borgerskapet om samfunnets overgang til sosialis
men. Alt dette krevde utvilsomt at Russland fikk utvikle 
seg selvstendig gjennom årtier.

LENINS OPPFATNING Al/ VEN RUSSISKE REl/OLUSJONEN I 1917

Allerede i 1917 hadde Lenin en annen oppfatning. For ham 
var den russiske revolusjonen dengang det første revolu
sjonære skrittet i internasjonal målestokk. I denne nye 
tolkningen lå det ikke så rent lite doktrinær marxisme. 
Lenin tenkte seg at verdensimperialismen ikke bare var 
kapitalismens høyeste, men også dens siste etappe, en 
etappe som måtte bli fulgt av en fase da alle land i ver
den gikk over til sosialismen. I utilfredsheten til pro
letariatet i de krigførende landene og i de spredte for
søkene på arbeideroppstander så han tegn på begynnelsen 
til denne overgangsperioden, og han betraktet den russis
ke revolusjonen som begynnelsen på denne bevegelsen.
Da Lenin kom til Petersburg den 3. april 1917, erklærte
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han helt åpent den russiske revolusjonen for å være en 
"sosialistisk" revolusjon. Straks etter skrev han i bro
sjyren Vnolataklat&t* oppgav&A l v&n, sl&voIua j on:

"Proletariatets overtakelse av statsmakten ... vil være 
begynnelsen til 'gjennombruddet av fronten', fronten av 
kapitalinteresser i verdensmålestokk? og først etter at 
proletariatet har brutt igjennom d&nnø fronten, kan det 
befri menneskeheten fra krigens redsler, sikre menneske 
heten lykken i en varig fred."

Også i årene som fulgte oktoberrevolusjonen håpet Lenin 
fortsatt på en sosialistisk revolusjon i hele verden.
Selv sommeren 1920 skrev han i sitt forord til den frans
ke utgaven av lmpzKZalii>møn 4 om kapital^rrnnA høya&tz 
Atadium:

"Imperialismen er terskelen til proletariatets sosiale 
revolusjon. Siden 1917 er dette blitt bekreftet i ver
densmålestokk . "

"ØM l/Åk REVOLUSJON"

I virkeligheten er dette ikke blitt bekreftet, hverken i 
20-årene eller i de 40 følgende årene? hittil har ikke 
den sosiale revolusjonen brutt ut i noen av landene til 
"den klassiske kapitalismen". Det største håpet var ret
tet mot det beseirede Tyskland. Men ikke engang i dette 
landet inntrådte det en revolusjonær situasjon. Arbeider- 
oppstandene ble undertrykt, og Rosa Luxemburg og Karl 
Liebknecht - førerne for proletariatets revolusjonære 
fraksjon - ble myrdet. Lenin som litt etter litt ble seg 
bevisst disse kjensgjerningene, ga i artikkelen Om vdA 
fiZvotuAjon fra januar 1923 , kort før sin død, en annen 
forklaring av oktoberrevolusjonen som samsvarte bedre med 
virkeligheten. I denne artikkelen prøvde han i grunnen å 
utvikle en helt ny konsepsjon av historien i vår nåværen
de epoke. Denne oppfatningen er uttrykt i ytterst knappe, 
lite utformede formuleringer som nødvendiggjør en analyse
Teksten inneholder to grunnleggende teser. Første tese:

"Kunne ikke et folk som er kommet inn i en revolusjonær 
situasjon slik som den vi hadde under den første imperi 
alistiske krig, - kunne ikke dette folket som følge av 
det utsiktsløse i sin stilling kaste seg ut i en kamp 
som i det minste åpnet iallfall en eller annen sjanse 
til å tilkjempe seg ikke helt vanlige vilkår for en 
videreutvikling av sivilisasjonen?" Og lenger nede: 
"Hvis det er så at et bestemt kulturnivå må til for å 
kunne skape sosialismen ... - hvorfor skulle vi ikke da
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begynne med å kjempe oss fram på revolusjonær vei til 
forutsetningene for dette bestemte nivået og først dzti- 
dtt&K, på grunnlag av arbeider- og bondemakten og sov- 
jetsysternet, gå videre framover og innhente de andre 
folk?"

Hva betydde det i 1917 for det russiske folket å være "i 
en utsiktsløs stilling"? Det dreide seg ikke om de mili
tære nederlagene, heller ikke om desorganisasjonen og 
selve hungersnøden, men om den kjensgjerning at de gamle 
herskende klassene hverken hadde kraft eller organisasjons
grad til å føre landet ut av desorganiseringen og hungers
nøden. Den eneste makten som var i stand til dette, var 
den revolusjonære arbeiderklassen.
Følgelig hadde ikke oktoberrevolusjonen funnet sted fordi 
"et gjennombrudd av den imperialistiske fronten i verdens
målestokk" hadde vært mulig i Russland, men på grunn av 
det særegne ved kraftforholdene mellom klassene i det 
russiske samfunnet som var styrtet ut i en utsiktsløs si
tuasjon av desorganisasjon og hungersnød. De revolusjonæ
re russiske sosialdemokratene førte de arbeidende masse
ne på en overgangsvei til sosialismen som ingen marxistisk 
teori hadde forutsett. Denne veien besto i at det progres
sive demokratiet i det tilbakestående, halvkoloniale lan
det begynte med erobringen av den politiske makten, for 
så å skape forutsetningene for overgangen til sosialismen 
på dette grunnlaget.
Lenins annen tese om den russiske revolusjon er følgende;

"Russland (som) ligger på grensen mellom de siviliserte 
land og de land som av krigen endelig ble trukket inn i 
sivilisasjonen, landene i hele Østen, utenfor Europa, - 
...Russland hadde og måtte som følge av dette ha visse 
særegenheter. Det dreier seg om særegenheter som natur
ligvis ligger på linje med den felles utvikling i verd
en, men som utgjør noe som skiller den russiske revolu
sjon fra alle tidligere revolusjoner i de vest-europeis- 
ke land og som delvis innfører visse nye trekk på ters
kelen til landene i Østen." Og videre:
"Hva så når det som følge av det fullstendig utsikts- 
løse i stillingen ... åpnet seg en mulighet til å ta 
fatt med å skape de grunnleggende forutsetninger for 
et sivilisert liv på en annen vei enn i de vesteurope
iske statene?"

Her dreier det seg åpenbart ikke om Russlands territori
ale beliggenhet mellom Vesten og Østen, like lite dreier 
det seg om den utsiktsløse stillingen skapt av selve kri
gen. Det det dreier seg om, er at Russland med sin revo
lusjon har åpnet en ny type nasjonal utvikling, en over
gangsvei til sosialismen som unngår den egentlige kapita
lismen, og som derfor har gitt de andre halvkoloniale
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eller koloniale landene - ikke bare i Orienten og Asia, 
men også på de andre kontinentene - et historisk eksempel. 
Dette ble i virkeligheten "bekreftet i verdensmålestokk", 
ikke etter den første verdenskrigen, men etter den andre, 
noe som betyr en stor tidsforskjell for den moderne his
torien.

"VEN SKAPENVE MARXISMEN"
Lenin forklarte altså ikke bare kapitalismens nye imperi
alistiske fase ut fra standpunktet i teoriene til Marx 
og Engels. Han var samtidig den første teoretikeren for 
den russiske veien til sosialismen, den veien som halv- 
koloniale og koloniale tilbakestående land har slått inn 
på ved å unngå den egentlige kapitalistiske fasen. Denne 
teorien til Lenin fremsto også som "den skapende marxis
men" som man siden 1917 snakket om i kretsene til SUKP(b). 
Denne skapende marxismen minner i mangt om de sosialistis
ke teoriene til de revolusjonære russiske demokratene:
Tsjernisjevski, og enda mer Tkatsjev.* Naturligvis er 
det en stor forskjell mellom Tkatsjev og det Lenin skrev 
mot slutten av sitt liv. For Tkatsjev var den hovedsakli
ge revolusjonære klassen de russiske bøndene med sin lan
ge tradisjon, mens den for Lenin var det russiske prole
tariatet som var blitt vennet til kamp og sveiset sammen 
gjennom den industrielle produksjonsmåten.
Dette var veien for sosial utvikling som det russiske 
kommunistpartiet rev det russiske folket med på etter 
1917, en vei som dette folket fulgte alene i 20 år, og 
som det nå i 30 år har marsjert på sammen med andre halv- 
koloniale og koloniale folk. Hvilke resultater har det 
russiske samfunn oppnådd på denne veien? Det har uten 
tvil oppnådd store nasjonale og internasjonale suksesser, 
som imidlertid blir innskrenket av vesentlige feil ved 
den sosiale oppbyggingen av dets liv. Dette er feil som 
har oppstått ved historisk lovmessighet. Mens det er tem
melig enkelt å trekke balansen for suksessene, så krever
&N.G. Ta jaunt* j dvA (1828-1889), revolus jonær-demokratisk 
forfatter, teoretiker og litteraturkritiker. Forfatter av 
verket Hva må gjøfidA?, en revolusjonær handlingsveiledning 
som påvirket sterkt en hel generasjon av russiske revolu
sjonære. (L&nZn overtok denne tittelen bevisst fra T.)
P.N. TkatAjdv (1844-85), ideolog for narodnikene i fasen 
med de terroristiske kamporganisasjonene. Tkatsjev redu
serte revolusjonens problem til et rent teknisk-organisa- 
torisk problem gjennom å ta makten gjennom en strengt 
disiplinert, utvalgt elite. Han var sterkt påvirket av 
jakobinsk-blanquistiske revolusjonsforestillinger. O.a.
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de negative sidene ved det sovjetiske samfunnsliv en sys
tematisk og konsekvent analyse.

SOVJETMAKTESJ

Den dyptgripende krisen i hele det sosiale liv i Russland, 
krisen som manifesterte seg på det aller skarpeste i det 
militære nederlaget i 1917, demonstrerte den gamle, reak
sjonære og føydale politistatens fullkomne udugelighet 
til å regjere landet som før, og krisen viste arbeidernes 
motstand mot fortsatt å la seg underkaste det gamle regim
ets makt. Dette bestemte den vesentlige målsettingen til 
arbeider- og bondemassenes revolusjonære kamp og resulter
te i oktoberrevolusjonen som hjalp RKP(b) til makten. Den 
vitenskapelige sosialismens idé ble bare i en viss utstrek
ning forstått av det øverste skiktet i arbeiderklassen, 
ocr overhodet ikke i bondemassene. Den viktigste drivkraf
ten i oktoberrevolusjonen var derfor ikke den arbeidende 
massens streben etter å opprette sosialismen, men deres 
kamp for å knuse den gamle og tvers igjennom korrumperte 
samfunnsordningen, deres hat ikke bare mot ministrene, 
generalguvenørene og politiet, men også mot godseierne og 
bedriftsherrene, mot tsarens generaler og offiserer. Driv
kraften i revolusjonen var først og fremst massenes stre
ben etter å frigjøre seg fra herredømmet til disse folke
ne og den økonomiske utbyttingen og å skape en ny, demo
kratisk statsform - en annen samfunnsmakt som tilsvarte 
folkets interesser. Dette hatet som lenge hadde ulmet i 
folkemassens bevissthet og som nå endelig flammet opp, 
betinget den revolusjonære ånd og begeistring i 1917-be- 
givenhetene, i de følgende borgerkrigsårene og i kampen 
mot intervensjonstroppene. Disse hendingene forente re
presentantene for disse lagene av folket i de nye, lokale 
maktorganene - "sovjetene til arbeider- og bonderepresen-, 
tantene" - og tvang dem til å kjempe aktivt for "sovjete
nes makt". Dette hatet og disse kampene nedfelte i be
visstheten til flertallet av den arbeidende massen en fø
lelse av samfunnsmessig ansvar, en militant begeistring 
og mot til å fullføre heltedåder og motstå de fiendtlige 
kreftene i produksjonen og i organiseringen av nye former 
for sosialt herredømme. Men parolen "sosialisme" og "sov- 
jetmakt" ble som før formidlet til massenes bevissthet 
gjennom representanters for den revolusjonære intelligen- 
siaen, gjennom talene og artiklene til ledelsen i RKP(b) 
med Lenin i spissen.
Mot denne sammensveisede revolusjonære fronten sto væpne
de sosiale krefter som i egentlig forstand ikke hørte til 
borgerskapet, men nesten utelukkende til den gamle halv- 
føydale leir av borgerlige og jordeiere: tsarens genera
ler og offiserer, ledende og velstående kosakker, kulak-
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kene og representantene for åger- og handelsborgerskapet 
på landsbygda med sin reaksjonære bevissthet. Trass i den 
innbitte motstanden fra hele denne leiren som ble under
støttet av intervensjonstroppene fra 14 stater, seiret 
tilslutt den revolusjonære fronten. Den indre styrken og 
samholdet til de revolusjonære sjiktene var så stor at 
de etter fire år med ytterst harde prøvelser - militære 
nederlag, økonomisk desorganisasjon og hungerskatastrofe 
- kunne heise sovjetmaktens røde fane over hele landetunn- 
tatt i det som tidligere hadde vært de vestlige grenseom
rådene .

KLASSEMOTSETNINGENE I VET NVE SAMFUNNET
På tross av denne overraskende seieren ble likevel dype 
klassemotsetninger innenfor den revolusjonære fronten 
merkbare, motsetninger som var blitt frembrakt av oktober
revolusjonens karakter. Denne revolusjonen ble gjennom
ført i navnet til "sosialismens ideal" og den bar navnet 
"sosialistisk revolusjon", men den var det bare til en 
viss grad. Den var en dristig og blodig avgjørelse ikke 
bare av en, men to ulike sosiale kriger som i lang tid 
var blitt utkjempet i det russiske samfunnet og som Lenin 
hadde beskrevet i artikkelen So&lcLll&m&vi og bøndzne. (1905) .
Den ene var hele bondeklassens og deres ideologers (de 
sosialrevolusjonære, "folkevennene". O.a.) krig mot det 
autokratiske og føydale herskersystemet for "land og fri
het". Den andre var proletariatets og de halvproletari- 
serte lag av bøndene sin kamp mot by- og landborgerskapet: 
for nasjonalisering og sosialisering av de viktigste in
dustrielle produksjonsmidlene. Følgelig var oktoberrevolu
sjonen bare delvis en sosialistisk revolusjon, og ikke i 
så liten grad en borgerlig bonderevolusjon. Den hadde som 
aktivt hovedelement ikke bare industriarbeiderne som eks
proprierte borgerlig eiendom, men også de store massene 
av bønder som tilhørte det fattige og midlere lag, såvel 
som soldatene og matrosene som stammet fra disse lagene 
i folket, og som nå deserterte fra fronten og skipene og 
vendte tilbake til landsbyene for å tilintetgjøre gods
eiernes eiendom og utparselere deres jord. På slutten av 
revolusjonen gikk eiendoms- og forvaltningsretten til in
dustri, bergverk, bankvesen og jernbaner over til sovjet
staten. Men samtidig ble bare en liten del av den kulti
verte jorda den nye statens eiendom. På den første bonde- 
kongressen framsatte Lenin et forslag som gikk ut på at 
jordgodsene samt deres driftsutstyr skulle danne grunn
laget for kollektive driftsenheter ledet av de fattigste 
bøndene. Dette var et forslag som ikke kunne vireliggjør- 
es av bondeklassen. Bøndene tok derimot i sin besittelse 
landeiendommene eller eksproprierte store deler av dem.
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Den borgerlige bonderevolusjonen ble gjennomført under 
parolene til den sosialistiske revolusjonen som på sin 
side i sterk grad ble styrket og vernet av klassekreftene 
i den borgerlige bonderevolusjonen. Hadde ikke disse klas
sekreftene blitt revet med av sprengkraften i kampen mot 
det autokratiske og føydale systemet, og av higenen etter 
endelig å oppnå "jord og frihet", hadde ikke den proleta- 
riske revolusjonen kunnet seire og befeste seg i hoved
stedene og industrisentrene. Den ville blitt utradert av 
den borgerlig-føydale kontrarevolusjonen. Bondeidealet om 
"jord og frihet" som reflekterte mulighetene til(den ame
rikanske) farmerens kapitalistiske vei, og den "vitenska
pelige sosialismens" proletariske ideal som utelukket pri
vat eiendomsrett til produksjonsmidlene, sto i skarp mot
setning til hverandre og hadde form av en klasseantagonis- 
me. Lenin hadde rett da han (i 1907) antok at denne mot
setningen bare kunne løses gjennom vold - gjennom væpnet 
makt. Han trodde at når farmerborgerskapet hadde videre
utviklet og befestet seg, så ville det "temme", eventuelt 
kvele proletariatet som hadde vært dets forbundsfelle i 
den antiføydale revolusjonen. I virkeligheten skjedde det 
diamentralt motsatte fenomen: og det var ikke mindre dra
matisk .

IhJVUSTRIPROLETARlAT OG EULEPR0LETAR1AT

Mellom de grunnleggende sosiale kreftene og parallelt til 
klasseantagonismen innenfor den revolusjonære fronten som 
hadde lagt grunnlaget for "sovjetmakten" over hele landet, 
utviklet det seg snart en annen motsetning som skulle bli 
mindre åpenbar på overflaten. Denne motsetningen var en 
avledning av klassestrukturen i det russiske samfunnet, 
og senere førte den følgeriktig til dramatiske resultater.
Var det viktigste klasseelementet innenfor den revolusjo
nære fronten industriproletariatet i egentlig forstand - 
dette omfattet de kvalifiserte lønnsarbeiderne i jernban
en, skipsfarten, verkstedene og på de store jordgodsene 
- så var det nestviktigste "klasseelementet" i denne fron
ten småkapitalistene og småbrukerne som kunne tilfreds
stille sine behov dels ved eget arbeid, dels ved utbytt
ing av lønnsarbeid. Men i en viss utstrekning omfattet 
denne fronten et tredje "klasseelement" som krever en 
klar teoretisk definisjon.
I sineB/ieu d<l£ £jtkno. hvor Lenin analyserte klasse-
kampgrupperingene i Russland etter tsarismens (autokrati- 
ets) fall, skrev han at "sovjetene av arbeiderdeputerte 
.. søker forbundsfeller i hele proletariatet og i hele 
massen av den fattige befolkningen", at "disse sovjetene 
representerer hele den fattige folkemassen" og at det var
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uomgjengelig nødvendig å bygge "en likeså utmerket prole
tariatets organisasjon" som "leder for hele den uoversik
tlige massen av fattige i by og på land, halvproletariat 
og småkapitalister".
Fattigdom er vel å merke et tøyelig begrep. En industri- 
og jernbanearbeider kan være fattig, men til tross for 
det har han bevart en indre sans for organisasjon takket 
være omgangen med teknikken og tilknytningen til arbeider 
kollektivet innen bedriften. Svært fattig kan også en bon 
de på sin usle jordflekk være, eller håndverkeren som 
slår seg til ro med å tråkke i sitt riktignok individuel
le, men evig samme arbeid.
Men det fantes enda et annet lag av den fattige befolknin 
gen som var sammensatt av de deklasserte elementene i de 
laveste lag av samfunnet: Dette var folk som enten hadde 
mistet det lille de eide eller aldri hadde eidd noe og 
samtidig aldri hadde deltatt i organisert industriarbeid 
(i bedriftene). Dette var folk som levde av leilighetsar- 
beid. Disse sjiktene av fattige som ikke kjente fast og 
organisert arbeid og led under usikkerheten i sin materi
elle eksistens, viste i alminnelighet visse spesielle 
trekk i sin sosiale bevissthet og sine reaksjonsmønstre: 
mottakelighet for forbitrelse mot samfunnet, hang til 
klassehat mot dem som hadde en sikker og stabil eksistens 
og framfor alt mot dem som hadde makt og rikdom. Men dis
se tilgøyelighetene var samtidig parret med individualis
tisk begjær etter personlig berikelse og makt. Denne ka
tegorien av fattige var svært tallrik i de laveste lagene 
av folket, men også ganske utbredt blant dem som hadde 
en viss utdannelse og kultur. Oktoberrevolusjonen satte 
i kok alle de laveste lagene i folket og vekket dem poli
tisk, og dette gjaldt mer for de deklasserte "fattige" 
enn for noen andre. En del av disse tilhørte den reaksjo
nære leiren eller vendte tilbake til den i håpet om at 
en mulig seier for denne skulle skylle dem oppover. En 
annen del - tallmessig mindre - utfoldet derimot en eks
traordinær statsborgerlig innsats i den revolusjonære 
fronten. Nettopp fra dette miljøet stammet de revolusjo
nære deltakerne som i særlig kritiske moment i borger- 
krigsperioden utmerket seg med en vill "ultrarevolusjonær 
holdning og politiske overdrivelser og som senere i mer 
fredelige perioder i oppbyggingen av det nye samfunnet 
utviklet et åpent eller fordekt maktbegjær og en politisk 
karrierejakt som ofte ikke vek tilbake for noe middel, 
en hang til selvgod "Fuhrertum", men også oppstyltet og 
oppblåst handlingsmønster og livsførsel.
Det relativt beskjedne antallet spesifikt proletariske 
partikadre i RKP(b) i det hovedsakelig bondske og småbor
gerlige landet førte til at disse herskesyke ultrarevolu- 
sjonære trengte seg inn i partiets rekker etter at dette
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hadde erobret makten, og ofte ble de usedvanlig aktive 
og endog førende "element" i partiet. Svært ofte var det 
disse som gjennomførte revolusjonen på det lokale planet 
idet de eksproprierte og henrettet de som tilhørte gods- 
eierklassen og borgerskapet og senere kulakkene. Takket 
være sitt revolusjonære ry kunne disse lederne fra de av
sidesliggende regionene trenge inn i det sentrale parti- 
og statsapparatet. Ved siden av den virkelig proletaris- 
ke "lederstilen" som utmerket seg ved måtehold, beskjeden
het og avkall på personlige fordeler og hvis beste repre
sentanter var Lenin, Sverdlov, Dzjerzjinskij og Kirov, 
dukket det etter hvert opp en annen lederstil som viste 
andre trekk; og det har sine historiske årsaker.

STATEN OG REVOLUSJONEN

I dette flettverket av klassetendenser innen den revolu
sjonære fronten måtte det bolsjevistiske kommunistparti
et oppklare og løse to grunnleggende problemer som bestem
te landets framtid. Nettopp Lenin såvel som mange andre 
satte mye inn på å klarlegge problemene teoretisk.
Den spesielle boken Staten og K<L\)olut> jomn, skrevet i 
august/september 1917, viet Lenin til studiet av det førs
te problemet: organisasjonsprinsippet for den sosialist
iske oppbyggingen i et tilbakestående land med en over
vekt av bønder. Overfor de opportunistiske sosialdemokra
tene hevder boken med rette at de ville fordreie eller 
stilltiende forbigå de grunnleggende tesene om staten hos 
Marx og Engels.
Her er Lenins tese: proletariatet som har virkeliggjort 
den proletariske revolusjonen, må ikke slå seg til ro med 
å ha knust makten til borgerskapet, tatt over statsmaski
neriet og satt dette i sin tjeneste, men det må også byg
ge opp en ny stat som så etter hvert og gradvis vil "dø 
hen". Da Lenin behandlet dette problemet, var han påvirk
et av overbevisningen at verdensrevolusjonen sto for dø
ren: "... vil kapitalismens verdensherredømme kunne stå 
imot, når det russiske folket ... legger statsmakten i 
hendene på arbeider- og bondesovjetene?" Dette er grunnen 
til at han hadde en overdreven tro på Engels' tese angå
ende statens historiske dialektikk og på de almenne slut
ninger som Marx og Engels hadde dradd på grunnlag av er
faringene fra Pariserkommunen som naturligvis hadde for 
kort levetid og var for ufullstendig.
Lenin utviklet teorien til Engels. I følge den måtte den 
borgerlige staten , hvis hovedelement var en "spesifikk 
formasjon av væpnede mennesker", erstattes med proletari
atets revolusjonære diktatur som måtte virkeliggjøres i
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en "selvvirkende bevæpnet organisasjon av folket" ved 
hjelp av "væpnede arbeidere"? og når "flertallet av folk
et undertrykte sine undertrykkere", skulle en særskilt 
form av denne undertrykkelsen ikke lenger være nødvendig. 
I det politiske liv ville dette være en renessanse på et 
nytt og høyere nivå for den "primitive demokratisme" som 
hadde eksistert i de tidligere klasseløse samfunn. Videre 
utviklet Lenin en gammel idé av Marx om å erstatte embets 
maskineriet av priviligerte embetsmenn som sto over folk
et, med et nytt apparat "som litt etter litt skulle opp
heve og gjøre overflødig ethvert embetsverk". Dette skul
le være mulig siden forvaltningsfunksjonene i kapitalis
men allerede hadde forenklet seg betraktelig? og derfor 
kunne statsfunksjonen tilbakeføres "til så enkle opera
sjoner som registrering, bokføring og kontroll slik at 
disse funksjonene kunne utøves av alle som var lese- og 
skrivekyndige".
Lenin holdt dette for mulig dersom embetsmennene "trekkes 
til * ansvar, til enhver tid er avsettbare og utfører den 
offentlige tjenesten med arbeiderlønn". Med innføringen 
av en slik ordning "vil de stadig mer forenklede kontroll 
og regnskapsfunksjonene som etter tur blir utført av alle 
etter hvert bli en vane og til slutt opphøre som en sær- 
funksjon til et spesielt sjikt mennesker". Ifølge Engels 
vil da "de offentlige funksjonene miste sin politiske ka
rakter og forvandles til enkle administrative funksjoner 
... som overvåker de sosiale interessene". Denne oppfat
ningen av herredømme- og forvaltningsprinsippene i staten 
står hos Lenin i umiddelbar motsetning til den oppgaven 
det organiserte proletariatet som herskende klasse, uunn
gåelig setter seg: "Proletariatet trenger statsmakten, 
en sentralisert makt og tvangsorganisasjon til å under
trykke utbytterne såvel som til å lede den uhorverlige 
folkemassen av bønder, småborgere og halvproletarer for 
'å få i gang' den sosialistiske økonomien". Et annet sted 
skriver han at "ekspropriasjonen av kapitalistene nødven
digvis vil føre med seg en mektig utvikling av samfunnets 
produktivkrefter".
Vi forstår ikke helt hvordan denne "ledelsen" til hele 
proletariatet og denne "organisasjonen" av den mektige 
utviklingen av samfunnets produktivkrefter er mulig med 
hjelp av rene teknikere, kontrollører og bokholdere, når 
det er obligatorisk med en kontinuerlig veksling av de an 
satte, når alle etter tur skal utføre forvaltningsfunksjo 
nene, og alt dette uten varig innsats av politisk makt, 
uten politisk forvaltning og uten foresatte med en viss 
ledererfaring. Også de "væpnede arbeiderne" som danner 
grunnlaget for proletariatets diktatur kan tross alt ikke 
i tur og orden avløse hverandre i å bære våpen for "å 
holde nede borgerskapet". De må nødvendigvis gå sammen i 
en væpnet organisasjon som våker over den indre politiske

82



ordning - for ikke å snakke om hæren som beskytter den 
nye staten mot angrep utenfra.
Idealet i den primitive kommunismens renessanse står i 
enda sterkere motsetning til Lenins erklæring om innhold
et i "kommunismens første fase" - den sosialistiske orga
niseringen av samfunnet: "Den første fasen av kommunismen 
kan ennå ikke gi likhet og rettferdighet. Forskjellene i 
rikdom, til og med urettferdige forskjeller, vil bestå... 
fordeling av konsummidlene etter 'arbeidsytelse' ikke et
ter behov ... den borgerlige rettsordningen blir sUikz 
fullstendig avskaffet - bare delvis." Grunnene til dette 
er ikke først og fremst at "de enkelte menneskene ikke er 
like, at den ene er sterk og den andre svakere? den ene 
er gift og den andre ikke? den ene har flere barn enn den 
andre osv?" årsaken er heller den at "kvaliteten til sel
ve arbeidet nødvendigvis er ulik: den ene har en ledende 
stilling - den andre forblir en enkel arbeider. Betaling
en for arbeidet deres vil bli forskjellig. De ledende vil 
og kan ikke være fornøyd med 'arbeiderlønn'". Når Lenin 
skriver videre at "staten ennå ikke helt er dødd bort, 
for fortsatt må den borgerlige rettsorden som sanksjoner
er de faktiske ulikhetene, beskyttes", så betyr selvsagt 
ikke dette at staten vil beskytte den større inntektsan
delen til de mer velstående ungkarene og arbeiderne med 
små familier mot inngrepene fra de gifte og fedre med 
store familier. Staten vil først og fremst verne den stør 
re velstanden til de ledende funksjonærene mot overgrep 
fra de lavere kvalifiserte arbeiderne.
Den russiske virkeligheten åpenbarte raskt etter oktober
revolusjonen i hvor stor grad forestillingen om mulighet
en for overgang til en tilstand som lignet en "primitiv 
demokratisme", var illusorisk. Arbeider- og bondesovjete- 
ne skapte snart på avdelings- og regionsnivå "eksekutiv- 
komiteer" som hovedsakelig var sammensatt av nye, men og
så "gamle" funksjonærer som arbeidet under ledelse av 
partiforvaltningen, og som naturligvis hadde særlige poli 
tiske funksjoner. Sovjetkongressen grunnla en sentralre
gjering som besto av tallrike "kommissariat" som dannet 
enda mer kompliserte og tungrodde byråkratiske organisa
sjoner. Samtidig ble Tsjekaen, senere kalt GPU, opprettet 
Denne organisasjonen hadde til oppgave å beskytte regimet 
ikke bare mot den borgerlige kontrarevolusjonen, men også 
mot alle andre angrep. Alt dette begunstiget uten tvil 
det raskt voksende byråkratiet i det nye statsapparatet.

&TAjzka er en russisk forkortelse for "Den allrussiske 
særkommisjon for bekjempelse av kontrarevolusjon, sabota
sje og spekulasjon". GPU er forkortelse for "Den statlige 
politiske forvaltning". O.a.
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FAGFORENINGSSPØRSMÅLET

Alle disse fenomenene måtte Lenin ta med i beregningen 
da partiet 3 år etter oktoberrevolusjonen gikk løs på 
problemet med å lede den nasjonaliserte industrien. Disse 
problemene utkrystalliserte seg i den spontant oppståtte 
debatten om fagforeningene og deres rolle i ledelsen av 
produksjonen. Denne diskusjonen fant sted først og fremst 
i årene 1920-21 og til slutt på RKP(b)*s tiende partikong
ress i mai 1921. Den ble satt på dagsordenen av "arbeider
opposis jonen" med Schljapnikov i spissen, og deretter dis
kutert videre av Trotski og Bucharin. Lenin gikk imot de
res oppfatning og forslag som han karakteriserte som anar- 
kosyndikalistiske.
Hovedtesen til "arbeideropposisjonen" forlangte: "Organi- 
sasjonsledelsen av den sosialistiske økonomien skal hvile på 
den allrussiske kongress av produsenter som sammensluttes 
i fag- og produksjonsforbund. Disse velger sentralorganet 
som leder hele den sosialistiske økonomien." Derimot men
te Lenin at dette kravet sjaltet fullstendig ut "den før
ende, oppdragende og organiserende rollen til partiet i 
forholdet til proletariatets fagforeninger og proletaria
tets rolle i forhold til den halvt småborgerlige og uttalt 
småborgerlige massen av produsenter". Han understreket at 
"det ... fins ingen som rett og slett er produsent? det 
fins enten småkapitalister og småbønder (eiere av produk
sjonsmidler) nULzn lønnsarbeidere." Et styringsorgan 
valgt av alle produsentene for hele økonomien ville uveg
erlig føre til restaurering av kapitalistenes og godsher- 
renes eiendomsmakt.
Mot denne (arbeideropposisjons-) tesen stilte Lenin et 
annet utkast til prinsipp for ledelsen av landet og til 
fagforeningenes posisjon og rolle innenfor denne ledelsen. 
Etter hans mening er det slik at "partiet ... suger opp 
i seg proletariatets avantgarde." Denne avantgarden fyll
er alle statlige funksjoner "ved hjelp av sovjetapparatet". 
"...Fagforeningene utgjør forbindelsesleddet mellom avant
garden og massene". Fagforeningene skulle foreløpig bare 
"delta i alle lokale og sentrale forvaltningsorganer i 
industrien". Men de "måtte nå dit at de virkelig konsen
trerte ledelsen av hele økonomien i sine hender". Ifølge 
Lenin ville dette ta 15 til 20 år - kanskje enda lenger.
Imidlertid var Lenin fullt klar over byråkratiets eksi
stens i sovjetapparatet: "Ut fra vårt partiprogram ... 
kan det allerede sees at vår stat er en arbeiderstat med 
byråkratiske utvekster". Av dette dro han den slutningen 
at fagforeningene måtte forsvare "proletariatets materiel
le og åndelige interesser mot dette statsapparatet". Han 
la til at denne kampen ville kreve flerfoldige tiår, og 
at den ville bli vanskelig.
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Slik manifesterte det seg tre tendenser i organiseringen 
av det -sovjetiske samfunn og dets stat i fagforeningsde- 
batten på RKP(b)*s 10. partikongress:

a) den anarko-syndikalistiske tendensen.
b) parti-fagforeningstendensen, dvs. ikke bare i navnet, 

men også i virkeligheten en demokratisk-sentralistisk 
tendens.

c) den partibyråkratiske tendensen som stilte statsmakt- 
ten over samfunnet og over den arbeidende massen.

Hvilke av disse tendensene slo igjennom i den påfølgende 
tiden, eller hvilke av dem rakk å bli dominerende? Den 
anarko-syndikalistiske tendensen ble idiologisk avvist og 
fordømt av ledelsen i RKP(b), og i det følgende tidsrom
met fikk den ikke utfolde seg. Likevel tok Lenin feil når 
han hevdet at dersom denne tendensen ble herskende, hadde 
dette ført til restaurering av den private eiendomsretten 
til kapitalistene og godseierne. Kapitalistene og gods- 
herrene i den gamle, førrevolusjonære betydningen fantes 
ikke mer. Dersom en kongress av de russiske produsentene 
hadde fått ledelsen av økonomien i sine hender, hadde det 
småborgerlige element i revolusjonen gradvis beseiret det 
proletære elementet. Førerne for de velstående bøndene - 
det potensielle farmersjiktet og da i første rekke trudo- 
vikene - hadde på den allermest demokratiske måten for
trengt kommunistene fra makten, eller de hadde til og med 
"kvalt" dem. Betrakter man Russland isolert fra de inter
nasjonale relasjonen mellom 1920 og 1940, hadde landet 
slått inn på "den amerikanske vei" - farmernes vei - i 
utviklingen av kapitalismen, slik som Lenin hadde antatt 
i sitt So6yLaldQ.mokn.atl2.t6 agn.an.pn.0 gn.am. Men dette kunne 
bare hendt forutsatt årtiers autonom utvikling, noe som 
var umulig.

Parti-fagforeningstendensen eller sovjetstatens demokra
tiske sentralisme som ble forutsatt i RKP(b)'s statutter 
- og slik det i navnet også forutsettes i dag - hadde 
spilt en mektig rolle i oppdragelsen av det russiske 
folket som til da hadde levd under det føydale autokrati- 
ets åk, og som var uten enhver demokratisk, oppdragelse. 
Dersom denne tendensen hadde blitt dominerende, hadde det 
russiske samfunnets sosialistiske form litt etter litt 
blitt fyllt med sosialistisk innhold. Da hadde ikke bare 
nasjonaliseringen og sosialiseringen av de grunnleggende 
produksjonsmidlene blitt virkeliggjort i interessene til 
de umiddelbare produsentene, det hadde også litt etter 
litt vært mulig å oppnå et aktivt demokratisk initiativ 
hos produsentene - deres direkte, bevisste og frie del
takelse i formingen av statsmakten, i valget på ledelsen 
i det herskende partiet og i staten, i de sentrale og lo-
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kale maktorganene innen rammen for en daglig uinnskrenket 
kontroll over disse, i en fri og offentlig diskusjon om 
alle samfunnssaker og problem uten hensyn til person, i 
en fri dannelse av økonomiske, politiske og kulturelle 
foreninger og en aktiv deltakelse i å fremkaste og å løse 
alle mulige ideologiske problem. Alt dette hadde gradvis 
vært mulig å oppnå i løpet av flere tiår og under beting
else av nasjonal uavhengighet uten noen form for trusel 
om ancrrep utenfra. Dette hadde vært virkelig sosialisme. 
Men i virkeligheten eksisterte ikke disse forutsetningene.
I realiteten fikk historien et annet forløp. Det Lenin 
betegnet som "byråkratiske utvekster i arbeiderstaten" 
ble meget raskt framtredende og snart de herskende tend
ensene innen ledelsen av landet. Alt ti måneder etter den 
tiende partikongressen kunngjorde Lenin de av sentralkomi
teens beslutninger han selv hadde utarbeidet , "Om rollen 
og oppgavene til fagforeningene i situasjonen til Den nye 
økonomiske politikk" (NEP, O.a.). Her ble gjort kjent at 
fabrikkledelsen, som "i regelen er sammensatt etter ale- 
ne-ansvarsprinsippet, selvstendig må fastsette lønns
satsene" og at "enhver umiddelbar innblanding fra fagfor
eningene i ledelsen av bedriften under disse omstendighe
tene er ubetinget skadelig og må betraktes som utillate
lige", at dessuten "en av de viktigste oppgavene til fag
foreningene ... (består) i å trekke til seg forvaltnings- 
krefter fra massene av arbeidere og produsenter overhodet 
og utdanne dem".
Slik hadde den partibyråkratiske tendensen tydelig utvik
let seg i ledelsen av industrien og derifra videre inn i 
statsapparatet allerede i begynnelsen av 20-årene, i Le- 
nins levetid og under hans ledelse,for så til slutt å sei
re over parti-fagforeningstendensen.

BONVESPØPSMÅLET

I disse årene etter at intervensjonen var avverget og bor
gerkrigen slutt, ble partiet konfrontert med et annet og 
ikke mindre viktig problem: relasjonene mellom by og land, 
mellom den proletariske arbeiderstaten og bøndene som den 
overveiende største delen av befolkningen? å bestemme 
holdningen overfor bondemassene? hvordan styre dem inn 
på veien til sosialistisk utvikling under ledelse av pro
letariatet .
Etter fredsavtalen i Brest-Litovsk hadde Sovjetregjering- 
en først overveidd et utstrakt varebytte mellom den sosia
listiske industrien og småbøndene. Men det ville ikke ha 
ført til noen resultater siden den nasjonaliserte industri
en neppe hadde utviklet seg under borgerkrigen, men hell
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er hadde gått tilbake på grunn av mangel på energi og rå
stoff. Men framfor alt hadde jordbruksmarkedet under re- 
kvisisjonsperioden* tvunget sovjetmakten til en politikk 
overfor bøndene som bygget på kjøp og salg av varer via 
markedet.

Den nye økonomiske politikk (NEP) som ble foreslått av 
Lenin, hadde ikke som sin første og særlige hensikt å gi 
innrømmelser til byborgerskapet for å øke aktiviteten i 
lettindustrien? men framfor alt var dens hensikt å lega
lisere de borgerlige handelsrelasjonene mellom den sov
jetiske staten og bondemassene.
Her så Lenin det egentlige startpunktet for skrittvis å 
lede den russiske jordbruksbefolkningen i sosialistisk 
retning. Han stilte partiet oppgaven å forvandle "NEP- 
menneskets" Russland til et sosialistisk Russland. Til 
dette problemet viet han en av sine siste avhandlinger,
Om 4 amvl fik&b evegef.4 zn, der han diskuterer "handel" og 
"samvirkeoperasjoner" hvor partiets kooperativer skal sam
le alle småbøndene på basis av begunstigelser og premier. 
Samtidig understreker Lenin nødvendigheten av å gjennom
føre en kulturrevolusjon i den store bondemassen. Deltak
elsen i samvirkene, kooperativene, og "kulturrevolusjonen" 
som var forbundet med denne deltakelsen, måtte omfatte 
"hele befolkningen uten unntak". Det historiske tidsromm
et for denne prosessen ville bli lang: "I gunstigst fall 
kan vi tilbakelegge denne epoken på ett eller to tiår."
Men i tilfelle av innblanding utenfra ville den vare 
tredve år og mer. Hos Lenin fins det imidlertid ikke ett 
ord om den raske og fullstendige tvangskollektiviseringen 
av de små og middelstore bondebrukene og den samtidige 
"likvideringen av kulakkene som klasse".
Likevel trodde Lenin at byråkratiseringen av sovjetappa- 
ratet var et forbigående fenomen. Han trodde at fagfore
ningene i løpet av femten til tyve år til slutt ville 
samle hele ledelsen av den nasjonale økonomien i sine hen
der, og at hele bondestanden i løpet av tyve til tredve 
år kunne forenes i kooperativer uten bruk av vold, noe 
han ville oppnå gjennnom en fase med kulturrevolusjon. I 
dette som i ethvert henseende var Lenin den virkelige 
"drømmeren i Kreml".

STALIN OG 1NVUSTR1ALISER1NGEN Al/ RUSSLANV
Ingen av disse håpene til Lenin har blitt oppfyllt. Sta
lin, som fulgte etter ham i ledelsen av partiet, la stadig 
tydeligere for dagen en annen "lederstil". Hverken demo
*Det vil si: i første rekke perioden med krigskommunisme.
O.a.
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kratisk bevissthet eller selvbeherskelse i forfølgelsen 
av egne mål var typisk for hans sosiale karakter, men hel 
ler sans for befaling, ultrarevolusjonarisme og maktsyke. 
Dessuten hadde han ingen statsmannsintuisjon og heller 
ikke evnen til å bedømme den internasjonale situasjonen 
riktig. Tre år etter Lenins død begynte han å presse par
tiet til å utarbeide planene for den raske oppbyggingen 
av tungindustrien.
Nasjonalt sett fikk oppfyllelsen av de stalinistiske fem
årsplanene en progressiv betydning på tross av at de krev 
de ufattelige menneskelige anstrengelser, førte med seg 
enorme organisasjonsproblem idet store materielle vansker 
måtte overvinnes, og til tross for at den nye tungindu
strien etter den første femårsplanen i stor grad ble byg- 
gét med arbeidet til hundretusen og millioner av mennesk
er som ble uskyldig bakvasket, arrestert og deportert til 
konsentrasjonsleire. Hadde ikke sovjetstaten hatt en ut
viklet tungindustri og framfor alt en rustningsindustri 
som tillot raske og tilstrekkelige leveranser til hæren 
av våpen, lastebiler og fly, så hadde det ikke vært mulig 
å redde Russland fra den nasjonale dødsfaren hverken ved 
hjelp av landets territoriale utstrekning, eller vinter
kulden, like så lite som ved massenes bevissthet. Den røde 
armé hadde blitt beseiret, tyskerne hadde nådd Ural, alle 
landets demokratiske krefter hadde blitt utryddet og halv 
parten av folket hadde blitt slaktet ned i et eneste blod 
bad. Igjen hadde Russland blitt et halvkolonialt land 
der situasjonen hadde blitt enda verre enn under Niko
lai II.

STALINS LEVERSTIL

Tiltakene til Stalins ledelse og framfor alt landets ut
vikling på den "russiske veien til overgangen til sosia
lismen" førte helt naturlig til krasse skjerpinger av 
divergensene innen partiet som på grunn av maktkampene 
ble ført til randen av splittelse. Et stort antall parti
medlemmer med Trotski i spissen hadde ikke lenger tro på 
muligheten for seier for denne retningen i samfunnsutvik
lingen. Før eller senere vendte de tilbake til den orto
dokse marxistiske oppfatningen at veien til overgangen 
til sosialismen førte via en moden og utviklet nasjonal 
kapitalisme. Etter Lenins eksempel i årene 1917-20 orien
terte de seg mot en proletarisk revolusjon i landene til 
den "klassiske kapitalismen". Dette nedfelte i dem en 
grunnholdning som tenderte mot kapitulasjon. Deri besto 
vesenet til den såkalte venstreopposisjonen - først Trot- 
skis, deretter Sinovjevs. 25 partimedlemmer fra denne 
venstreopposisjonen ble ekskludert på den 15. partikong
ressen i 1927. De fortsatte imidlertid å kjempe mot Sta
lins ledelse.
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"Høyreopposisjonen" anført av Bucharin, Rykov og Tomski 
manifesterte andre ideologiske tendenser. De hadde tyde
ligvis vært trofaste mot den leninistiske planen om å re
formere bøndene ved hjelp av NEP, handelen og kulturrevo
lusjon på landsbygda. Denne meningen hadde uten tvil Bu- 
charins parole: "Kulakkene vokser inn i sosialismen" og 
Rykovs "to-års planer". Begge prioriterte utviklingen av 
lettindustrien for å tilfredsstille behovene på landsbyg
da - særlig hos den velstående delen av jordbruksbefolkn
ingen .
Også høyreopposisjonen ble ekskludert (1929) fra partiet. 
Også den fortsatte den politiske kampen mot hovedlinjen 
til RKP(b)'s sentralkomite.
Det er i dag vanskelig å si i hvor stor grad opposisjonen 
gikk over til å bruke illegale metoder i kampen mot parti
ledelsen, og hvorvidt denne kampen virkelig truet den nye 
statens eksistens. Tilsynelatende var det en slik fare, 
noe som forklarer grusomhetene i den stalinistiske ledel
sens brudd med de førende for begge opposisjonsgruppene. 
Riktignok var formen for dette bruddet i seg selv et used
vanlig farlig maktmisbruk.
Kampen skulle prinsipielt vært ført slik at man utførlig 
og åpent hadde avklart for hele samfunnet årsakene og 
karakteren til de indre partidivergensene - divergenser 
som gjaldt legitimiteten til den hovedlinjen partiet had
de slått inn på for å befeste og videreutvikle de revolu
sjonære erobringene - slik at annerledestenkende grupper 
kunne ha blitt overbevist gjennom en teoretisk gjendriv- 
ing av de opposisjonelles oppfatninger og krav. Nettopp 
slik hadde Lenin handlet om han hadde levd til midten av 
tredveårene.
På grunn av sin maktsyke, hardhet og jesuittiske karakter 
slo imidlertid Stalin inn på veien av vilkårlig undertryk
kelse: løgnaktige anklager, prosesser som bygget på fals
ke tilståelser presset ut under tortur, og endelig hen
rettelser av egne kamerater - den gamle garden av prøvde 
revolusjonære. Prosessene fra 1935 til 19 36 betegnet be
gynnelsen på massakren av de beste kadrene i Lenins "bol- 
sjevik"-parti. Dette undertrykkelsessystemet berøvet den 
stalinistiske ledelsen for enhver moralsk autoritet over
for hele offentligheten i landet.
Slik oppsto et usedvanlig farlig og sykelig trekk i Sov
jetunionens samfunnsliv, noe som heller ikke ble overvun
net etter Stalins død: anstrengelsene for å glorifisere 
makten foran folkets øyne med løgner, fortielser av feil 
og overdrivelser av gode resultater. Nøyaktig med disse 
metodene ble den stalinistiske "personkulten" skapt som 
i sitt sosiale utspring er filleproletarisk.
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Denne stilen ble til en stil av overdådighet og oppblåste 
dimensjoner, en stil med lakoniske og hule sentenser og 
maktdemonstrasjoner, og en "stil" med herskersymboler av 
alle varianter, billedskjønne portretter og skulpturer.
Den proletariske lederstilen som Lenin hadde innført, ble 
skjøvet til side selv om Stalin og hans håndlangere utad 
etterapte Lenins enkelhet og demokratiske sinnelag. I opp
gjøret med de opposisjonelle visste Stalin å kvitte seg 
med de siste representantene for Lenins lederstil: med 
Kirov, Kujbysjev, Ordshonikidtse og mange andre. Da Sta
lin kunne støtte seg på et allerede konsolidert byråkra
tisk apparat ... forfulgte han motstanderne sine med åpen 
represjon og med undertrykkelse bak kulissene. Noen av 
dem drev han således til selvmord. I tiden som fulgte, 
lot han med Berias hjelp til og med sine nærmeste medar
beidere og hjelpere - som Molotov, Vorosjilov, Kalinin 
og Shadanov - bli overvåket av det hemmelige politiet.
Fra midten av tredveårene fantes det ikke lenger noe kom
munistisk parti i leninistisk forstand. Det hadde forvand
let seg til et partiapparat som uten innsigelser under
kastet seg viljen til den øverste makthaveren. Partikong
ressene ble ikke lenger sammenkalt regelmessig: mellom 
den 18. og 19. partikongressen var det mer enn 14 år.

BYRÅKRATISERINGESI Al/ PARTIET
De skjebnesvangre forandringene i organisasjonens innhold, 
i lederstilen til RKP(b) hadde ikke sine prinsipielle år
saker i Stalins karakter og ikke engang i denne stilens 
samfunnsmessige utspring. Den umiddelbare årsaken var at 
kadrene i den gamle leninistiske ledelsen var utryddet, 
og at Stalin overhodet ikke trengte å appellere til masse
nes mening, men kunne støtte seg til det byråkratiske 
parti- og statsapparatet som i lange tider hadde vært den 
eneste reelle og grunnleggende politiske kraften i hele 
landet. Denne situasjonen var oppstått fordi Lenins for
slag, som allerede var tatt inn i RKP(b)'s statutter i 
løpet av fagforeningsdebatten, ikke ble realisert og vi
dereutviklet. Skulle fagforeningene i realiteten ha kunnet 
konsentrere styringen av den totale økonomien i sine hen
der i løpet av femten til tyve år, måtte partiet gradvis 
ha forberedt fagforeningene til dette. Det måtte slagkraf
tig ha bekjempet tendensene til byråkratisering i de stat
lige institusjonene, byråkratenes "innbilske kommunisme", 
hensynsløsheten og despotismen til ledende embetsfolk, 
papirkrigene og byråkratiskeuthalingsteknikker.
I stedet gikk partiet selv den byråkratiske veien og for
vandlet seg fortløpende til et ytterst forgrenet byråkra
tisk hierarki som bygget på underordning og underkastelse: 
Unionens sentralkomité, Republikkens sentralkomité, Regi-
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onskomitéen, Distriktskomitéen, Lokalkomitéen og parti- 
komitéen for de ulike institusjonene. Kasteånd, rangut- 
merkelser, spyttslikkeri overfor foresatte etc. utfoldet 
seg snart i denne hierarkistrukturen. Det er helt natur
lig at fagforeningene som teoretisk var forutsatt å skul
le oppdra og utdanne administratorer til partiet, ikke 
unngikk denne skjebnen. På sin side forandret fagforening 
ene seg stadig mer til byråkratiske institusjoner som ga 
avkall på "å forsvare proletariatets materielle og ånde
lige interesser overfor statsmakten". De lot seg lede av 
statens interesser. Deres rolle i forhold til det arbeid
ende folket ble innskrenket til å ta opp de materielle 
interessene fortrinnsvis til arbeiderne i de beste stil
lingene og kassere inn medlemskontingentene. Spørsmålet 
om fagforeningenes rolle i ledelsen av økonomien ble ald
ri mer tatt opp på partikongressene. Etter 1930 legemlig- 
gjorde Stalin stadig mer i sin person ikke proletariatets 
politiske parti, men den byråkratiske partiledelsens makt 
over proletariatet og andre arbeidende lag av folket. Det 
te tillot ham da også raskt og brutalt å gjøre opp med de 
som forstyrret ham.

VET ØVERSTE SJIKTET AV PARTI BYRÅKRATI ET

Hva er det partibyråkratiske sjiktet? Hvilken betydning 
har det i den sovjetiske samfunnsstrukturen? Hvorfor 
måtte det oppnå en priviligert stilling? Hvordan behers
ker det staten og folket?
Vi bygget og bygger fortsatt på den forutsetningen at et
ter "likvideringen av kulakkene som klasse" er det i det 
store og hele tre ikke-antagonistiske klasser i den rus
siske befolkningen: arbeiderne, kolkosbøndene og stats
tjenestemennene .
De siste har i virkeligheten aldri utgjort en homogen 
klasse. På den ene siden har vi de lavere tjenestemennene 
partimedlemmer eller partiløse, som ikke har del i makt
utøvelsen og som ikke styrer noe eller noen og ikke kan 
gi ordrer eller fatte beslutninger med lovs kraft. På den 
andre siden har vi de (høyere) funksjonærene som har mak
ten, og som med sine indre og ytre relasjoner behersker 
de ledende og organisatoriske aktivitetene i bedrifter, 
institusjoner, hele næringsgrene‘r, politikk og kultur, 
det daglige liv og endelig i hele staten såvel som i par
tiet. Dette er folk som har myndighet til å utstede for
ordninger, befalinger og beslutninger med bindende lovs 
virkning. I det sosialistiske samfunnet er dette den hers 
kende klassen som av sin maktfylde leder alle livsområder 
Den avgjørende makten er derfor i hendene på det parti
byråkratiske oversjiktet som under seg har alle "hevarme- 
ne" i parti- og statsapparatet.
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I begynnelsen av tredveårene ble det innen denne herskende 
klassen tydeligvis nødvendig med en viss grad av hemmelig
hetskremmeri som følgeriktig måtte ta form av en juridisk 
fiksert avsondring av dette partibyråkratiske oversjiktet 
fra alle andre befolkningslag. Denne avkapslingen sikret 
isolasjon utad og stabilitet innad idet den beskyttet per
sonellet i dette oversjiktet mot ethvert intermesso, en
hver fluktuasjon og ethvert innbrudd fra ikke kontroller
bare og usikre elementer. Avkapslingen manifesterte seg 
begrepsmessig i en "nomenklatur" dvs. i oppstillingen av 
lister over personer som var særlig foretrukket og kon
trollert av partiet og hadde dets fulle tillit, og som 
kunne overlates et ansvarsfullt arbeid innen partiet og 
staten.
Slik ble de funksjonærene som var oppført i denne "nomen
klaturen" satt i en priviligert stiliing i forhold til 
resten av det arbeidende folket. På denne måten befridde 
det partibyråkratiske sjiktet seg fra samfunnsinteressene 
til resten av folket og vennet seg til å ignorere dem. 
Deres aktivitet utspant seg i en separat, autonom sfære 
uten kontroll fra resten av samfunnet og ikke engang fra 
partiet selv.
Det er helt naturlig at det herskende sjiktet strebet et
ter å befeste sine hemmeligholdte, men bare rettslig fik
serte priviligier med materielle privilegier: ved ikke 
lovhjemlet bruk av ulike eiendomsretter først og fremst 
av administrativ natur. Til disse hører hovedsakelig høye 
lønninger, ekstra billighetserstatninger, tildeling av 
levnetsmidler som ikke er tilgjengelige i handelen, luk
kede restauranter, store og ofte luksuriøse boliger, land
steder - datsjaer - med hager, tennisbaner, svømmebasseng, 
biler med privatsjåfør og sanatorier av høyeste klasse.

OM NOEN BETINGELSER FOR INVUSTRIALISERlNGEN Al/ RUSSLANV
De russiske arbeidermassene ble ledet inn på en vei til 
sosialismen som ikke var forutsatt av marxismen, men hva 
er den dypere årsaken til at denne arbeidermassen svært 
kort tid etter Lenins død fant seg underkastet den uinn
skrenkede makten til dette partibyråkratiske oversjiktet? 
Hva er årsaken til at prinsippet for den demokratiske 
sentralismen slik det først ble tilstrebet i RKP(b)'s 
statutter ikke ble videreutviklet? Hvorfor destruerte den 
sentalistiske partiledelsen demokratiet, selv om den be
varte det i en rent ytre form? Årsakene er rotfestet i 
"den russiske veien til sosialismen" slik denne var et 
resultat av den revolusjonære situasjonen i 1917.

I sin fullstendige degenerering og maktesløshet hadde de
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gamle makthaverne ført landet til totalt økonomisk sammen
brudd. Etter at de var styrtet, sto den i alt vesentlige 
småborger- og bondebefolkningen foran uhørte vansker i 
den videre utviklingen av det ufattelig økonomisk tilbake
stående Russland. Det var nødvendig med en gigantisk sen
traliserings- og organisasjonsanstrengelse og veldige 
materielle ressurser for å kunne bringe økonomien raskt 
opp på det tidligere nivået og videreutvikle den, for å 
kunne bryte ned motstanden fra det reaksjonære agrar- 
bursjoasiet og for på egne ben å kunne motstå den farlige 
innringingen som var iverksatt av de kapitalistiske land
ene. Den korte utviklingsfasen som var nødvendig for å 
redde nasjonen fra undergangen i den stadig mer tilspis- 
sede internasjonale situasjonen, krevde en organisatorisk 
sentralisering slik at en lang oppdragelsesprosess til 
sosialistisk demokrati var like utelukket som "den grad
vise integrasjonen av kulakkene i sosialismen". I dette 
henseende hadde Stalin rett når han reviderte Lenins og 
Bucharins planer og tidlig skjøv til side NEP. Men nettopp 
disse tiltakene førte til at oppbyggingen av et parti- 
og regjeringshierarki gikk framover i kjempeskritt, og 
det var i alle sine tiltak et ytterst strengt og grusomt 
hierarki. Ganske visst var dette bare det uomgjengelige 
system - hevarmen til en sentralisert, administrativ le
delse .
Det var tross alt ubetinget nødvendig at landets økonomi 
ikke bare ble ledet, men bygget opp på et nytt grunnlag. 
Gjenreisningen av industrien, finansieringen av hæren, 
apparatet osv. førte med seg uhorvelige kostnader. Om
struktureringen av landbruket, opprettelsen av et stort 
antall nye industrigrener og nye vitenskapelige institut
ter krevde enda større midler. Siden det var umulig å 
oppnå lån i utlandet, måtte disse midlene presses ut av 
arbeidet til folket - ikke bare med lån i innlandet, men 
først og fremst ved direkte utbytting av arbeidet til 
fabrikkarbeiderne, bøndene og funksjonærene. Når dannels
en av et kapitalistisk system krevde en "opprinnelig per
sonlig akkumulasjon" så krevde oppbyggingen av sosialis
men i et tilbakestående og bankerott land en tilsvarende 
fase. Loven om statsmaktens tilegnelse av merverdien ble 
umiddelbart realisert i industrien. Stalin hevdet feil
aktig i artikkelen Kommunismens økonomiske, grunnlag at 
verdikategorien opphørte å eksistere under kommunismen 
(med "kommunisme" mente han det samtidige sovjetsamfunnet. 
O.a.). Han tenkte på "bytteverdien" som realiseres i han
delstransaksjonene. Uansett hvilken form varens verdi 
manifesterer seg i, så måles den i virkeligheten etter 
den mengde arbeid som er nødvendig for dens produksjon 
og fremkommer følgelig som en fullkomment objektiv veksel
virkning mellom arbeidet og dets materielle resultat. Der
for kan ikke merverdien på noen måte forsvinne. Ville det 
kommunistiske samfunnet gi avkall på beregningen av fram-
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stillingskostnadene for det ene eller andre produktet, 
ville det føre seg selv ut i økonomisk kaos. I alle ut- 
viklingsstadier i den samfunnsmessige produksjon består 
ikke bare et produkts bytteverdi, men også den merverdien 
som blir skapt i produksjonsprosessen. Jo mer det produk
tive arbeidet blir utstyrt med tekniske hjelpemidler og 
følgelig blir mer produktivt, i desto større grad over
stiger produktets verdi både de utgifter som er nødvendige 
for å reprodusere arbeiderens arbeidskraft, og de utgift
ene som trengs for at eieren av den sosialistiske bedrif
ten skal kunne reprodusere seg selv.* Dersom produktet 
møter en tilstrekkelig samfunnsmessig etterspørsel, blir 
hele spørsmålet: hvem tilfaller merverdien? - arbeideren 
selv dersom han er en liten næringsdrivende? eiergruppen 
som leier arbeideren? et samvirke av middelstore produsen
ter? privatbedriften i den borgerlige staten? eller den 
tilfaller den sosialistiske staten. For storindustrien i 
Sovjetunionen er nettopp det siste tilfelle.
Idet den sentraliserte, partibyråkratiske staten realiser
te produktets verdi i sin egen statlige handel, tilegnet 
den seg merverdien som var skapt av arbeidet til den umid
delbare produsenten og brukte merverdien til å tilfreds
stille egne behov. I realiteten betyr dette oppbygging 
og utvikling av den sosialistiske økonomien, men det be
tyr også å øke de materielle privilegiene til det parti
byråkratiske oversjiktet. Den statlige merverdien kan rea
liseres på to måter:

a) ved å regulere lønningene til arbeiderne og de lave
re funks j onærene.

b) ved å regulere prisene på de varene som blir solgt 
i de statseide butikkene.

I det første såvel som i det andre tilfellet blir merver
dien realisert med den størst mulige fordel for staten 
og med en forholdsvis tålelig belastning av arbeiderne og 
de lavere funksjonærene. Prisene i de statseide butikkene 
blir fastlagt og realisert som maksimumspriser. De er of
te mange ganger høyere enn de relle produksjonskostnadene, 
og svært høye priser blir ofte ikke realisert. Arbeiderne 
får en så lav lønn at de. knapt får endene til å møtes med 
de rådende produktprisene. Dette fornedrer arbeiderne mo
ralsk og driver dem ofte til å søke ekstrainntekt, bijob
ber og endog å bryte loven.
Denne setningen er temmelig uforståelig. Det er ikke råd 

å vite om forfatteren med "eieren" (russisk: sobstvennik) 
mener fabrikkdirektørene eller staten som den abstrakte 
eier. O.a.
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I kontrast til størsteparten av den utilstrekkelig for- 
sørgede folkemassen, finnes et til overmål høyt betalt 
sjikt av befolkningen: det øverste parti- og statsbyråkra- 
tiet innbefattet de militære og den delen av vitenskaps
mennene og kunstnerne som har gjort karriere. I jordbruk
et er situasjonen enda verre. Faktisk måtte jordbruksko- 
operativene ha hatt den fulle forvaltningsretten til pro
duksjonsmidlene, jorda, den menneskelige produktivkraften 
og følgelig også til alle arbeidsproduktene som de ville 
selge til staten til priser fastsatt ved fri overenskomst 
og til gjensidig nytte. Likeså måtte de ha hatt en fri 
selvforvaltning grunnet på valg av ledere og organisator- 
er. Men helt fra de innledende organisatoriske skritt 
stilte den stalinistiske ledelsen kolkosene under et re
gime av kollektiv leveringsplikt og tvangsmessig forvalt
ning ovenfra. Kolkosene måtte drive vekselbruk etter en 
plan som var "oversendt" til eksekutivkomitéens landbruks
avdeling. Kolkosene ble ledet av en formann utnevnt av 
regionkomitéen, og de var forpliktet til naturalieleveran- 
ser i mengder som staten fant ønskelige og til priser som 
var gunstige for staten. Ofte var omfanget av disse leve
ransene så store at det overgikk kolkosenes muligheter, 
slik at arbeidslønningene ble ytterst beskjedne og mange 
ganger falt helt bort. I tillegg til dette ble kolkosbøn- 
denes private parseller sterkt redusert i midten av tred- 
veårene, retten til grønnsakdyrking og feoppdrett ble 
merkbart innskrenket, og det ble overalt forbudt å slå 
gras for privatøkonomiske formål.
Under disse betingelsene var det helt naturlig at kolkos- 
befolkningen søkte etter andre muligheter for å tjene til 
livets opphold og tok bopel og arbeid i byene. For å hind
re denne uttappingen av arbeidskraft fra landsbygda ble 
kolkosbøndene fratatt passene, og de hadde ikke lenger 
rett til å forlate landsbyene uten tillatelse fra kolkos- 
formannen og den lokale representanten for statsmakten.
I virkeligheten tilintetgjorde den stalinistiske ledelsen 
kolkosene - særlig i den nordligste delen av det europe
iske Russland, og den frarøvet kolkosbøndene enhver inter
esse for arbeidet. Bare i den sørlige og sørøstlige delen 
av landet hvor jorda ga hundre fold, kunne kolkosene ek
sistere uten nød og ofte endog blomstre opp.

FORMENE SOM BYRÅKRAT IS ERIN GEN Al/ PARTIET YTRET SEG I

Slik fremsto de virkelige økonomiske forholdene i jord
bruket og industrien i krass motsetning til partiprogram
met og idealene for kommunismen. Tidlig hadde det parti- 
byråkratiske oversjiktet begynt å tilsløre den virkelige 
tilstanden for de avhengige massene i byene og på lands
bygda og stemplet den reelle utviklingen av landets øko
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nomi med fortielsens segl. I enda sterkere grad ble Sov
jetunionens økonomiske situasjon forfalsket for verdens 
offentlighet - for det fiendtlig innstilte borgerskapet 
i de økonomisk fremskredne landene, men også for prole
tariatet som i prinsippet næret sympati for Sovjetunionen. 
Den økonomiske situasjonen ble til et tabu. Selv om øko
nomien danner et av grunnlagene for den marxistiske ana
lysemetoden, og man umulig ganske enkelt kan fortie den, 
ble man raskt vant til å legge bare utviklingen av land
ets produktivkrefter i begrepet økonomi. "Økonomi" ble 
ensbetydende med opprettelse og igangsetting av gruver, fa
brikker, kraftverk, jernbaner osv. og deres virksomhet. 
Økonomien ble, som det heter i et russisk ordtak, en "bok 
med sju segl". Denne tilsløringen av de økonomiske for
holdene overfor folket resulterte i en fullstendig mangel 
på kontroll av alle økonomiske tiltak som ble satt i verk 
av makthaverne, samtidig som disse ikke kunne trekkes til 
ansvar. Tilsløringene dannet derfor utgangspunktet for en 
rask byråkratisering av statsmakten og førte til et byrå
kratisk partihierarki som sto over og var isolert fra de 
avhengige massene. Hemmelighetskremmeriet særlig i økono
miske forhold fremkalte en skarp motsetning mellom den 
skrikende nøden til de umiddelbare produsentene og den 
prangende velstanden til det partibyråkratiske oversjikt- 
et, og det tillot alle former for misbruk på dette områd
et .
Slik ble sosialismens teoretiske prinsipp: "Enhver yter 
etter evner, enhver får etter ytelse", tidlig pervertert i 
praksis. Arbeidet til de alminnelige statsborgerne ble 
nedvurdert selv om de viste ferdigheter utenom det vanlige 
og utførte oppgavene korrekt. Arbeidet til personene i 
"nomenklaturen" ble lønnet over ytelsen selv om de ikke 
presterte noe særlig og bare gjorde skade med unødig vik- 
tig-makeri og formålsløs papirkrig. Alle disse fenomenene 
tyder utvilsomt på indre motsigelser i vårt samfunnsliv.
Er grunnlaget for disse motsigelsene at folket blir utbyt
tet av et sjikt som hersker over samfunnet? Uten tvil le
ver medlemmene av "nomenklaturen" og deres familier i re
lativ stor velstand idet de ved hjelp av hemmelige retts
bestemmelser tilegner seg en del av merverdien som er 
skapt av arbeidet til den vanlige arbeider, kolkosbonde 
og lavere funksjonær. Når disse eiendomsløse samfunns
gruppene støter på herskernes umåtelige velstand, føler 
de selvsagt misunnelse, hat og forakt som får karakter av 
overbygningsmotsigelser mellom klasser.
Personer i det partibyråkratiske oversjiktet som ved å 
overskride og endog misbruke delegert myndighet tilegnet 
seg alle mulige utilbørlige privilegier i dagliglivet, 
var først og fremst de som ifølge sin herkomst, innflytel
se fra sitt sosiale miljø og personlige tilbøyeligheter
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tenderte mot byråkratisk selvgodhet, arroganse, innbilsk
het og førernykker. Gjennom lang tid har det dannet seg 
en type partibyråkrater: overvektige og forspiste, med 
manerer som skulle virke inponerende, despotisk strenge i 
sin opptreden. Av dette følger ikke at alle ledende per
soner i partiet tilhører denne typen. Det fins mange be
skjedne og oppriktige menn blant dem, menn som utnytter 
sine privilegier med måte og som oppfører seg minst mulig 
påfallende. Men dessverre fins det altfor mange parti
kamper" og satraper. Jo fjernere fra Moskva de bor, sær
lig i sør-øst, desto mer vilkårlige er de i sin maktfor- 
kjærlighet. De tenker ikke lenger på Lenins enkelhet, på 
hans demokratiske sinnelag. Henvisningene til hans egen
skaper i forskjellige artikler og taler i anledning av 
festdager etterlater ikke det minste inntrykk. Prosessen 
mot Beria og Bagirov* viser i hvor stor grad noen av dis
se personene - særlig de i de høyeste stillingene - kan 
gi seg inn på forbryterske handlinger.
Men et langt farligere trekk i virksomheten til det parti- 
byråkratiske ledersjiktet består ikke i deres hang til 
personlig maktmisbruk, men heller i deres alminnelige ev
neløshet til å regjere landet riktig. Nettopp på grunn av 
sin byråkratiske natur åpenbarer disse partikretsene sta
dig tydeligere sin innebygde treghet og konservatisme: 
anstrengelsene for å klamre seg fast til de velprøvde 
formene, angsten for avgjørende forandringer i de bestå
ende sosiale forhold og lederprinsipp. Den store majori
teten av de "sovjetiske" byråkratene følger heller lovens 
bokstav og anvender heller inngrodde framgangsmåter når 
et eller annet tiltak skal forberedes eller gjennomføres, 
før de lar seg lede av interesse for saken, overveielse 
om samfunnsnytten, fordelene for staten og behovene til 
den arbeidende massen. De kaster seg inn i administrative 
papirkriger, unngår enhver organisatorisk fornyelse, hind
rer bruk av nyttige tekniske erfaringer, hemmer den inter
nasjonale utvekslingen av vitenskapelig erkjennelse. Til 
sine tider understøtter de til og med hovedtesene i de 
mest tilbakestående teoriene og bakvasker den vitenskape
lige analysen til avantgarden slik det for eksempel var 
tilfelle i årevis innen biologien.
Dette må ofte samfunnet, staten og først og fremst folket 
betale svært dyrt for, og dessuten blir Sovjetunionens 
internasjonale stilling ofte skadet. Det mest slående ek- 
semplet på dette er den forbryterske og skjødesløse måten
L.P. Be/ita (1899-1953), ingeniør, meldte seg inn i bolsje 

vikpartiet i 1917. Fra 1921 til 1931 gjorde han rask karri 
ere i GPU, og sto blant annet bak undertrykkelsen av Kauka 
sus-folkenes selvstendighetsbestrebelser. Fra 1934 var han 
medlem av partiets sentralkomité. Etter Stalins død i 1953 
ble han arrestert og henrettet - sammen med NKVD-funksjo- 
næren Bagisiov. O.a.
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den stalinistiske ledelsen forberedte landet til krigen. 
Følgene var skrekkelige tap og nederlag for landet i de 
første krigsårene. Det fantes ingen krefter som kunne ov
ervinne denne dødelige tregheten og konservatismen til 
den førende gruppen.

OM VEN POLITISKE STRUKTUREN TIL ”PROLETARIATETS VJKTATURtf 
I SOVJETUNIONEN
På hvilken måte nedfelte denne sosiale strukturen seg i 
politikken, ideologien og moralen? Den uinnskrenkede mak
ten til dette partibyråkratiske oversjiktet bestemmer den 
politiske samfunnsstrukturen, og det utnytter dette for
holdet til å oppnå materielle fordeler idet det tilslører 
for massene prinsippene og makanismen i den skånselsløse 
utbyttingen av arbeiderne, funksjonærene og særlig kolkos- 
bøndene i navnet til oppbyggingen av kommunismen. Prole
tariatets diktatur slik det teoretisk ble begrunnet av 
Marx og Engels, forvandlet seg meget raskt til det parti
byråkratiske oversjiktets diktatur.
Etter likvideringen av kulakkene i tredveårene ble landet 
behersket utelukkende av et byråkratisk organisert poli
tisk parti til tross for den kjensgjerning at det alt da 
eksisterte to eiendomsformer ved siden av hverandre: stats
eiendom - løgnaktig også betegnet som folkets eiendom- og 
bondesamvirke, kolkoseiendom. Begge eiendomsformene repre
senterte egne politiske interesser. Konsekvensen ble et 
totalt forfall av "sovjet-makten" eller mer nøyaktig: 
"makten til de deputerte fra arbeider- og bonderådene".
I sitt hierarki slik dette var gitt i "nomenklaturen", 
regjerte partibyråkratiet landet ikke gjennom sovjetene, 
men via partiinstitusjonene: sentralkomiteen, region- og 
distriktskomitéene og til og med via statlige institusjo
ner som var underlagt partibyråkratiets makt: minister
råd, ministeriene, de regionale eksekutivkomitéene og de
res avdelinger. Alle disse statlige institusjonene kalles 
"sovjetiske" og blir holdt for å være det, men makten som 
disse institusjonene utøver, representerer "sovjetenes 
makt" utelukkende fordi de ledende i disse institusjonene 
er sovjetdeputerte samtidig som de er representanter for 
det partibyråkratiske oversjiktet. Disse personene blir 
valgt av hele folket på grunnlag av "direkte, hemmelige 
og likeverdige" valg. Riktignok blir ikke disse deputerte 
nominert av folket, deres samfunnsorganisasjoner eller i- 
følge opinionen til de avhengige massene, men blir hemme
lig utpekt gjennom de partibyråkratiske kanalene. For fol
ket gjenstår ingen annen mulighet enn å velge dem.

Likevel er ikke sovjetene utelukkende sammensatt av repre
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sentanter for partibyråkratiet, men av andre deputerte som 
også er utpekt av dette, på grunn av et eller annet for
tjenstfullt samfunnsarbeid eller sin dyktighet i blind 
underkastelse. Disse tilhører de ulike avdelingene i ekse- 
kutivkomitéene, og de deltar i diskusjonene om alle muli
ge problem som imidlertid vanligvis er definert og avgjort 
på forhånd av eksekutivkomitéavdelingen og ofte av leden
de kretser på det høyeste plan.
De vanlige deputerte har ingen mulighet for å endre noe 
som helst på eget initiativ og etter egne overveielser. 
Deres grunnleggende funksjon består i deres omgang med 
befolkningen, å ta imot bønne- og klageskrifter for det 
meste av personlig og dagligdags karakter og å understøt
te disse henvendelsene overfor den byråkratiske makten - 
en understøttelse som ikke alltid lykkes.
Det samme gjelder for utsendingene som er valgt inn i Det 
øverste sovjet, og som deltar i sesjonene: de er med på 
møtene og opptrer ofte i debattene om problem som likele
des er definert og avgjort på forhånd av partikretsen. 
Deres rolle består kun i å bifalle makthaverne, eventuelt 
med en flom av ord tilpasse herskernes avgjørelser til de 
regionale eller faglige forhold i deres områder eller 
bransjer. Valgene på disse delegatene blir derfor en ren 
form som frarøvet ethvert innhold lar sovjetdemokratiet 
forkomme til en ren parodi. Folket velger kandidatene som 
er utplukket av partisirklene på forhånd, dvs. de velger 
av ew mulig kandidat en delegat Selv om folket vet eller 
i det minste føler dette, så avgir de sin stemme som en 
formell oppfyllelse av sine statsborgerlige plikter, men 
viser ikke den ringeste interesse for resultatet av sine 
handlinger.
Derfor kan man hevde at "sovjetmakten" hos oss eksisterer 
i den spesielle betydningen at partioversjiktet styrer 
landet i navnet til sovjetene hvis delegater blir valgt 
under tvang. Ikke bare de partiløse statsborgerne, men 
også de lavere partifunksjonærene har i realiteten ingen 
politiske rettigheter. Alle former for politiske menings
forskjeller, og enda mer alle former for politisk kamp, 
blir betraktet som utillatelige og undertrykt ytterst 
hardt og brutalt. Alle partimedlemmer er, som forfatteren 
A. Jasjin treffende formulerte det, forlengst forvandlet 
til "politiske redskaper".
Av det foregående må man ikke dra den slutningen at det 
ikke eksisterer politisk kamp om viktige avgjørelser in
nen partiet. Denne kampen finner sted, men i det skjulte 
og bak lukkede dører innenfor parti- og statsorganisasjo- 
nene. De arbeidende massene tar på ingen måte del i denne 
kampen. De blir informert om resultatet gjennom offentlig
gjørelsen av beslutninger som allerede er tatt eller ved
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rykter som oftest er feilaktige eller til og med kan være 
satt ut med hensikt av den ene eller den andre av de ofte 
fiendtlige partifraksjonene. Med'andre ord: landets poli
tiske liv har mistet enhver demokratisk karakter. Poli
tikken bærer fortielsens segl i like stor og kanskje stør 
re grad enn økonomien.
Naturligvis oppstår det politiske vanskeligheter i et 
slikt klima. I lang tid har landet vært underlagt dikta
turet til en liten krets av høyere partifunksjonærer. 
Vanligvis får dette herskersystemet form av diktaturet 
til bestemte personligheter som omgir seg med en allmakt
ens helgenglorie, en allmakt som lett kan misbrukes. Da 
Stalin begynte utryddelsespolitikken (i 1934) mot de vik
tigste opposisjonelle, ble noen av de betydeligste parti
medlemmene sjaltet ut. Dette var medlemmer som riktignok 
fulgte partiets hovedlinje, men som motsatte seg hans sta 
dig sterkere posisjon og lederstil. Et klima av spionasje 
og angiveri spredte seg over hele landet. Overvåknings
organer satte inn sine spioner i de fleste institusjonene 
kollektivene og bedriftene, ja, endog i boligområdene. 
Tallrike mennesker tok del i dette skammelige arbeidet, 
dels av frykt og under tvang fra overvåkningsorganene, 
dels med personlig karriere for øyet. Mange angivere mis
brukte makten og svertet helt uskyldige mennesker som de 
hadde et personlig uoppgjort regnskap med. Etter denne 
"kampanjen" med hemmelig og vilkårlig angiveri fulgte en 
tredje fase i Stalins misbruk av den uinnskrenkede makten 
Til denne fasen knyttes navnene Esov og senere Beria. I 
denne fasen ble millioner av sovjetborgere offer for arre 
stasjoner, ondsinnede bakvaskelser, tortur, henrettelser, 
lange fengselsstraffer og opphold i konsentrasjonsleire 
som mange aldri vendte tilbake fra. De bukket under for 
sult, utmattende arbeid og sykdom.
For å rettferdiggjøre denne masseundertrykkelsen av den 
alminnelige borgeren framsatte Stalin en spesiell teori. 
Ifølge den skulle klassekampen i et land som var inne i 
sosialismens oppbyggingsfase, fortsette og til og med 
skjerpes over et lengre tidsrom inntil det nye samfunnet 
var fullt utbygd og befestet. Stalin var konfrontert med 
misnøyen til den hardt utbyttede massen av umiddelbare 
produsenter, og en voksende fare for aggresjon fra de ka
pitalistiske landene - særlig det fascistiske Tyskland.
I denne situasjonen besto åpenbart det objektive formålet 
hans med denne framgangsmåten i å befeste sin egen makt 
og makten til den partibyråkratiske kretsen som han ledet 
idet han splittet den avhengige massen politisk og satte 
flertallet opp mot mindretallet. Hans spionasje- og an- 
giveriapparat arresterte omlag en tiendedel av folket, 
brennemerket dem som folkets fiender, beskyldte dem for 
forræderi og samarbeid med ytre fiender for på den måten 
å jage frykt inn i de resterende ni tiendedeler og vekke
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illusjonen om at selve den sosialistiske ordningen var 
truet. Slik skulle folket gjøres føyeligere og lettere la 
seg underkaste makten til de herskende kretsene, dvs. det 
partibyråkratiske oversjiktet.

VEN PARTIBYRÅKRATISKE SENTRALISMENS IVEOLOGI

Systemet til den partibyråkratiske sentralismen som er 
grunnlaget for det sovjetrussiske samfunnsliv, må også 
finne sin karakterform i ideologien. Ideologien til den 
herskende samfunnsordningen vil alltid ha som mål å legi
timere denne ordningen idet den overfor samfunnet ideali
serer det positive og fortier det negative. I sovjetstat
en blir ideologien utelukkende fabrikert av det partibyrå
kratiske oversjiktet og propagandert ut til massene - fab
rikert nettopp av den kretsen som regjerer landet med dik
tatoriske metoder som baseres på hemmeligholdelser av al
le politiske og økonomiske problemer. I landet hersker 
en ideologisk sentralisme, en monopolisert ideologi som 
utelukker og undertrykker alle andre ideologiske tendens
er. Hele pressen og alle sensurinstansene er i hendene 
på partiet og dets statsapparat. Den frie ytrings- og 
forsamlingsretten er forbeholdt partiet og blir regulert 
kun av dette.
Momenter av kritisk gransking, ja kritikk overhodet, mang
ler derfor i den herskende ideologien. Bare bestemte fak
ta og personer blir utsatt for kritikk, og de sistnevnte 
bare når de ikke bekler høye stillinger. Den som kritise
rer grunnlaget for den bestående samfunnsordning, organi
sasjonsprinsippene, maktforholdene og ordningen av sam
funnslivet, han må regne med skarpe represalier. Derfor 
er det heller ikke underlig at det ikke finner sted noen 
offentlig diskusjon i samfunnet, og heller ikke i parti
et. Perioden med de politiske diskusjonene i tyveårene 
antar eventyrlige trekk. Alt dette forvandler den hersk
ende ideologien til en offisiell, kategorisk dogmekonstruk- 
sjon som bygger på en tilstrekkelig mengde av formell-ver- 
bal sitering og rene henvisninger til de klassiske autori
tetene. I verkene til Marx, Engels og Lenin velges bare 
ut de tesene som lar seg bruke til å legitimere de hersk
ende forhold - alt annet legges til side. Dette gjelder 
særlig for Lenins arbeider og uttalelser, selv om den 
herskende konsepsjonen nå som før bærer betegnelsen "marx- 
isme-leninisme".
Partiets historie blir forvrengt på en grovt tendensiøs 
måte for å fremheve autoritetene og partiledelsens pres
tasjoner og bakvaske enhver opposisjon og alle fiender av 
denne ledelsen. Derfor blir et stort antall navn og hend
inger ganske enkelt fortiet, og man tillegger de man øns
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ker å diskreditere, tanker og holdninger som aldri var 
deres.
I denne formen serveres daglig den dogmatiserte ideologi
en til massene gjennom pressen og gjennom ledelsens offent
lige erklæringer. I denne formen blir de av partiet lagt 
fram for ungdommen på de høyere utdanningsnivå, i skole
systemet og i de spesielle partiskolene. Av særlig naive 
og politisk uerfarne folk blir den selvsagt akseptert som 
et evangelium og bidrar på denne måten til å utvikle en 
slik naivitet og uerfarenhet. Visse folk, særlig parti
medlemmer, betrakter det som en moralsk plikt overfor par
tiet å akseptere den dogmatiserte ideologien.
Denne offisielle ideologiske propagandaen fremkaller hos 
tallrike samfunnsmedlemmer en tiltakende likegyldighet, 
et slags åndelig tomrom, ideell skeptisisme og ofte endog 
kynisme. I et lengre tidsrom har det i dette landet fun
net sted en "avideologiseringsprosess" av den samfunnsmes
sige bevisstheten - en prosess som har skapt en gunstig 
grobunn for alle mulige fremmede, ofte helt absurde, på
virkninger og interesser. Alt dette styrker ikke den be
stående samfunnsordningen, men svekker den derimot innen
fra.

BEVJSSTHETSTJLSTANVEN I VET SOVJETISKE SAMFUNNET
Materielle og ideologiske forhold bestemmer selvsagt også 
et samfunns moralske kvalitet. Den gamle religiøse moral 
som i evighetens perspektiv oppfordret menneskene til å 
gjøre det gode og bidra til rettferdighetens seier, er 
forlengst kommet i miskreditt hos flertallet av menneske
ne i det nye samfunnet. Men den kalde abstrakthet i den 
offisielle propagandaen gjør at mange fortsetter å hylle 
den gamle religiøse symbolikken. Den nye materialistiske 
moralen blir hverken utarbeidet teoretisk eller begrunnet 
ut fra en filosofisk eller historisk synsvinkel. Den re
duserer seg selv til dogmatisk forkynnelse av abstrakte 
løsninger og er ikke i stand til å etterlate sterke og 
dype inntrykk i menneskenes bevissthet. Derimot fremmer 
den materielle situasjonen i det sovjetiske samfunnet 
framveksten av amoralske holdninger og handlinger.
På den ene siden fører den altfor store velstanden i det 
partibyråkratiske oversjiktet til at de som tilhører 
"nomenklaturen", og særlig deres familiemedlemmer, ikke 
bare blir selvtilfredse og arrogante, men også ofte blir 
direkte perverse. Velstanden driver dem til jakt på enda 
større velstand, og til ekspropriasjon av og ødsling med 
statens eiendom for å tilfredsstille sitt vilkårlige be
gjær som mauge ganger fører til forbrytelser. Represen
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tantene for denne unge generasjonen som er blitt forder
vet av en uvanlig velstand, er til og med blitt kalt "pa
rasitter" i pressa. Man skriver av og til om dem, fordøm
mer dem også hyppig, men dette forandrer ikke noe ved si
tuasjonen .
På den andre siden lever de umiddelbare produsentene i 
byene og på landet i en ussel materiell tilstand som dri
ver dem til å heve sin altfor lave levestandard ved tyve
ri. Derfor ligger også disse under for moralsk forfall 
som uttrykker seg i drikkfeldighet, mishandling av kone 
og barn, familiekrangel, arbeidsskulking, bandekriminali- 
tet, og også i meningsløse forbrytelser.
Mellomsjiktet i det sovjetiske samfunnet er tilsynelaten
de i en bedre stilling. Om disse ikke har en akkurat høy 
levestandard, så tjener de iallfall nok til å kunne føre 
et normalt liv sammen med familien. Men nettopp i dette 
sjiktets moralske bevissthet kommer det tydelig for dagen 
et annet negativt trekk i det sovjetiske samfunnslivet: 
mangelen på et ekte demokratisk innhold som resulterer i 
aktive, statsborgerlige interesser. Konsekvensen blir at 
disse samfunnsmedlemmene trekker seg tilbake til en verd
en av personlige, familiære og private behov og relasjon
er og tilstreber en småborgerlig tilværelse. Bortsett fra 
arbeidet, tenker den gjennomsnittlige sovjetborger hoved
sakelig på hvordan han skal skaffe seg personlige konsum
goder: han vil ha et deilig hus, tomt til sommerbolig, 
fjernsynsapparat, klær osv. Til dette sparer han penger 
og dette skryter han av til slektninger og naboer. Folk 
av denne typen er de fremste representantene for det 
sovjetiske småborgerskapet.
Mangelen på et levende demokratisk innhold og på menings- 
og ytringsfrihet i vårt samfunn sammen med ideologiens 
offisielle og dogmatiske karakter isolerer våre samfunns
medlemmer i det daglige livet og gjør dem likegyldige 
overfor hverandre og upåvirket av hverandre. Selvsagt 
finnes det enhetlige familie- og yrkeskollektiver hvor 
medlemmene støtter hverandre moralsk, men dette er oaser 
i en ørken av likegyldighet og moralsk isolasjon. Den 
som ikke har en stor familie eller gode venner, er bare 
omgitt av kalde byråkrater og likegyldige naboer. Han vil 
neppe finne noen støtte i en vanskelig situasjon.
I det hele har de sovjetiske samfunnsborgerne ikke den 
ringeste forestilling om hvordan et virkelig sosialistisk 
demokrati ser ut, og hvordan kollektiviteten i de morals
ke relasjoner vokser ut av dette demokratiet. I lange 
tider har det hersket en byråkratisk sentralisme i det 
sovjetiske sosiale og politiske liv, og dens ideologiske 
og moralske prinsipp har lenge bygget på en vilkårlig 
autoritær struktur. Flertallet av de bevisste sovjetborg



erne som er integrert i den bestående ordningen, har en 
"marxist-leninistisk" materialistisk verdensanskuelse og 
en småborgerlig mentalitet.

VET SOVJETRUSSISKE SAMFUNNET - EN VÅRLIG KARIKATUR AV 
SOSIALISMEN

Dette er det negative bildet av samfunnslivet til det fol
ket som var det første som startet på den russiske veien 
til sosialismen. Alle disse negative trekkene dannet seg 
i Stalin-perioden som varte i omlag 30 år. Stalin døde i 
1953, og etter hans død skjedde en avgjørende forandring 
i det sovjetiske samfunnslivet: Rettssikkerheten kom at
ter i hevd. Det ble slutt med å stemple helt uskyldige 
mennesker som "fiender av folket", arrestere dem, dømme 
dem bak låste dører og henrette dem, fordrive dem og sper
re dem inne i konsentrasjonsleirene.
Men har dette forandret organiseringen av samfunnslivet 
i landet vårt? Dette spørsmålet må gis et negativt svar.
Nå som før ligger statsmakten i hendene på det partibyrå- 
kratiske oversjiktet. Nå som før blir den politiske situ
asjonen til de arbeidende massene holdt hemmelig. Hverken 
fagforeningene eller andre organisasjoner har noen som 
helst del i forvaltningen av produksjonen. Som før stem
mer arbeiderne mekanisk på sovjetdeputerte som er utpluk
ket på forhånd. Nå som før regjerer ministre og formenn 
i eksekutivkomitéene landet i sovjetenes navn, og disse 
ministrene og formennene blir fortsatt utpekt av sentralko
miteen og partiets lokalkomitéer. Nå som før består den 
krasse motsetningen mellom den overdådige materielle vel
standen til det herskende oversjiktet og de ytterst lave 
lønningene til alle arbeidere, funksjonærer og kolkosbøn- 
der. Som før er dette årsaken til tallrike forseelser og 
forbrytelser. Nå som før domineres den samfunnsmessige 
bevisstheten av den offisielle ideologiske oppfatningen 
som blir påtvunget ovenfra og knapt nok diskutert. Alt 
dette betinger nå som før mangelen på en samfunnsmessig 
moral. Sovjetborgerne har ingen virkelig domokratisk dan
nelse .
Føyelig underkaster de seg statsmaktens forskrifter og 
lever et spissborgerlig liv som produsenter og tjeneste
menn. Denne ubevegelighet i landets styringsprinsipper har 
både indre og ytre årsaker. De indre årsaker består i at 
det partibyråkratiske oversjiktet som ble skapt og vokste 
fram under Stalin, anser det umulig å gi avkall på hemme
ligholdelse av sine politiske og økonomiske prosjekter og 
den uinnskrenkede og ukontrollerte personlige makten som 
de ikke er underlagt personlig ansvar for. De har vennet 
seg til alt dette og forstår ikke eller handler som om de
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ikke forstår hvor meget dette i realiteten strider mot 
prinsippene for virkelig sosialistisk demokrati. Karakte
ristisk for disse forholdene er det faktum at Krustsjovs 
forsøk på i det minste delvis å innskrenke den materielle 
velstanden til medlemmene av "nomenklaturen" slo fullsten
dig feil. Man tillot ham ganske enkelt ikke å gjennomføre 
slike tiltak. Den ytre årsaken til at disse regjerings- 
prinsippene kunne opprettholdes, var handlemåten til USA 
som en ny, mektig og særlig aggressiv makt i spissen for 
den kapitalistiske verden. Dette foranlediget regjeringen 
i Sovjetunionen til å anvende enorme ressurser på forsva
ret og fortsette hemmeligholdelsen av de økonomiske og 
politiske forholdene og å opprettholde sin uinnskrenkede 
makt.
For en endring av den aktuelle situasjonen i landet er 
en forandring i toppen uomgjengelig. Man kan umulig vente 
et initiativ fra basis. De umiddelbare produsentene har 
vennet seg så sterkt til underkastelse at de ikke er i 
stand til å tvinge det herskende regimet til å oppfylle 
de oppgavene Lenin i sine siste leveår satte det sovjet
iske samfunnet. Oppbyggingen av kommunismen betyr ikke 
bare utvikling av produktivkreftene, vekst i arbeidspro
duktiviteten og den materielle kultur. Kommunismen betyr 
framfor alt triumfen til den demokratiske sosialistiske 
ånd og massenes frie statsborgerlige initiativ som hviler 
på arbeidernes selvbestemmelse på alle livsområder. Så 
lenge man ikke begynner gradvis og målbevisst å fjerne 
de skrekkelige deformasjonene som er en vesentlig egenart 
ved det bestående regimet, så kan ikke kommunismen virke- 
liggjøres i dette landet i løpet av de neste tyve årene 
- heller ikke i løpet av de neste hundre. Under slike be
tingelser er bare en karikatur av kommunismen mulig.

Oversatt av Olav Fagerlid
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