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Paul M. Sweezy:

Overgangen til sosialismen*

I
Emnet for denne forelesningen er så stort og en time er 
så kort at jeg må begrense meg til noen få sider ved noe 
som lett kunne fyllt en hel forelesningsrekke. Dette be
tyr nødvendigvis at jeg må forutsette mye som hverken er 
innlysende eller ukontroversielt. Det kan derfor være nyt 
tig å klargjøre noen av disse forutsetningene til å be
gynne med.
1. Det finnes ikke noe slikt som en generell teori om ov
ergangen mellom sosiale systemer. Det er ikke fordi spørs 
målet er blitt behandlet forholdsvis lite - selv om det 
utvilsomt er riktig - men fordi hver overgang er en ene
stående historisk prosess som må analyseres og forklares 
selvstendig.
2. Likevel kan et sammenlignende studium av overganger 
være svært nyttig. Spesielt kan studiet av tidligere ov
erganger hjelpe oss til å stille fruktbare spørsmål om 
overganger som foregår nå eller som kan foregå i fremtid
en, til å se likheter og forskjeller, til å vurdere den 
historiske sammenheng og helheten i den aktuelle prosess
en .

3. Overganger er aldri enkle eller korte prosesser. Tvert 
imot: vanligvis opptar de, og til og med avgrenser hele 
historiske epoker. En side av deres sammensatte natur er 
at de beveger seg i mange retninger: en bevegelse i en
Denne artikkelen er en forelesning som ble holdt i mars 

og april 1971 i Torino og andre italienske byer, etter 
invitasjon fra Associazione Culturale Italiana. Den ble 
opprinnelig trykt i Monthly R&vl&u), mai 1971. Copyright 
by Monthly Review, Inc., New York. Red.
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retning kan slå tilbake for så å gå fremover igjen på et 
nytt grunnlag. Noen steder kan tilbakegangen bli langvar
ig eller kanskje til og med permanent.
4. Overganger fra et sosialt system til et annet bringer 
fram de vanskeligste og mest dyptgripende problemene i 
den historiske materialismen. I VlloA o fal&viA £lQ.ncU,gh&t 
skrev Marx: "Herr Proudhon vet ikke at hele historien 
bare er en stadig forandring av den menneskelige natur."
1) Bare hvis det er mulig å knytte forandringen av den 
menneskelige natur til forandringen av de sosiale forhold
ene, kan dette synet forlikes med det prinsippet som ble 
satt fram i den sjette tesen om Feuerbach, om at "mennes
kenes vesen ikke er noen abstraksjon som bor i hvert enk
elt individ", men "de samlede samfunnsmessige forhold". 
Hvordan dette skal gjøres er også berørt i Te>6 om Feue/i-
back (den tredje):

Den materialistiske læren om at menneskene er produkter 
av omstendighetene og oppdragelsen, og at forandrede 
mennesker derfor er produkt av andre omstendigheter og 
forandret oppdragelse, ser bort fra at det er menneske
ne som forandrer omstendighetene og at oppdrageren selv 
må oppdras. .. At forandring av omstendighetene og men
neskenes virksomhet faller sammen, kan bare oppfattes 
og rasjonelt forstås som KtvoluA j on£SL2.ndo. p/iakA^cA. 2)

I denne sammenkoblingen av menneskelig natur, samfunns
messige forhold og revolusjonerende paraksis, når vi kjer
nen i problemet om overgang fra et sosialt system til et 
annet.

II
La oss starte med noen få betraktninger om overgangen fra 
føydalisme til kapitalisme i den avgjørende europeiske 
arena. Det er ganske sikkert mange uløste spørsmål om 
slikt som grunnene til føydalismens tilbakegang og kapi
talismens opprinnelse, men det er ikke det som opptar meg 
her. Uansett hvilken mening de forskjellige lærde har om 
disse spørsmålene, virker det usannsynlig at noen ville 
være uenig i at både føydalismens tilbakegang og begynnel
sen til kapitalismen kan følges langt tilbake i middelal
deren, det vil si inn i en periode da den dominerende 
europeiske produksjonsmåte utvilsomt var føydal. Det er 
med andre ord ingen tvil om at kapitalismen ikke først 
opptrådte som en teori eller et mål å strebe mot, men som 
en virkelig samfunnsformasjon innenfor rammene av det 
føydale samfunn. Oliver Cox har argumentert svært over
bevisende for at Venezia i middelalderen allerede var en 
tvers i gjennom borgerlig bystat, fullstendig orientert 
mot profittsøkende handel, med betydelig kapitalistisk
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produksjon (f.eks. skipsbygging) og en typisk borgerlig 
politisk og ideologisk overbygning. Det samme kan sies 
med enda større sikkerhet om et betydelig antall italiens 
ke og nord-europeiske byer senere i den føydale perioden, 
og oppdagelsen av Amerika og åpningen av sjøveier til Øs
ten i det 15. og 16. århundre skapte et utbrudd av akti
viteter (inkludert plyndring og sjørøveri ved siden av 
handel) som ikke med den beste vilje kan kalles "føydale” 
Man kan strides om nøyaktig når og hvor kapitalismen til 
slutt triumferte, men det kan ikke være tvil om det fak
tum at prosessen innebar en stadig kamp mellom to virke
lig eksisterende samfunnsformasjoner om overmakt, det vil 
si om statsmakt (monopol over tvangsmidler) og retten til 
å organisere samfunnet i samsvar med sine interesser og 
ideer. Prosessen var dessuten så langvarig at den "nye" 
samfunnsformasjonen hadde rikelig tid til å forberede seg 
både økonomisk og ideologisk på ubestritt herredømme.
Hva betyr dette for omformingen av den menneskelige natur 
Det betyr at det "borgerlige menneske" ble til og modnet 
i en føydal verden. Etableringen og utvidelsen av kapi
talistiske økonomiske og sosiale relasjoner var praktiske 
menneskelige aktiviteter som gradvis formet mennesker med 
de egnede holdninger, motiver og "instinkter" - grådighet 
middel-mål-rasjonalitet, individualisme osv. I århundrer 
levde det borgerlige menneske ved siden av det føydale, 
av og til tålelig tilpasset, av og til i dødelig kamp, 
men alltid på frammarsj, ute etter mer makt, til han til 
slutt overvant og oppslukte sin tidligere rival. Da det 
borgerlige mennesket endelig kunne tre fram som herre i 
sin verden, var hans natur fullt utformet og gjenspeilte 
trofast de nye "samlede samfunnsmessige forhold". Når vi 
ser tilbake på det, kan vi se at den "revolusjonerende 
praksis" som etter Marx* syn er nøkkelen til å forstå 
forandringer i den menneskelige natur, det var nettopp 
den århundrelange prosessen med å bygge kapitalismen in
nenfor rammene av det føydale samfunnet.

III
Hvis vi så ser på det emnet vi skal ta for oss, er det 
første vi legger merke til, at overgangen til sosialismen 
etter sakens natur ikke kan følge samme retning som over
gangen fra føydalisme til kapitalisme. Ikke det at ingen 
har tenkt på denne veien, eller at den ikke har vært 
prøvd. Tvert imot. Særtrekket ved før-marxistisk eller 
utopisk sosialisme var det veloverveide valget (om ikke 
bevisste kopieringen) av en vei til sosialismen som lig
net den som hadde ført fra føydalisme til kapitalisme.
Små sosialistiske samfunn skulle etableres, og i mange 
tilfelle ble de det og. De skulle både være' skoler for 
sosialisme og baser som det nye samfunnet skulle spre seg
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fra; de skulle undergrave og til slutt vinne over sine 
kapitalistiske omgivelser. Det var mange grunner til at 
denne strategien ikke kunne føre fram. Kanskje den vikt
igste var at de små sosialistiske samfunnene - i motset
ning til kapitalismen innenfor føydalsamfunnet - ikke 
hadde noe positivt å by det herskende system. Fra dets 
synspunkt ville seier for dem derfor være en rendyrket 
katastrofe. Når de i tillegg til dette hverken hadde ev
ne til eller ønske om å kjempe mot kapitalismen på dens 
egne premisser, så er det klart at hindringene for at de 
kunne overleve, for ikke å snakke om utvikle seg, var så 
enorme at de i virkeligheten var dømt fra starten av. I 
stedet for å skape en ny sosialistisk menneskenatur, tjen
te de bare til å understøtte det karakteristiske borger
lige synet at menneskenaturen når alt kommer til alt er 
uforanderlig.
Marx delte selvfølgelig ingen av utopistenes illusjoner 
og, som vi alt har sett, var han fullt klar over den kom
pliserte sammenhengen mellom samfunnssystemer, menneske
lige handlinger og sosial forandring. (Det kan være verdt 
å minne om at både om Feue^iback og F^£o4o^xen4
dldndlQkdt, som jeg siterte fra tidligere, ble skrevet i 
perioden 1845-47, det vil si tidlig i Marx' intellektuel
le utvikling; og det er ikke den minste grunn til å tro 
at han noengang forandret mening om disse helt grunnleg
gende spørsmålene). Hva var så hans oppfatning av hvor
dan overgangen til sosialismen skulle foregå?
Svaret er velkjent, i det minste i grove trekk. Sosialis
men kan ikke slå rot og vokse innenfor rammene av det 
kapitalistiske samfunn, slik kapitalismen gjorde under 
føydalismen. Men etter Marx' syn har kapitalismen et 
spesielt, kanskje historisk enestående trekk som ikke 
bare muliggjør, men garanterer eksistensen av en annen 
vei til omformingen av den.
Det viktigste ved kapitalismen er kapitalens selv-ekspan- 
sjon, som skjer gjennom produksjon og kapitalisering av 
merverdi. Produksjon av merverdi er oppgaven til prole
tariatet, dvs. lønnsarbeiderklassen som ikke eier produk
sjonsmidler og bare kan leve av å selge sin arbeidskraft. 
Siden proletariatet produserer for kapitalen og ikke for 
å tilfredsstille sine egne behov, blir resultatet at kapi
talismen, med Marx' ord, "etablerer en akkumulasjon av 
elendighet i takt med akkumulasjonen av kapital". Prole
tariatet er altså både viktig for kapitalismen og dens 
viktigste offer. Etter som kapitalismen vokser, så vok
ser proletariatet; og nettopp den kapitalistiske utvik
lingsprosessen forbereder proletariatet til dets histor
iske oppgave. Derfor er avslutningssetningene i første 
kapitel av Vzt kommunZ-6 tit* fee "Borgerskapet
produserer først og fremst sin egen banemann. Borgerska-

4



pets undergang og proletariatets seier er like uunngåeli-

Denne teorien om proletariatets revolusjonære oppgave er 
selvsagt vesentlig ved marxismen og har blitt fortolket, 
kritisert og debattert i det uendelige. Det er ikke min 
hensikt å ta opp denne diskusjonen her; jeg skal bare 
peke på at betraktet som en teori om overgangen til sosi
alisme, er det bare en halv teori. Det den dreier seg om, 
er knusingen av kapitalismen; det den ikke sier noe om, er 
byggingen av sosialismen. Inneholder marxismen, eller 
innebærer den en tilsvarende teori om byggingen av sosia
lismen? Hva går den i tilfelle ut på? Det er disse spørs
målene jeg vil ta opp i det følgende.

IV
For vårt formål trenger vi ingen definisjon av sosialisme 
eller en liste over dens særtrekk. Men vi må være helt 
klar over at marxismen alltid har betraktet sosialismen 
som negasjonen av kapitalismen, og at den fungerer etter 
helt andre lover og prinsipper. Kapitalismen behandler 
mennesker som midler til kapitalekspansjon, og det er rot 
en til dens mange motsetninger og onder. Hovedmålet for 
sosialismen er å snu om på dette og gjøre folk i stand 
til å overta og organisere ikke bare sine produktive virk 
somheter, men hele livet sitt med sikte på å tilfredsstil 
le sine sanne menneskelige behov. Dette omslaget innebæ
rer blant mye annet avskaffelse av privat eiendomsrett 
til produksjonsmidlene og til inntekter som stammer fra 
dem, høy grad av likestilling på alle områder, fordeling 
av ressurser etter plan istedenfor etter blinde markeds
krefter, så raskt som mulig opphevelse av nedsettende 
skiller mellom kroppsarbeid og åndsarbeid og mellom by 
og land, og til slutt innføring av direkte menneskelige 
relasjoner istedenfor alle penge- og varerelasjoner.
Det er klart at kapitalister og de som er gjennomsyret 
av kapitalistiske holdninger og verdier, aldri ville 
hverken ønske eller være i stand til å bygge opp et slikt 
samfunn eller få det til å fungere. Deres borgerlige men
neskenatur ville være fullstendig uforenlig med de sam
lede samfunnsmessige forhold i det sosialistiske samfunn
et. Et forsøk på å forene de to ville være dømt fra be
gynnelsen av: enten ville den borgerlige menneskenaturen 
måtte bli forandret til sosialistisk menneskenatur, eller 
sosialistiske relasjoner ville måtte forandres til borg
erlige relasjoner.
La oss minne om at dette dilemmaet aldri gjorde seg gjel
dende under overgangen til kapitalismen. Borgerlige rela
sjoner vokste fram innenfor rammene av føydalsamfunnet
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og formet borgerlig menneskenatur i løpet av en periode 
på flere århundrer. Da kapitalismen omsider overvant føy
dalismen, gjorde den det ikke bare som en revolusjonær 
klasse, men som et helt samfunnssystem der det allerede 
var utviklet fullt samsvar mellom menneskenaturen og de 
sosiale relasjonene. Det fantes selvfølgelig uoverensstem
melser i og med at det fortsatte å eksistere føydale res
ter, og på visse områder (innen overbygningen) var de til 
og med viktige, men de var ingen alvorlig trusel mot kapi
talismen .
Som vi har sett, kan ikke den sosialistiske menneskenatur
en vokse fram gjennom revolusjonerende sosialistisk prak
sis innenfor rammene av kapitalismen. Finnes det andre 
muligheter, og i så fall hvilke?
For ikke så lenge siden påstod jeg i en diskusjon med 
Charles Bettelheim at marxismen i allfall inntil den rus
siske revolusjon hadde et klart svar på dette spørsmålet:

"I klassisk marxistisk teori betydde proletariatet lønns
arbeiderne som var ansatt i store kapitalistiske indu
strier, og som i de fremskredne kapitalistiske landene 
utgjorde en majoritet av arbeiderklassen og en meget 
betydelig del av hele befolkningen. Man antok at disse 
arbeiderne som en følge av selve akkumulasjonsprosessen 
hadde erhvervet visse spesielt proletariske (og anti- 
borgerlige) holdninger og verdier: solidaritet, samar
beidsvilje, egalitarianisme osv. Historisk sett ble 
proletaren betraktet som et "nytt menneske", som var 
formet av kapitalismen og hadde interesse, vilje og 
evne til å styrte systemet og til å lede oppbyggingen 
av et nytt sosialistisk samfunn." 3)

Dette skrev jeg ikke etter undersøkelse av relevante teks
ter, men ut fra min generelle forståelse av marxistisk 
teori, formet i løpet av mange år. Etterpå ble jeg opp
fordret til å forsvare denne tolkningen, og jeg må inn
rømme at jeg ikke var i stand til å gjøre det. Det er enk
elt nok å finne dusinvis av sitater fra verkene til Marx 
og Engels som bekrefter proletariatets revolusjonære rol
le når det gjelder å styrte kapitalismen. Men jeg har ik
ke funnet noen som spesielt omhandler proletariatets ev
ne eller beredthet til å bygge et sosialistisk samfunn.
Og i det minste noen av deres formuleringer, særlig de 
som analyserer virkningen på arbeiderne av arbeidsdeling
en, innebærer ganske klart en negativ vurdering av pro
letariatets kvalifikasjoner. Se for eksempel på dette 
fra det berømte kapitlet om "Maskineri og storindustri" 
i første bind av Kapitalen (gjentatt ordrett av Engels i 
AntZ-VukKing):

"Under trusel på livet tvinger faktisk den moderne stor
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industrien samfunnet til å erstatte detalj-arbeideren 
av i dag som er forkrøplet av den livsvarige gjentagel
sen av den samme trivielle arbeidsoperasjonen, og som 
derfor er redusert til bare rester av et menneske, med 
det fullt utviklede individet som er i stand til å gjø
re en rekke slags arbeid, klar til å møte enhver for
andring i produksjonen. For dette individet vil de for
skjellige sosiale funksjonene det utfører, være bare 
like mange måter å gi fri utfoldelse for sine naturlige 
og erhvervede evner."

Som en uttalelse om et av de viktigste målene, eller jeg 
ville snarere si om nødvendigheten for sosialisme, er det
te utmerket. Men når Marx sier at storindustrien "tvinger 
samfunnet" til å følge den antydede utviklingen, da unn
går han med vilje spørsmålet om av hvilken art den revo
lusjonerende praksis må være som skal gjøre en menneske- 
rest til et fullt utviklet individ.
Når man er i tvil om den riktige tolkningen av Marx, er 
det en god idé å rådspørre Lenin. Hva var hans tanker om 
dette emnet?
Lenins kanskje mest systematiske analyse av proletariatets 
karaktertrekk finnes i Hva må gjøSi&A fra 1902 . Som kjent 
sa han der at "økonomisme" er naturlig for proletariatet:

"Alle lands historie vitner om at arbeiderklassen ute
lukkende med sine egne krefter bare er i stand til å 
utforme en trade-unionistisk bevissthet, dvs. overbevis
ningen om nødvendigheten av å slutte seg sammen i fag
foreninger, føre kamp mot arbeidskjøperne, tvinge re
gjeringen til å utstede de og de lover som er nødvendi
ge for arbeiderne osv." 4)

Sosialisme, dvs. overbevisningen om at det er nødvendig 
å styrte kapitalismen og erstatte den med et fullstendig 
anderledes system, ble ifølge Lenin, tilført proletariat
et av revolusjonære intellektuelle. Det var de som tok 
initiativet ved å vise de fremskredne arbeiderne hva som 
var deres virkelige interesser, og organisere dem i et 
revolusjonært avantgardeparti som hadde til oppgave både 
å lede proletariatet i revolusjonære kamper og å gjennom
syre det med stadig sterkere sosialistisk bevissthet. For 
vårt problem innebærer dette synet at det ikke er kapita
lismen som sådan, men den revolusjonære kampen for å styr
te kapitalismen som skaper mennesker med vilje og evne 
til å gå videre og beigynne oppbyggingen av sosialismen. 
Revolusjonerende praksis var, etter Lenins syn, hverken 
mer eller mindre enn å gjøre revolusjon.
Det sies ofte, særlig av lærde motstandere av marxismen, 
at det nettopp var det at han benektet proletariatets
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spontane revolusjonære potensial, som skilte Lenin tyde
ligst fra Marx og Engels. Dette antas å være grunnlaget 
for hans oppfatning av avantgardepartiets vesen og rolle, 
noe som svært mange tror er et leninistisk avvik uten 
røtter i mestrenes lære.
Det er selvfølgelig ingen tvil om at Lenin var ansvarlig 
for utviklingen av avantgardepartiet slik vi kjenner det 
i dag, både i teori og praksis. Men er det virkelig noen 
inkonsistens mellom den leninistiske oppfatningen av par
tiet og ideene til Marx og Engels?
Jeg tror det ville være riktig å gi bekreftende svar på 
dette spørsmålet bare hvis det kunne vises at Marx og 
Engels trodde at proletariatet var i stand til, utelukken 
de med egne krefter (med Lenins ord) å utvikle en revolu
sjonær og sosialistisk bevissthet. Som jeg sa tidligere, 
har jeg ment at dette virkelig var deres mening, men et 
forsøk på å bevise det overbeviste meg om at jeg tok feil 
Ikke bare leter man forgjeves etter spesielle uttalelser 
som tillegger proletariatet revolusjonær sosialistisk 
spontanisme, men livsverket til de to mennene ville være 
uforståelig hvis de hadde hatt et slikt syn på proletari
atets karakter. Fra Kommunistenes forbund i 1840-årene 
via Den første internasjonale til Engels' siste år da han 
opptrådte som rådgiver for sosialistiske partier over he
le verden, var de utrettelige i sine anstrengelser for å 
gjøre nettopp det Lenin sa det var revolusjonære intellek 
tuelles oppgave å gjøre, nemlig å tilføre proletariatet 
revolusjonær sosialistisk bevissthet. Og det er selvføl
gelig innlysende at et av eksemplene Lenin hadde i tanke
ne da han skrev Hva md gjøSi&4? var grunnleggerne av den 
vitenskapelige sosialismen. Det er all mulig grunn til å 
tro at i denne, som i andre saker, var Lenins ideer og 
handlinger fullt ut konsistente med Marx og Engels sine. 
For dem, som for ham, var revolusjonær praksis å gjøre 
revolusjon.

V
Jeg vil prøve å finne ut hva dette synet innebærer for 
overgangen til sosialismen. Som vi har sett, ble den bor
gerlige menneskenaturen formet gjennom en århundrelang 
prosess med kapitalistisk utvikling innenfor rammene av 
føydalsamfunnet. Da kapitalismen hadde vokst seg sterk 
nok til å utfordre og beseire føydalismen, fantes det 
ingen virkelig mulighet for å vende tilbake til føydalis
men. Det borgerlige menneske var bare på hjemmebane i det 
borgerlige samfunnet: det fantes ingen forståelig grunn 
til at han skulle gjenopplive eller gjenskape frtvdale 
samfunnsrelasjoner. (Jeg vil selvfølgelig ikke med dette 
benekte at kapitalistisk makt her og der kunne bli besei-
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ret av føydal makt, og at det kunne resultere i lokale, 
kanskje langvarige tilbakeslag for kapitalismens framgang. 
Slike hendinger kunne likevel ikke stanse den generelle 
framgangen for det nye systemet.) Når det gjelder over
gangen til sosialismen, er det helt anderledes. Den sosia
listiske menneskenaturen blir ikke formet innenfor ramme
ne av kapitalismen, men bare i kamp mot kapitalismen. 
Hvilken garanti har man for at det vil skje i tilstrekke
lig grad og tilstrekkelig dyptgående til å muliggjøre 
kyggin<?en av et nytt sosialistisk samfunn? For vi må ikke 
ha noen illusjoner om at de samfunnsrelasjoner som er sær
egne for et sosialistisk samfunn kan eksistere i noe an- 
net enn navnet hvis det ikke finnes menneskemateriale av 
et slag som kan gi dem innhold og mening. At Marx selv 
forsto dette, selv om han ikke utforsket alle implikasjo
ner, kan man se av et avsnitt i EntkuZZungen iib&si den Kom- 
mun^Aten- PslozeAA zu KdZn, der han skjelner mellom propa
gandaen til hans gruppe i Kommunistenes forbund og propa
gandaen til en gruppe motstandere:

"Mens vi sier til arbeiderne: dere kommer til å måtte 
gå igjennom femten, tjue, femti års borgerkrig og folke- 
kamper for å forandre ikke bare samfunnsrelasjonene, 
men for å forandre dere selv og forberede dere til poli
tisk herredømme, så sier de tvert i mot til dem: "vi må 
komme til makten øyeblikkelig, ellers kan vi glemme det 
hele." Mens vi legger særlig vekt på å påpeke for den 
tyske arbeideren den underutviklede stillingen til det 
tyske proletariatet, så smigrer de hans nasjonalfølelse 
og den tyske håndverkerens laugsfordommer, noe som selv
følgelig er mer populært." 5)

Her setter Marx fingeren på det sentrale temaet: proleta
riatet må ikke bare forandre samfunnsrelasjonene, men i 
løpet av prosessen forandre seg selv. Og mer enn et år
hundres etterfølgende historie viser bare alt for tydelig 
at det ennå ikke er noen garanti for at dette kan gjennom
føres med hell.
Når det gjelder de industrielt fremadskredne land, har 
det vist seg at kapitalismen har hatt en mye større eks
pansjonskraft og tilpasningsevne enn Marx antok. Under 
disse omstendigheter har proletariatet der bukket under 
for økonomismen, som Lenin så som naturlig for dem, men 
som han trodde kunne overvinnes av en bevisst revolusjo
nær avantgarde. Det som skjedde i virkeligheten, var det 
motsatte: avantgarden, enten den kalte seg sosialistisk, 
sosialdemokratisk eller kommunistisk, ble selv omformet 
til økonomistiske reformister, istedenfor å omvende de 
proletariske masser til den revolusjonære sosialismen.
Det er selvfølgelig noen som i dette ser en midlertidig 
villfarelse og tror at en ny revolusjonær periode har be
gynt der proletariatet igjen vil spille den rollen som er
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tillagt det i klassisk marxist-leninistisk teori. 6)
Jeg håper inderlig de har rett, men det meste man kan si 
nå, er at det ikke er.bevist.
Vender vi oss til de landene der de gamle regimene (enten 
kapitalistiske eller en føydal-kapitalistisk blanding) 
virkelig er blitt styrtet, blir vi konfrontert med to 
svært forskjellige erfaringer som best kan eksemplifise
res av respektive Sovjet-Unionen og Kina.
Oktoberrevolusjonen viste gyldigheten av første halvdel 
av den marxist-leninistiske teorien om overgang til sosia
lismen, under de betingelser som rådde i Russland i 1917. 
Selv om industriproletariatet var relativt lite var det 
under fast revolusjonær ledelse i stand til å styrte det 
borgerlige regimet som hadde kommet til makten i februar- 
revolusjonen. Men når det gjelder den andre halvdelen av 
teorien - proletariatets evne til å lede oppbyggingen av 
sosialismen - så er den russiske erfaringen i beste fall 
uten svar. Det russiske proletariatet, som var lite til 
å begynne med, ble desimert og spredt gjennom fire års 
blodig borgerkrig, sult og kaos som fulgte etter oktober
revolusjonen. Bolsjevikregjeringen, som var opptatt av 
problemene med å overleve og få økonomien på fote igjen, 
var nødt til å stole på det gamle, tydelig dypt anti-sosi- 
alistiske statsbyråkratiet og til å styrke det både i 
størrelse og makt i de følgende årene. Ikke dessto mindre 
var perioden fra ca. 1922 til 1928 en revolusjonær gjær- 
ingsperiode - i kunst, utdanning, kjønnsrelasjoner, sam
funnsvitenskap osv. - som, dersom den ikke hadde blitt 
brått stanset, kunne ha utviklet mektige sosialistiske 
krefter og bevegelser. Det som gjorde slutt på denne peri
oden, var den skjebnesvangre avgjørelse å underordne alt 
annet den raskest mulige økonomiske utvikling. Det ville 
føre for langt her å diskutere grunnene til eller rettfer- 
diggjøringen av denne beslutningen: det er tilstrekkelig 
å peke på at den foranlediget noe som nesten kunne kal
les en overnaturlig kontrarevolusjon samtidig med innfør
elsen av et ytterst repressivt politisk regime. Revolusjo
nær praksis med sikte på å skape en sosialistisk menneske
natur forsvant nesten fullstendig under disse betingelser. 
Det gjenopprettede og utvidede proletariatet som kom med 
den forserte industrialiseringen, ble i steden undertrykt 
og splittet, fratatt alle muligheter til å ytre seg og 
terrorisert av et allestedsnærværende hemmelig politi.
Selv om den russiske erfaringen altså kaster lite lys 
over den positive siden av oppbyggingen av sosialismen, 
så gir den et knusende bevis for umuligheten av å innføre 
tilsynelatende sosialistiske former - som nasjonaliserte 
produksjonsmidler og omfattende økonomisk planlegging - 
med ekte sosialistisk innhold hvis prosessen ikke går 
hånd i hånd med formingen av sosialistiske mennesker. Den
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ideen, som flittig settes fram av sovjetiske ideologer, 
om at en heving av massenes materielle standard i seg 
selv vil fremme sosialistisk bevissthet, har aldri hatt 
noe for seg, og sovjetisk (og amerikansk!) erfaring har 
vist at den er tøv. Noen av de negative kreftene i det 
sovjet-russiske systemet ble paradoksalt nok holdt i sjakk 
en stund av den stalinistiske terroren: en byråkrat som 
misbrukte stillingen sin for åpenlyst, havnet gjerne i 
arbeidsleir, om ikke noe verre. Men etter Stalins død ble 
disse restriksjonene stort sett fjernet og situasjonens 
sanne natur ble snart åpenbar.
En kinesisk kritiker pekte nylig på sakens kjerne:

"Fra produksjon til distribusjon, fra de økonomiske gre
ner til styringsorganene løper kapitalismens krefter 
løpsk både i byen og på landsbygda. Spekulasjon, opp
kjøp på markedet, svartebørshandel og snyting tilhører 
dagens orden: Kapitalistiske stratenrøvere i bedrifter 
og regjering rotter seg sammen og grafser til seg, un
derslår og arbeider til egen fordel på bekostning av 
offentlige interesser, deler byttet og tar imot bestik
kelser. Hele folkets sosialistiske eiendomsrett har de
generert til et priviligert sjikts eiendomsrett, og 
blir direkte manipulert av en håndfull kapitalistiske 
stratenrøvere og nye borgerlige elementer ... Dette har 
vært en smertelig historisk lærepenge I" 7)

Jeg ville legge spesielt vekt på uttalelsen om at "hele 
folkets sosialistiske eiendomsrett har degenerert til et 
priviligert sjikts eiendomsrett", med den advarsel at 
dette må tolkes faktisk og ikke juridisk. Det er et pri
viligert sjikt - det som Charles Bettelheim har kalt et 
nytt "statsboursjoasi" - sonv kontrollerer produksjonsmid
lene og derved bestemmer hvordan resultatene av produk
sjonen skal nyttes. Uansett juridiske former, er dette 
det virkelige innholdet i klasseeiendom.
Det er verdt å merke seg at den foregående karakteristik
ken av situasjonen i Sovjet-unionen kunne anvendes med 
små forandringer på et nesten hvilket som helst kapita
listisk land, med den hovedforskjell at under kapitalis
men er en stor del av de aktivitetene det henvises til, 
fullstendig lovlige. Dette understreker det faktum at 
ikke noe lovsystem (med ordet brukt i sin videste betyd
ning slik at det inkluderer systemet for eiendomsforhold) 
effektivt kan kontrollere menneskenes atferd hvis det ik
ke er i samsvar med den historisk formede menneskenatur
en i landet. Denne betingelsen er åpenbart ikke oppfyllt 
i Sovjet-unionen.
Dette betyr selvfølgelig ikke at det aldri vil bli sosi
alisme i Sovjet-unionen, enda mindre at fiaskoen med det
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første forsøket på å innføre den har vært uten positive 
virkninger. De første forsøkene på å innføre kapitalisme 
var også mislykket, men de etterlot seg en verdifull arv 
av erfaringer (f.eks. oppfinnelsen av dobbelt bokholderi). 
Uten dem kunne senere kapitalismer også blitt mislykket 
eller iallfall fått mye vanskeligere for å utvikle seg.
Det var gjennom den russiske revolusjon at marxismen-le- 
ninismens viktige vitenskap nådde folkene i Asia, Afrika 
og Latin-Amerika; og det er kanskje ingen overdrivelse å 
si at det bare var det negative eksemplet fra den senere 
sovjetiske erfaringen som gjorde andre land i stand til 
å se nødvendigheten av langvarig revolusjonær praksis i 
byggingen av sosialismen. Lin Piao sa på 50-årsdagen for 
oktoberrevolusjonen: "Gjenopprettelsen av kapitalismen i 
Sovjet-unionen og visse andre sosialistiske land er den 
viktigste erfaring man kan trekke fra de siste femti år
ene av den internasjonale kommunistbevegelsens historie." 
8)
Det var likevel ikke bare den negative erfaringen fra 
Sovjet som drev kineserne til å slå inn på en annen vei 
i byggingen av sosialismen. Situasjonen i Kina var på fle
re måter forskjellig fra den i Russland. Selv om det ki
nesiske proletariatet var mindre enn det russiske, var 
det aldri alvorlig hjemsøkt av økonomisme. Som Mao skrev 
i 1939:

"Siden det ikke er økonomisk grunnlag for økonomisk re
formisme i det koloniale og halv-koloniale Kina slik 
som det er i Europa, så er hele proletariatet med unn
tak av noen få utskudd svært revolusjonært." 9)

I tillegg til denne konsekvent revolusjonære kraft kom 
en enda større som ble formet i løpet av den kvart-århund- 
relange militære kampen mot kapitalisme, føydalisme og im
perialisme som kulminerte i revolusjonens triumf i 1949. 
Sagt med ordene til utgiverne av Hongqul:

"På grunn av utdanningen og treningen de fikk i folke
hæren, har millioner av vanlige arbeidere og bønder og 
mange studenter og andre intellektuelle med småborger
lig bakgrunn gradvis revolusjonert seg selv (i tanker 
og handling) og blitt stø, politisk bevisste kjempere 
og støttepillarer i revolusjonen og oppbyggingen." 10)

Den langvarige borgerkrigen i Kina kombinert med krigen 
mot de japanske angriperne fremmet altså en voldsom vekst 
i de revolusjonære styrker, både i størrelse og modenhet, 
mens en mye kortere periode med borgerkrig og motstand 
mot fremmede angripere i Sovjet-unionen alvorlig svekket 
de revolusjonære styrker der. Resultatet var at Kina da 
revolusjonen kom, var mye rikere utstyrt med revolusjo
nært menneskemateriale enn Russland hadde vært. Endelig,
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i Lenin og Mao Tse-tung var Russland og Kina så heldige 
å ha to av de største revolusjonære genier gjennom tidene; 
men Lenin døde før prosessen med å bygge sosialismen eg
entlig hadde begynt, mens Maos ledelse allerede har vart 
mer enn to tiår siden revolusjonen seiret.
Begge var helt klar over de enorme vanskelighetene ved 
oppgaven som lå foran dem etter styrtingen av det gamle 
regimet. I sin Rapport den andste alt-tuiA&irA ke asibeid-
esikongfieAA (20. januar 1919) sa Lenin:

"Arbeiderne har aldri vært skilt fra det gamle samfun
net med en kinesisk mur. Og de har bevart en god del 
av den tradisjonelle mentaliteten fra det kapitalistis
ke samfunnet. Arbeiderne bygger et nytt samfunn uten at 
de selv har blitt nye mennesker, eller renset for skit
ten fra den gamle verden; de står fremdeles til knær
ne i den skitten. Vi kan bare drømme om å vaske bort 
skitten. Det ville være helt utopisk å tro at dette kun
ne gjøres plutselig. Det ville være så utopisk at det 
i praksis bare ville utsette sosialismen til dommedag.
Nei, det er ikke på den måten vi skal bygge sosialismen. 
Vi bygger mens vi fremdeles står på det kapitalistiske 
samfunnets grunn, kjemper mot alle de svakheter og mang
ler som også angriper arbeidsfolk og som virker til å 
trekke proletariatet ned. Det er mange gamle separatis
tiske vaner og skikker etter den lille eiendomsbesitter
en, og vi kan enda føle virkningene av det gamle ordta
ket: Redde seg den som kan." 11)

Da Folkets frigjøringshær var i ferd med å vinne de av
gjørende seire i mars 1949, uttrykte Mao seg enda tyde
ligere :

"Å vinne en landsomfattende seier er bare det første 
skrittet i en lang marsj på ti tusen JLjl . Selv om man 
kan være stolt av dette skrittet, er det forholdsvis 
lite; senere vil det komme noe som er mer verdt å være 
stolt av. Etter flere tiår, vil seieren for det kinesis
ke folks demokratiske revolusjon i tilbakeblikk bare 
virke som et kort forspill til et langt drama. Et dra
ma begynner med et forspill, men forspillet er ikke 
høydepunktet. Den kinesiske revolusjon er stor, men 
veien etter revolusjonen vil bli lenger, arbeidet stør
re og vanskeligere." 12)

Etter bare to tiår kan vi se hvor rett Mao hadde. Dramaet 
har fortsatt å utspille seg og går fra det ene høydepunk
tet til det andre. Trass i alle fordelene i starten har 
Kina aldri blitt fri faren for å gli tilbake i gamle for
mer og relasjoner som i århundrer hadde formet den kine
siske menneskenaturen. De gamle "samlede samfunnsmessige 
forhold" fortsatte og fortsetter å eksistere i tanker og
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bevissthet til hundrer av millioner kinesere. Som Marx 
uttrykte det i Vøn IS. Bsuimaifi£: "Tradisjonen fra alle 
døde generasjoner tynger som et mareritt over de levendes 
hjerner." 13) Å overvinne dette uunngåelige faktum - ik
ke å nasjonalisere eiendom eller bygge tungindustri eller 
heve levestandarden, så viktige disse tingene enn er - er 
hovedproblemet i overgangen til sosialismen. Og det var 
de kinesiske revolusjonære under ledelse av Mao Tse-tung 
som forsto og internaliserte denne sannheten slik at de 
gjorde den til det bevisste grunnlaget for sin revolusjo
nære praksis.
Jeg skal ikke prøve å analysere denne revolusjonære prak
sisen? det har jeg ikke tilstrekkelig kunnskap til. Men 
jeg vil gjerne understreke .at £on, gang har proble
met blitt fullt ut erkjent og korrekt stilt. Før det var 
gjort, var det ikke engang en sjanse til å finne en til
fredsstillende løsning.
Det er like bra å slutte med en advarsel. I politikk, som 
i vitenskap, er det første skrittet til å løse et problem 
å erkjenne det og stille det korrekt. Men det første 
skrittet er vanligvis langt fra den endelige løsningen, 
og når problemet er intet mindre enn å forandre menneske
naturen, er advarselen dobbelt og tredobbelt på sin plass 
Heldigvis vet Mao dette bedre enn noen annen, og vi må 
håpe at denne kunnskapen vil bli en permanent del av arv
en hans til det kinesiske folk. Den endelige suksess el
ler fiasko vil neppe være kjent før vi er borte og glemt 
for lenge siden. På høyden av kulturrevolusjonen i 1967 
sa Mao:

"Denne store proletariske kulturrevolusjonen er bare 
den første i sitt slag. I fremtiden må det bli flere 
slike revolusjoner ... Alle partimedlemmer og hele be
folkningen må være på vakt mot å tro ... at alt vil væ
re bra etter en, to, tre eller fire kulturrevolusjoner. 
Vi må være svært oppmerksomme, og vi må ikke slappe av 
på vår årvåkenhet. 14)

All historie, sa Marx, er en stadig omforming av mennes
kenaturen. Hva er det Mao sier oss annet enn at selv et
ter styrtingen av klasseherredømmet vil den positive opp
gaven med å omforme menneskenaturen aldri slutte?

Oversatt av Ida Bull
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Olav Fagerlid:

Om forholdet mellom avant
garden og massene i den 
russiske revolusjon

VE RUSSISKE INTELLEKTUELLE MOT SLUTTEN Al/ VET NITTENVE 
ÅRHUNVRE

Det 19.århundrets Russland hadde enda de karakteristiske 
trekkene til et førindustrielt samfunn hvis basis var den 
veldige massen av bønder som fram til 1861 var livegne 1), 
og som hovedsaklig brukte treredskaper i jordbruksproduk
sjonen. Deres tilsynelatende evig-uforanderlige tilstand 
syntes mer å være avhengig av et syklisk naturforløp enn av 
en sosial-historisk prosess. Deres livsform var "en bland
ingstilstand mellom geologi og historie" og de representerte 
en type tilværelse som har "en fysiologi, men ingen biografi" 
2). I dette middelaldersamfunnet syntes enhver forandring 
ikke bare å sprenge forestillingsevnen til det reaksjonære 
og selvforherligende regimet, men også true den bestående 
rettsorden som dette regimet bygget på. Derfor måtte enhver 
ide som hevdet nødvendigheten av samfunnsmessige forandringer, 
innebære en forbrytelse uansett om ideen ble forsøkt mater
ialisert i politisk handling eller kun ble dyrket og ideali
sert i akademiske diskusjonsklubber. Det var derfor helt i 
sin samfunnsmessige orden at ingen av de betydeligste russ
iske tenkere og forfattere unngikk den voldelige litteratur- 
og filosofikritikken til tsarens politi- og justisvesen:
"Når en russisk forfatter dør, vil han trolig hinsides bli 
stilt følgende spørsmål: Ble du dømt til tvangsarbeid? 
eller deportasjon til Sibir? Satt du i fengsel? eller var 
du i det minste under politiovervåkning? (...) Så forbryt
ersk er nå engang vårt yrke" 3).
De russiske revolusjonæres historie lar seg ikke avtegne 
som en sammenhengende rød tråd gjennom de siste hundreårene 
av det russiske samfunnsliv. Den lar seg lettere karakteri
sere ved ulike forgreninger der enest blodsporene vitner 
om en slags kontinuitet. Et nytt famlende skritt i det
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desperate forsøket på å knuse tsarveldet kunne føre nærmere 
målet, men også videre inn i en blindgate der de sibirske 
deportasjonsleirene, fangehullene eller galgen ventet blind- 
gjengeren. Men i denne historien var selv feiltrinn den 
blodige forutsetningen for nye politiske og organisatoriske 
framskritt. Ethvert tilbakeslag var som regel det blodige 
grunnlaget for nye framstøt mot det gamle regimet. Dika- 
bristopprørerne ble feiet vekk fra historiens scene med en 
eneste kadreskesalve fra tsarens gedarmeri. Disse opprører
ne, om enn så hjelpeløse, ble de første stormsvalene som 
varslet den endelige oppløsningen av tsarveldet, men som en 
aristokratisk elite, isolert og uten massebasis ble deres 
situasjon og utgangspunkt karakteristisk for alle deres 
arvtagere.
Intelligensiaens samfunnsmessige isolasjon ble ytterligere 
forsterket etter jordreformen i 1861. Denne reformen med
førte en sterk vekst i den statlige administrasjonen som inn
skrenket og delvis erstattet den tidligere lokale (og vilkår
lige) makten til godsherrene. Idet landsbyforvaltningen 
ble integrert i den sentrale, innebar denne ekspansjonen av 
statsadministrasjonen en enorm styrking av byråkratiet, men 
den krevde samtidig en økt tilgang på skolerte tjenestemenn. 
Agrarreformen ble innledningen til en omfattende utbygging 
av skoleverket: folkeskole, gymnas og universitet som for
melt ble åpent for alle samfunnsklasser, men den ga ikke 
umiddelbart rom for en større industrialisering. Derfor 
resulterte den ensidige veksten i undervisningssektoren i 
en sterkere ekspansjon av intelligensiaen enn av noe annet 
sosialt sjikt. Siden systemet bare i begrenset målestokk 
kunne integrere dette sosiale sjiktet ble de intellektuelle 
i enda større grad enn før en hjemløs "kaste" - "en sosialt 
frittsvevende intelligensia" - som vegeterte i porene til 
et føydalsystem som var uten fremtidsalternativ, og som 
derfor fratok selv reformistene realiserbare alternativ og 
utelukket ethvert fredelig reformarbeid. Dette sosiale 
sjiktet ble den subjektive bæreren av ideer som i sin ytters
te konsekvens - i sin fulle virkeliggjøring - var system- 
sprengende ikke minst fordi disse ideene var knyttet til 
produktivkrefter som var skapt og utviklet under helt andre 
og framskredne produksjonsforhold.
Dette betyr ikke at de intellektuelle var ide- og fanebærere 
for en russisk kapitalisme. For dem var en kapitalistisk- 
europeisk samfunnsutvikling ikke et alternativ til den russ
iske føydalstaten. De benektet at det kapitalistiske syst
emet hadde en livsberettigelse overhodet i Russland - i alle 
tilfelle måtte den bli et forkvaklet kunstprodukt. En russ
isk kapitalisme kunne ikke utvikle seg ved ekspansjon av 
det indre markedet siden massenes bunnløse fattigdom ikke ga 
rom for en slik ekspansjon. Heller ikke ekspansjon på det 
ytre markedet var mulig siden dette allerede var fordelt 
mellom de mest fremskredne kapitalistiske landene. En
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russisk kapitalisme måtte forkrøples før den hadde utviklet 
en større sosial klasse av arbeidere og derfor måtte de 
revolusjonære satse på bøndene og ikke på proletariatet som 
revolusjonær klasse. De revolusjonæres mål var å styrte det 
brutale tsarveldet og opprette en folkeregjering som hadde 
sin basis i en agrarsosialisme. De intellektuelle så grunn
laget for denne agrarsosialismen i mirfellesskapet som de 
oppfattet som en levning av urkommunismen.
Uten tilknytningspunkt i massene, overlatt til sin egen selv- 
radikalisering ble mange av de intellektuelle meislet til 
revolusjonære under trykket fra et regime som lot galge- 
skyggen trekke grensen mellom opposisjon og resignasjon. De 
isolerte intellektuelle projiserte sin frustrasjon inn i den 
gjennomprylte bondemassen, og så i de lokale bondeopprørene 
manifestasjonen av bøndenes undertrykte kommunistinstinkt og 
en bekreftelse av bøndene som den revolusjonære klassen over
hodet. Men bøndene kunne ikke gjennomføre sin revolusjonære 
oppgave utelukkende av egne krefter. De intellektuelle måtte 
gå ut i folket, leve sammen med folket, dele folkets kår 
opplyse og frigjøre den enkelte og vekke bøndene til poli
tisk bevissthet om sin historiske misjon og til revolusjonær 
handling. Gjennom sin egen deklassering negerte folkevenne
ne - narodnikene - mekanisk isolasjonen til de russiske 
intellektuelle og ble samtidig hjelpeløst fanget inn av 
den samfunnstilstanden de skulle revolusjonere. I et hav 
av analfabetisme, uvitenhet, sløvsinn, nød og elendighet 
"utartet" de umiddelbart til en slags opplyste sosialarbeid
ere som fortvilt prøvde å lindre noen av de lidelsene føydal
systemet var opphavet til, følgelig led deres revolusjonære 
misjonsgjerning drukningsdøden og etterlot seg knapt en 
krusning på overflaten.
Etterhvert avviste stadig flere intellektuelle folkevenn- 
praksisen,og en av narodnikenes mest klarsynte represen
tanter kunne gi følgende lakoniske oppsummering:
"Under de nåværende herskende politiske betingelsene er en 
revolusjonærs aktivitet på landsbygda fullstendig formålsløs. 
For enhver pris må en omveltning av disse betingelsene skapes 
og derfor må først og fremst reaksjonen til personen Alek
sander II nedkjempes". 4)
Disse intellektuelle hadde ingen tiltro til den umiddelbart 
revolusjonære kraften i den "passive" massen og framhevet 
nødvendigheten av en "kritisk tenkende" elite for å kunne 
skape de nødvendige betingelsene for en sosial omveltning 
som var forutsetningen for en utfoldelese og utvikling av 
bøndenes kommunistinstinkt. Siden folkemassen fremsto som 
et passivt produkt av samfunnets lovmessighet, måtte det bli 
den "kritisk tenkende" elites oppgave å fortette og fram
skynde denne lovmessigheten. Dette forutsatte en revolu
sjonær organisasjon som fullt ut hadde forstått denne lov-
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messigheten og gjort den til sitt praktiske innhold. Men 
siden den samfunnsmessige frigjøringen ikke kunne bygge på 
en revolusjonær klasse, måtte den frigjøringen få indivi
duell karakter. De intellektuelles samfunnsmessige isola
sjon ble ideologisk bekreftet idet deres erklærte innsikt 
i samfunnets lovmessighet ble redusert til et aksjonistisk 
imperativ: den revolusjonære handling. Gjennom den grense
løse oppofrelse i den revolusjonære handling beviste og re
produserte den intellektuelle sin proklamerte identitet med 
massene. I den revolusjonære kampen ble massenes revolu
sjonære sprengkraft som et produkt av en sosial-historisk 
prosess, erstattet med bombens sprengvirkning som et resul
tat av en individuell styrbar naturprosess. Den dialekt
iske formidlingen mellom den intellektuelle avantgarden og 
massene ble opphevet, og appeller om abstrakte mål og prokla
masjoner om samfunnsutviklingens avhengighet av den revolu- 
sjonæres vilje ble satt i stedet for innsikt i de objektive 
samfunnsmessige mulighetene. Isolert fra folkemassen ble 
praksisen til denne revolusjonære eliten en hjelpeløs ref
leks av reaksjonens undertrykkelse og forfølgelse, og den 
revolusjonære organisasjonen ble til enhver tid en mekanisk 
avspeiling av organisasjonsstrukturen i fiendens, tsarens, 
undertrykkelsesapparat. Terroren utenfra ble forplantet 
inn i organisasjonen i en tilsvarende terror, og den ab
strakte anerkjennelsen av "historiens lovmessighet" og inn
sikt i denne ble materialisert i en formell organisatorisk 
hierarkisering av de "sanne" revolusjonære. Revolusjonen 
ble erstattet med den "revolusjonære" aksjon som et rent 
handverk, som negativ aksjonsestetikk, dvs. revolusjon som 
rent destruktiv kunstart som riktignok innebar en dødelig 
trusel mot herskerne og regimets ivrigste håndlangere, men 
i kampen mot her sker-6 y&tzme.£ var den hjelpeløs. 5)

INVUSTRIAL1SER1NG SOM TØVVALBVRAKRATTSK STATSKUNST
I slutten av det 19.århundre tvang den allmenne utvidelsen 
av verdensmarkedet de tilbakestående europeiske landene til 
en forsert industrialisering dersom de skulle unngå en kolo
nistatus. Men industrialiseringens form og omfang kunne 
ikke bli et umiddelbart produkt av den utviklingen som var 
iboende i det klassespesifikke utviklingsnivået. Rundt 1860 
eksisterte det i Russland bare spiren til et industriborger- 
skap som var tilsvarende svakt og kraftløst, og antallet 
arbeidere oversteg knapt 1% av den totale befolkningen. 6)
Agrarreformen i 1861 var bare en formell oppfyllelse av 
bøndenes krav om "jord og frihet"? for riktignok ble liv- 
egenskapet opphevet, men bøndene ble tildelt en jordflekk 
som i høyden kunne forsyne dem med 1/3 av deres livsnødven- 
digheter. 7) De fleste bøndene måtte derfor selge sin 
arbeidskraft til de tidligere jordherrene for å tjene de 
nødvendige pengene til livets opphold og til de nye stats-
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skattene som ble pålagt hele mir-fellesskapet. Avskaff
elsen av livegenskapet var den nødvendige forutsetningen 
for et fritt arbeidsmarked, men passtvangen og den solidar
iske betalingsplikten av skattene satte meget snevre grenser 
for bøndenes "frie" bevegelighet. Ut av jordreformen vokste 
det hverken en arbeiderklasse eller et kapitalkraftig borger
skap, men på kort sikt passifiserte den bøndene og under
kastet dem en mer direkte og ytterligere sosial og økonomisk 
tvang under statsbyråkratiet som ble styrket samtidig som 
godsherrenes umiddelbare innflytelse ble svekket. Uten et 
kapitalkraftig borgerskap og uten kortsiktige ekspansjons- 
muligheter for et arbeids- og varemarked, måtte den kapital
istiske industrialiseringen av Russland bli et statskapital- 
istisk prosjekt, en "planlagt" industrialisering som bygget 
på byråkratiet som maktinstrument, og hvor arbeiderne ble 
terrorisert ut av bondemassen.
1890-1900 ble perioden for det store industrielle oppsvinget, 
og i denne perioden ble framstillingen av kull og olje tre
doblet samtidig som produksjonen av støpejern, bomull og 
sukker ble doblet. Jernbanenettet ble utvidet med 22 600 km 
(mot 77 00 km i åttiårene), og i Ukraina ble det satt i drift 
en tungindustri som teknologisk var fullt på høyde med til
svarende industri i Vest-Europa. 8)

Tabe.ll 1 . lnde.kt> lon psioduk* jomn i be.tigve.Jik og induAtsii 
[ 1 9 0 0 z10 0) 9)

1860 13. 9 1896 72.9 1905 98.2
1870 17.1 1897 77.8 1906 111.7
1880 28.8 1898 85.5 1907 116.9
1890 50.7 1899 95.3 1908 119.5
1891 53.4 1900 100.0 1909 122.5
1892 55.7 1901 103.1 1910 141.4
1893 63.3 1902 103.8 1911 149.7
1894 63.3 1903 106.5 1912 153.2
1895 70.4 1904 109.5 1913 163.6

Den årlige vekstraten i industriens totalproduksjon var 
7.6% mellom 1890 og 1895 og 9.2% mellom 1895 og 1900. 8)
Den forserte industrialiseringen var i svært liten grad en 
spontan følge av det indre markedet som neppe hadde utvik
let seg etter jordreformen. Ekspansjonen som først og 
fremst syldtes økningen i tungindustrien, bygget så å si 
utelukkende på leveringer til rustningsproduksjonen og den 
statlige utbyggingen av jernbanenettet. 10) Kapitalbehovet 
ble delvis dekket med skattelegging av massekonsumvarer, 
inntekter fra statsmonopol på framstilling og salg av alko
hol, produksjon av sukker og salg av korn, te og tobakk. 
Skattebærerne var først og fremst bøndene som på grunn av 
det stadig høyere skattetrykket, ble tvunget til å produ
sere for markedet, noe som tillot en aktiv handelsbalanse
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gjennom eksport av landbruksprodukter - særlig korn.
Siden den statlige tvangsakkumulasjonen via skatter og av
gifter ikke strakk til for å aksellerere utbyggingstempoet, 
forsøkte regimet å øke tilstrømningen av utenlandsk kapital.
Det prøvde å gjøre landet fordelaktig som investeringsfelt 
for utenlandsk kapital ved å innføre (1891) høy beskyttelses- 
toll ("oppfostringstoll") for å skjerme den russiske indu
strien mot utenlandsk konkurranse, noe som sammen med de 
lave lønningene garanterte en høy profittrate. Men først 
etter at regimet hadde maktet å stabilisere valutaen og gjort 
den konvertibel i gull (1897) vokste kapitaltilgangen så mye 
at Russland ble det viktigste investeringsfeltet for euro
peisk kapital, særlig fransk og belgisk. Mens den russiske 
staten i første rekke satte i gang prosjekt som på kort 
sikt ikke kastet av seg profitt, søkte den utenlandske kapi
talen dit hvor den kunne hente den høyeste profitten, og 
der produktene var garantert avsetning gjennom de enorme 
statsoppdragene.
Industrialiseringen av Russland fikk ikke som i deler av 
Vest-Europa et kontinuerlig forløp, men var en støtvis pro
sess preget av disproporsjonaliteter og ujevn utvikling geo
grafisk, mellom de økonomiske sektorene, mellom ulike indu
stribransjer og innen de samme bransjene. Mens fransk kapi
tal utviklet den ukrainske tungindustrien med denmest tids
messige teknologien, forfalt den tradisjonelle og gammel
dagse metallurgiske industrien i Ural som sammen med Sibir ble 
en økonomisk bakevje. Den russiske industrien vokste ikke 
ut av en frikonkurransekapitalisme, men den var et produkt 
av en høy konsentrasjon og sammensmeltning av innenlandsk 
industri- og bankkapital og importert monopolkapital. 
Resultatet ble en konsentrasjon av industrikapital som var 
minst like stor som i Vest-Europa. Mens 44% av de tyske 
arbeiderne (1895) var ansatt i bedrifter med mindre enn 
50 personer, var den tilsvarende andelen i Russland 12.5% 
(1902); 49% av de russiske arbeiderne var ansatt i bedrifter
med 51 til 1000 arbeidere, (Tyskland 46%), og 38.5% arbeidet 
i Russland i kjempefabrikker med over 1000 ansatte, (10% i 
Tyskland) 11). Denne monopolstrukturen vokste ikke ut av, 
men ble presset inn i en oppsplittet agrarøkonomi. Arbeids
kraften var for det meste sammensatt av ruinerte bønder som 
juridisk var knyttet til landsbyfellesskapet. De manglet 
teknisk kunskap og øvelse; delvis var de hverken lese- eller 
skrivekyndige og arbeidsdisiplinen ble prylt inn i dem under 
arbeidsforhold som når det gjaldt nød og elendighet, utbyt
ting og forslaving langt overgikk det vi kjenner fra Vest- 
Europa i kapitalismens, frikonkurranseepoke.
Rundt århundreskiftet var industriproletariatet vokst til 
3 mill., og en del av byene hadde fordoblet sitt innbygger
tall i løpet av en tiårsperiode, men samtidig gled landet 
inn i en økonomisk krise som var skapt tendensielt av det
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stagnerende indre markedet og konjunkturelt av nedgangen i 
statsoppdragene. Krisen kunne ikke fanges opp av ytterligere 
kreditthjelp siden prisfallet (p.g.a. krisenV i Russland 
og de stigende rentesatsene i de fleste vesteuropeiske land
ene gjorde en større tilgang på utenlandsk kapital umulig.
For å utligne den stadig økende statsgjelden til utlandet, 
ble regimet tvunget til å eksportere, særlig korn som ble 
pint ut av bøndene, men som også ble tatt fra det som var 
beregnet for nødreservelagrene (i tilfelle hungersnød) slik 
at disse bare dekket 5% 13) av det forutsatte budsjett.
Uårene i begynnelsen av nittiårene fikk derfor katastrofale 
følger, og store masser av bønder ble kastet ut på arbeids
markedet. Flommen til byene av ruinerte og utsultede bønder 
og håndverkere økte fattigdommen, bolignøden og slummene 
av deklasserte mennesker, samtidig som økende masser av 
arbeidsløse presset lønnene nedover. Under hele industri- 
aliseringsperioden økte de sosiale spenningene. I byene 
vokste det revolusjonære trykket samtidig som de stadig mer 
omfattende opprørene på landsbygda vitnet om bøndenes mot
stand mot ytterligere sosial og økonomisk tvang og deres 
misnøye med den halvhjertede jordreformen, "frigjørings- 
komedien" (Arthur Rosenberg). Presset mot regimet tvang 
det til retrett: det innrømmet at folkets skatteevne var 
uttømt, statsutgiftene måtte trappes ned,og den forserte 
industrialiseringen måtte oppgis. Industrialiseringen 
hadde brakt den byråkratiske føydalstaten ut av likevekt, og 
"den lille seierrike krigen" 13) som regimet ventet skulle 
avlede opposisjonen bort fra de indre vanskelighetene, ble 
utløseren av revolusjonen i 1905.

MARXISMEN/ SØM VEN BORGERLIGE REVOLUSJONENS 1VE0L0G1
Den forserte industrialiseringen ble en nådeløs praktisk 
kritikk av narodnikenes teorier. Mens de første russiske 
marxistenes kritikk av folkevennene hevdet uunngåeligheten av 
en kapitalistisk utvikling i Russland og nødvendigheten av 
å bygge på proletariatet som revolusjonær basis, viste indu
strialiseringen mulighetene for en slik utvikling samtidig 
som den trampet ut av bondemassen et proletariat som ble 
geografisk konsentrert, og som etterhvert fikk en høy kvali- 
fikasjonsstruktur og potensiell politisk slagkraft. I denne 
prosessen ble dessuten bøndene avmytologisert som Russlands 
sosialistiske håp og framtid, siden regimets hensynsløse 
økonomiske politikk overfor dem ikke møtte organisert mot
stand, men snarere passivitet, apati eller hjelpløst kaotiske 
oppstander. Denne utviklingen bidro sterkt til folkevenn
enes tilbakegang og sammenbruddet blant de intellektuelle 
hvor de etterlot seg et revolusjonært vakuum som ga grobunn 
og skaffet rom for en gradvis utvikling av en selvstendig 
marxistisk bevegelse innen student- og universitetsmiljøene, 
særlig i Petersburg, Moskva og Kiev. Den første fasen i 
denne utviklingen var dominert av en teoretisk konfrontasjon

22



og ideologisk avgrensning fra narodnikene som hadde vært den 
politiske utgangsposisjonen for de fleste russiske marxist
ene av førstegenerasjon. Det var et særtrekk ved den russ
iske arbeiderbevegelsen at den måtte føre den første store 
konfrontasjonen med en radikal-revolusjonær og terroristisk 
bondesosialisme, og at den i etableringsfasen - idet den 
søkte fotfeste i arbeiderklassen - ikke måtte kjempe mot 
borgerlig-liberale ideologier, partier og krefter, men gikk 
inn i et politisk brakkland - et politisk-subjektivt under
utviklet proletariat som ennå var dominert av det russisk 
bondske og patriarkalske livs- og tenkemønster. Dette skulle 
ikke bare prege det teoretiske innholdet i den marxistisk- 
revolusjonære bevegelsen, men også dens politisk-organisa- 
toriske utvikling.
Det som var karakteristisk for de første russiske marxist
ene, var deres tendens til å objektivisere kapitalismen, 
som for dem ikke bare ble en historisk mulighet, men også 
en ahistorisk uunngåelighet. At føydalismen i Vest-Europa 
ble etterfulgt av kapitalismen som skaper forutsetningene 
for sosialismen, var et faktum som selvsagt ble godtatt av 
de russiske marxistene, men samtidig ble denne rekkefølgen 
av de ulike samfunnsformasjonene tatt ut av sin historiske 
sammenheng og opphøyet til et abstrakt og ahistorisk prin
sipp. I sin iver etter å påvise kapitalismens historiske 
uunngåelighet tenderte de mot å overdrive dens historiske 
muligheter overhodet (også i Russland) idet de erstattet 
en konkret samfunnsanalyse med en sjablongaktig bruk av en 
abstrakt teoretisk modell og mekanisk brukte Marx's utvid
ede reproduksjonsskjema for å påvise kapitalismens "uende
lige" ekspansjonsmuligheter i markedet gjennom en utvidet 
reproduksjon (akkumulasjon). Det teoretiske resultatet 
tenderte derfor ikke bare mot en slags rutebok for samfunns
utviklingen, men også mot en harmonilære om kapitalismen.
Selv om marxistenes tendens til objektivisering av (den 
russiske) samfunnsutviklingen kan fortone seg som en blind 
negasjon av folkevennenes hang til subjektivisering, betyr 
ikke dette at marxistenes teori utviklet seg som et mekanisk 
produkt av konfrontasjonen med narodnikene og at deres teori 
derfor ble et omvendt speilbilde av folkevennenes ideologi 
som tenderte til å se kapitalismen som en historisk blind
gate. Tendensen til objektivisering og harmonilære reflek
terte også den ideologiske alliansen mellom de borgerlige og 
proletariske interessene i den russiske revolusjonen mot den 
tsaristiske absolutismen. Denne#alliansen hadde selvsagt 
et sosialt grunnlag. Industrialiseringen hadde riktignok 
skapt et tynt sjikt av storkapitalister som var knyttet til 
og avhengig av det tsaristiske autokratiet, men den hadde 
ikke gitt rom for et bredt utviklet borgerskap som et øko
nomisk 0g politisk bærekraftig sosialt sjikt. I kampen mot 
den føydale absolutismen så derfor det eksisterende borger
skapet av kjøpmenn, akademikere, småkapitalister o.l. sin
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eneste forbundsfelle i det framvoksende proletariatet og i 
bøndene. De intellektuelle representantene for dette borger
lige sjiktet så i marxismen en teori som underbygget og for
klarte uunngåeligheten og nødvendigheten av en kapitalisme 
i Russland og som rettferdiggjorde og begrunnet dette borger
skapets rolle og historiske misjon. Disse legale marxistene 
(kritikerne) innskrenket seg til å avdekke utviklingen av 
kapitalismen i Russland og å understøtte de borgerlige 
kreftene og deres målsetting. Men etterhvert som den revo
lusjonære intelligensia ble stadig mer opptatt av den kon
krete agitasjonen og propagandaen blant arbeiderne, ble de 
legale marxistene som argumenterte rent "politisk" i en be
grenset borgerlig forstand, langsomt utskilt fra resten av 
den marxistisk-revolusjonære bevegelsen, økonomistene, som 
viet seg for den konkret-økonomiske agitasjonen blant ar
beiderne .

VE INTELLEKTUELLE SOM HISTORIENS HALE OG PROLETARIATET SOM 
REVOLUSJONENS TORTROPP

Det russiske proletariatet var i begynnelsen av nittiårene 
i liten grad gjennomsyret av arbeiderkollektivets sammen- 
sveisning og disiplin som i et mer fremskredet kapitalistisk 
samfunn er det naturprosessaktige produktet av arbeidernes 
stilling i reproduksjonsprosessen, og derfor et historisk 
resultat av borgerskapets organisering og klasseherredømme.
De fleste av dem var tidligere ruinerte musjiker som var 
terrorisert ut av bondemassen og ikke bare juridisk bundet 
til mirfellesskapet, men også ideologisk preget av sin sosi
ale herkomst. Proletariseringsprosessen rev i bokstavelig 
forstand grunnen under føttene deres; og deres forstillings- 
verden som avspeilte en nærmest tidløs sosial prosess, ble 
kastet ut av sin sosiale kontekst og inn i en ny som på den 
ene siden utmerket seg med en kollektiv kadaverdisiplin og 
på den andre med kaos og usikkerhet. Fra landsbyene tok de 
proletariserte bøndene ikke bare med seg sitt sparsommelige 
jordiske gods, men også et tankegods som reflekterte det 
patriarkalske mirfellesskapet, den individualistiske produk
sjonsmåten på landsbygda, livegenskapet og føydalismens 
lokale og umiddelbare undertrykkelse. De nye arbeidsherrene 
lot seg derfor umiddelbart identifisere som de nye herskerne; 
dette desto mer siden regimet forsøkte å opprettholde de føy- 
dale hers.kerrelasjonene i den kapitalistiske produksjonen.
Det var derfor ingen tilfeldighet at de første arbeideropp- 
standene hadde trekkene til de lokale bondeopprørene. Disse 
arbeideraksjonene var isolerte forsvarskamper - umiddelbare 
reaksjoner på umiddelbar undertrykkelse. Mot disse aksjonene 
hadde regimet et lett spill.
Formen og innholdet i de intellektuelles agitasjon ble selv
sagt preget av proletariatets organisatoriske og ideologiske 
atomisering og sosiale underutvikling. På samme måten som 
folkevennene hadde gått ut på landsbygda, gikk nå de intellek
tuelle inn i arbeiderkvarterene for å opplyse og skolere de
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enkelte arbeiderne i små isolerte propagandasirkler. Denne 
opplysningskampanjen hadde først karakter av en slags all
menndannelse som skulle gi de enkelte arbeiderne den nødven
dige kulturelle skoleringen i "kampen for individualiteten". 
Etterhvert organiserte marxistene seg i denne sirkel-agita- 
sjonen, men teoretisk dominert av Plekanovs mekanistiske 
tolkning av historien som en prosess av påfølgende og adskil
te samfunnsetapper, ble deres propagandistiske praksis bundet 
i tilpasning til de gitte og forbedring av de bestående 
kapitalistiske forholdene. De innskrenket seg til å opplyse 
og aktivisere arbeiderne for krav som var avledet av arbeider
nes umiddelbare klasseinteresser som direkte sprang ut av 
arbeidernes sosiale praksis: Lønn, arbeidstid, arbeids- og 
boligforhold etc. I alminnelighet ble det ikke reist eller 
agitert for politiske krav, og mot slutten av nittiårene 
i konfrontasjonen med iskra-gruppen ble denne agitasjons- 
linjen rendyrket idet økonomistene gikk inn for en praksis 
som ville ha forsterket proletariatets faktiske atomisering.
De gikk bevisst imot en politisk aktivisering av arbeider
ne og mente at arbeiderbevegelsens oppgave skulle være 
avgrenset til den økonomiske interessekampen, som de hevdet 
var det eneste forståelige utgangspunktet for arbeiderne 
i motsetning til de politiske kravene som ikke lot seg av
lede av arbeidernes umiddelbare erfaringer fra det praktiske 
liv. Selvsagt var økonomistene klar over at den fulle ut
foldelsen av den økonomiske og syndikalistiske kampen forut
satte en borgerlig-parlamentarisk stat med konstitusjonelle 
garantier, men ennå - hevdet de - var ikke proletariatet 
modent og sterkt nok for den politiske kampen.

Den økonomistiske arbeideragitasjonen fant stadig større gjen
klang i arbeidermassene i siste halvparten av nittiårene, 
særlig mellom 1896 og 1901, og økonomistene dominerte de 
ulike organisasjonene av "Kampforbundet for arbeiderklassens 
frigjøring", særlig i Petersburg. Deres agitasjon og organi
sering var grunnlaget og startpunktet for en omfattende mobi
lisering og streikebevegelse som ble innledet med general
streikene til de 40 000 tekstilarbeiderne i St.Petersburg 
i 1896 og 1897. Disse generalstreikene skapte de fruktbare 
utgangsbetingelsene for de revolusjonæres agitasjon og propa
ganda, og de var forvarslet til en periode med massestreiker 
som fikk en oppslutning og mobiliseringsgrad som vi neppe 
finner maken til i Vest-Europa.

Mars 1902. Den kaukasiske streiken.
Dens utgangspunkt var et rent økonomisk og lokalt problem: 
ca. 400 petroleumsarbeidere skulle transporteres til sine 
respektive hjemsteder for å redusere antallet "ledige 
hender". Denne "uskyldige" forføyningen fremkalte i 
Batum masseprotest, demonstrasjoner, arrestasjoner, en 
massaker og endte i en poZZt^k prosess. , Ringvirkningene 
av den "resultatløse" streiken i Batum spredde seg til 
Nisjni - Novgorod, Saratov og andre byer. 15)
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November 1902. Generalstreik i Rostov ved Don. Utgangs
punktet for streiken var lønnsdifferanser i verkshallene 
til den Vladi-kaukasiske jernbanen. Streikekravene: ni- 
timers dag , lønnsforbedringer, avskaffelse av straffer, 
fjerning av upopulære ingeniører o.l. Streiken spredde 
seg til alle fabrikkene i Rostov. Daglig ble det avholdt 
kjempemøte som samlet 15 000 til 20 000 arbeidere. For 
første gang opptrådte sosialdemokratiske folketalere åpent 
midt i det absolutistiske Russland og agiterte for sosial
isme og politisk frihet. Revolusjonære opprop ble spredt 
i titusner av eksemplar. Lønnsdifferansestreiken utviklet 
seg til en generalstreik som endte i en massaker
og gatekamper. Generalstreiken i stasjonsbyen Tichoretz- 
kaja fulgte som en etterdønning av streiken i Rostow.
Også her endte streiken i en massaker og en politisk 
prosess. 15)
Våren 1903. Hele Syd-Russland sto i flammer,Baku, Tiflis, 
Batum, Jelissavetgrad, Odessa, Kiev, Nikolajev, Jakateri- 
nostov "står i bokstavelig forstand i generalstreik". 15)
Januar 1905. Massestreiken i Petersburg.
Utgangspunktet for streiken var at 2 mann i Putilov- 
verkene ble sagt opp p.g.a. deres medlemskap i de legale 
Subatovske arbeiderforeningene. Oppsigelsen framkalte en 
solidaritetsstreik hvor samtlige 12 000 av verkets arbeid
ere sluttet opp. Sosialdemokratene agiterte for en utvid
else av kravene til åttetimersdag, organiseringsfrihet, 
tale- og pressefrihet osv. I løpet av få dager spredde 
streiken seg og omfattet 140 000 arbeidere. Møter og 
diskusjoner resulterte i utarbeidelsen av et proletarisk 
charter for de borgerlige frihetene. Charteret dannet 
grunnlaget for parolene, (hovedparole 8 timers dag), i 
massedemonstrasjonen av 200 000 arbeidere foran tsarens 
slott. Demonstrasjonen endte i et blodbad som ble sig
nalet for en masseoppreist i samtlige industristeder i 
Russland, Polen, Litauen, de baltiske provinsene, Kauka
sus og Sibir. 15)
Mai 19 05 . En fredelig massedemonstrasjon i Warszawa endte 
i en blodig konfrontasjon mellom soldater og den forsvars
løse massen. 15)

- Juni 1905. I Lodz dannet konfrontasjonen mellom soldater 
og en massedemonstrasjon av 100 000 arbeidere utgangs
punktet for en generalstreik som endte i barrikadekamper - 
de første i tsarrikets historie. 15)
Juni 1905. Eksploderte de første store matrosoppstandene 
i Svartehavsflåten. Oppstanden fremkalte umiddelbart 
mektige massestreiker i Odessa og Nikolajev. Massestreik- 
ene og matrosoppstandene spredte seg til Kronstadt, Liban 
og Vladivostok. 15)
Oktober 1905. Det berømte arbeiderrådet i Petersburg ble 
konstituert, og rådsdelegatene vedtok innføringen av åtte-
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timersdagen i Petersburg - dvs. på en bestemt dag meddelte 
samtlige arbeidere bedriftsherrene at de ikke var villig 
til å arbeide mer enn åtte timer dagen og forlot bedrift
ene på et gitt klokkeslett. 40 000 til 45 000 arbeidere 
ble satt på gata. 15)

- Oktober 1905. Massestreiker i hele tsarriket som svar 
på det Boyginske Dumaprosjektet. 16) Innledningen til
januarstreikene var en bønn til tsaren om politisk frihet. 
Parolen for oktoberstreikene var "Vekk med tsarens konsti
tusjonelle komedie"! Generalstreiken tvang tsaren til å 
innrømme det russiske folket borgerlige retter og friheter 
og en konstitusjon (tsarens oktobermanifest). Den revolu
sjonære bevegelsen ble utvidet til en intens utnytting av 
de nye politiske rettighetene; Demonstrasjoner, forsamling
er, nye aviser, offentlige diskusjoner, men enden på visen 
var som regel blodige massakrer som førte til nye masse- 
demonstrasjoner og streiker. 15)
Desember 1905. Den siste store allmenne massestreiken 
brøt ut over hele tsarriket. I motsetning til alle 
tidligere masseaksjoner med politisk innhold slo ikke 
denne over i en økonomisk kamp, men utviklet seg til en 
åpen oppstand som kulminerte med gate- og barrikadekamp- 
ene i Moskva. Illusjonen om det konstitusjonelle demokra
tiet var knust og kampen på liv og død var innledet.

I karakteren til disse masseaksjonene lar det seg tydelig 
spore en utvikling fra den første rene lønnskampen til 
Petersburg - tekstilarbeiderne i 1896/97 og til desember- 
oppstanden i 1905. Dette betyr ikke at massestreikene 
skiftet karakter fra rent økonomiske kamper til rent poli
tiske. Derimot spilte den poZZtZAke. bevisstheten en stadig 
større rolle idet det økonomiske innholdet i kampene umerke
lig gled over i og ble flettet sammen med det politiske, og 
hvor de enkelte aksjonene så å si repeterte denne historien 
i komprimert form. De enkelte aksjonene tok som regel sitt 
utgangspunkt i rent lokale motsetninger mellom arbeid og 
kapital for i neste omgang å reise politiske paroler og krav 
og for til slutt igjen å klamre seg til de økonomiske krav
ene når det politiske momentet i aksjonen var uttømt idet 
den ble slått tilbake med vold. Selv om det politiske moment
et og den politiske bevissthet i stadig større grad ble 
aksjonens tyngdepunkt, så var de utelukkende dominert av mass
enes spontanitet der den bevisste, sentrale og landsomfatt
ende politiske og organisatoriske koordineringen spilte en 
liten rolle. I denne perioden var det en enorm utfoldelse 
av massenes initiativ og spontanitet. Det var en proletar- 
isk kulturrevolusjon som skapte et selvbevisst og klasse- 
bevisst proletariat. Men som øyer i et hav av småprodusent- 
er hvor det ennå bare var spiren til en revolusjonær bonde- 
bevegelse, ble det "generelt revolusjonære proletariatet" 
(Rosenberg) isolert og foreløpig nedkjempet på sine frem
skutte revolusjonsutposter. Desemberopprøret ble blodig
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slått ned, den venstreorienterte pressa ble undertrykt og 
arbeiderrådsdelegatene ble arrestert, fengslet eller deport
ert. Men proletariatets kamp hadde bevist dets mektige 
revolusjonære kraft og dets vilje til å spille en selvsten
dig rolle i den kommende revolusjonen.

LEWTEORETISKE KONFRONTASJON HEV NAROVHTKENE OG ØK0N0- 
M1STENE

Allerede i slutten av nittiårene skilte det seg ut fra 
økonomistene en gruppe revolusjonære som hevdet nødvendig
heten av å gi arbeiderbevegelsens kamp et politisk innhold. 
Den revolusjonære og ideologiske kampen måtte ledes av en 
politisk og ideologisk avantgarde: RuAAtandA SoAZaldemo- 
k/iatT^åke. A/Lb£stde.SLpasi£T som ble grunnlagt i 1898. Det vik
tigste talerøret for denne politiske linjen var IAkfia, hvor 
mellom andre Lenin spilte en framtredende rolle. Lenin 
startet ikke sitt politiske arbeid med umiddelbare aksjoner, 
men med store teoretiske og organisatoriske konfrontasjoner. 
Mot folkevennenes subjektivistiske samfunnsanalyse og aksjon- 
isme og deres "kamp for individualitet" hevdet Lenin at ikke 
fragmentering av den samfunnsmessige situasjonen, men total
iteten i dens tendenser kan, når de blir avdekket (bevisst
gjort) , være ledetråden for den revolusjonære praksisen.
Mens folkevennene reiste ut på landsbygda for å styrke bønd
enes kommunistinstinkt og studere de enkelte sosiale faktor
ene, (særlig formene for grunneiendom), som kunne tjene som 
basis og utgangspunkt for en framtidig bondekommunisme, 
hevdet Lenin at Russland var inne i en samfunnsmessig om- 
vandlingsprosess. De produksjonsforholdene som nå raskt 
utviklet seg, kunne aldri bli basis for en framtidig mir- 
kommunisme. De var tvertimot spiren til en kapitalistisk 
samfunnsformasjon og innledet følgelig slutten på den enkle 
vareprodusents økonomiske dominans.
Folkevennene talte og handlet uten å analysere de objektive 
mulighetene. De snakket

"alltid om befolkningen i sin alminnelighet og det arbeid
ende folket i særdeleshet som objekt for det ene eller 
andre mer eller mindre fornuftige tiltaket, som materiale 
(...), aldri så de i de ulike samfunnsklassene en selv
stendig historisk kraft". 17)

Men i konfrontasjonen med den subjektivistiske verdensansku
elsen forfalt ikke Lenin i dens teoretiske negasjon, objekt- 
ivismen:
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antagonistiske forhold som disse frambringer. Når objekt- 
ivisten påviser nødvendigheten av en gitt rekkefølge av 
fakta, så står han i stadig fare for å innta apologetens 
standpunkt til disse fakta. Materialisten avdekker klasse
motsetningene, og derav fastlegger han sitt standpunkt (...). 
Materialisten nøyer seg ikke med å henvise til nødvendig
heten i en prosess, men avklarer hvilke sosialøkonomiske 
formasjoner som gir prosessens innhold, og hvilke klasser 
som fastlegger denne nødvendigheten." 18)

Nødvendighet var for Lenin ikke bestemt ved en rettlinjet 
avledning av en allmenn lov, men ble forandret med klassenes 
praksis. Lenin tok dermed prinsipielt avstand fra de marx
istene som forsto historien som en mekanisk rekkefølge av 
adskilte samfunnsetapper. Utviklingen i Russland ville ikke 
bli et speilbilde av utviklingen i Vest-Europa, for Russland 
var som andre tilbakestående land underlagt de allmenne mot
setningene i den kapitalistiske verden. Nettopp disse mot
setningene, som ikke utelukkende var av økonomisk natur, 
hadde tvunget fram en forsert kapitalistisk industrialiser
ing innenfor rammen av det absolutistiske jernkorsettet 
som effektivt hindret utviklingen av et økonomisk og poli
tisk sterkt borgerskap. Men denne industrialiseringen skapte 
et geografisk konsentrert proletariat med stor potensiell 
revolusjonær slagkraft,og den satte igang en selvforsterk- 
ende sosial gjæringsprosess i bondemassen. Nettopp i dette 
tilbakestående landet ville en revolusjon være sannsynlig 
lenge før proletariatet hadde nådd en tilsvarende tallmes
sig styrke som i Vest-Europa, og før borgerskapet hadde 
vunnet politisk og økonomisk kraft. For de russiske revo
lusjonære var det derfor ikke et spørsmål om å vente til 
proletariatet hadde nådd et vesteuropeisk utviklingsnivå, 
men med tanke på den framtidige proletariske maktovertak
elsen å sikre det som en selvstendig og ledende kraft i 
den borgerlig-liberale revolusjonen.
Arbeidersirklene hadde utelukkende tjent arbeidernes til
pasning til det borgerlige samfunnet, etterstrebet den for
melle borgerlige dannelsen og adskilt arbeiderne fra deres 
reelle muligheter. Den rene økonomistiske propagandaen 
hadde avledet proletariatet fra makt-spørsmålet og tilslørt 
motsetningene:

"Dersom vi ville gjøre til kriterium for vårt arbeid det 
som for den brede massen umiddelbart og i høyeste grad er 
forståelig, så måtte vi preke antisemittisme (...). Det 
er sosialdemokratiets oppgave* å utvikle massenes polit
iske bevissthet og ikke å trave etter den." 19)

De revolusjonære intellektuelles oppgave må ikke bli å henge 
etter i historiens hale, men å være de revolusjonære massenes 
avantgarde, for:
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"Alle lands historie vitner om at arbeiderklassen av eg
ne krefter bare makter å utvikle en trade-unionistisk 
bevissthet - dvs. bevisstheten om nødvendigheten av å 
organisere seg i fagforeninger, føre kamp mot bedrifts- 
herrene, avtrosse regjeringen den ene eller andre arbei- 
dervennlige loven, m.m. Men den sosialistiske læren er 
vokst fram av de filosofiske, historiske og økonomiske 
teoriene som er utviklet av den besittende klassens sko
lerte representanter, intelligensiaen.(...) Den politiske 
klassebevisstheten kan bare overføres til arbeiderne uten
fra - dvs. fra et område utenfor den økonomiske kampen - 
utenfor sfæren av relasjoner mellom arbeiderne og bedrif- 
tsherrene. Området hvor denne viten kan skapes, er om
rådet for alle klassers og sjikts relasjoner til regjer
ing og stat, området for vekselvirkningen mellom samtlige 
klasser. Derfor kan man på spørsmålet: hva må gjøres for 
å tilføre arbeiderne politisk viten? - ikke alltid gi det 
svaret som praktikerne i de fleste tilfeller nøyer seg 
med: man går ut blant arbeiderne. For å tilføre arbeid
erne politisk viten må sosialdemokratene gå inn i alle 
samfunnsklasser, sende sine armétropper til alle sider'.'20)

Lenins teori i Hva må gjøtizA? som i stor grad bygget på 
Kautsky 21), ble skrevet før det store oppsvinget i den 
russiske streikebevegelsen og utviklet i konfrontasjon med 
økonomistene. Mot deres rent økonomistiske propaganda og 
ideologiske forsterkning av proletariatets atomisering hev
det Lenin nødvendigheten av politisk propaganda og ideolog
isk utvikling av proletariatets politiske klassebevissthet. 
Mens økonomistene tenderte til å splitte proletariatet i 
syndikalistisk organisering, hevdet Lenin nødvendigheten 
av å samle proletariatet og koordinere dets aksjoner i en 
sentralisert poZTtT^k organisasjon, det sosialdemokratiske 
partiet.

OM VEN SOSIALE BAKGRUNNEN FOR PROLETARIATETS TRAVE-UNIONIST - 
ISKE BEVISSTHET I FOR EKSEMPEL ENGLANV - OG I RUSSLANV

lenins tese om proletariatets trade-unionistiske bevissthet 
ble umiddelbart bekreftet av arbeidernes streikeaksjoner 
fra 1896 fram til 1902. Disse kampene hadde alltid sitt 
utgangspunkt i rent økonomiske og sosiale forhold som var 
knyttet til arbeidernes umiddelbare stilling i produksjons
prosessen; og i den grad politiske krav overhodet ble reist, 
var de knyttet til legalisering av arbeidernes organisasjo
nsrett i fagforeninger. Slik skilte ikke utviklingen av det 
russiske proletariatets kamp seg synderlig fra den i Vest- 
Europa, særlig England hvor nettopp den trade-unionistiske 
bevegelsen var dominerende. Nå var arbeidernes trade-union
istiske bevissthet, f.eks. i England, ikke utelukkende et 
produkt av den borgerlige arbeidsdelingen og en abstrakt
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kapitalisme overhodet, men en avledning av en kapitalisme 
under spesielle materielle og ideologiske reproduksjonsbet- 
ingelser. Den engelske kapitalismen hadde forlengst lagt 
bak seg den opprinnelig e akkumulasjonen - med det menes at 
ikke bare var akkumulasjonen av det nødvendige industrielle 
grunnfondet fullført, men også borgerskapets økonomiske og 
ideologiske herredømme var befestet og dominerende i den 
samfunnsmessige reproduksjonsprosessen, og den føydal- 
absolutistiske staten var omdannet til et herskerinstru- 
ment i interessene til den kapitalistiske vareproduksjonen. 
Den føydale absolutismen var erstattet med det parlament
ariske demokrati hvis ideologiske legitimasjon fant sin 
bekreftelse i samfunnsindividenes formelle likhet i trans- 
aksjonssfæren. 22) Men kapitalistisk vareproduksjon er
avhengig av tilegnelse (uten bytte) av fremmed arbeid i 
produksjonssfæren. Denne motsetningen formidles i den 
borgerlige ideologien ved at politikken skilles fra økono
mien - fra den samfunnsmessige totalitet. Den blir en egen 
faglig avdeling ved siden av økonomien eller andre kunst
arter og vitenskaper overhodet - en egen aktivitet ved siden 
av andre "likeverdige" samfunnsaktiviteter som den avsond- 
res fra. Politikken er på den ene siden et statsanliggende, 
men på den andre siden er den også et personlig anliggende 
som forbeholdes individet i privatsfæren strengt adskilt 
fra dets stilling i produksjonsprosessen. Det enkelte 
samfunnsindividet knyttes til statsmakten - f.eks. ved 
parlamentariske valg - sobfi sosialt frittsvevende individ 
uten tilknytningspunkt i den sosiale reproduksjonsprosessen, 
og følgelig uten tilknytning til en samfunnsklasse. Foran 
valgurnene og i rettssalene transformeres alle til abstrakte 
statsborgere, og individenes formelle likhet i transaks jons
sfæren reproduseres ideologisk som "en mann en stemme" 
eller "alle er like for loven". I den borgerlige ideologien 
reproduseres derfor bildet av statsmakten som et nødvendig, 
ahistorisk naturprodukt som står over samfunnsklassene og 
vokter det enkelte , isolerte individets ve og vel. Dette 
bildet får sin bleke historiske bekreftelse ved at den 
borgerlig-liberale statsmakten (under relativt stabile 
reproduksjonsbetingelser) ikke framtrer som et hensynsløst 
maktinstrument i hendene på utbytterne, men at den i egen
skap av vokter over de allmenne reproduksjonsbetingelsene 
til tider opptrer som mekler mellom klassene. I England 
var fabrikkinspeksjonen og fabrikklovene et eksempel på 
dette.
Den trade-unionistiske bevisstjieten avspeiler motsetningen 
mellom arbeid og kapital i transaksjonssfæren der det ikke 
nødvendigvis har rådet eller råder likevekt, men der kapi
talistene som kjøpere av arbeidskraft har utnyttet og ut
nytter sin monopolstilling som eier av produksjonsmidlene. 
Fagforeningenes historiske rolle har vært å motvirke kapi
talistenes monopolstilling ved å oppheve arbeidernes organi
satoriske pulverisering. Men denne rollen er i sin natur
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begrenset til defensivt å ivareta arbeidernes interesser 
i salget av deres egen arbeidskraft. Så lenge arbeidernes 
bevissthet ut&Zukk&ndz er fiksert til transaksjonssfæren, 
bindes de tendensielt nærmere til den borgerlige ideologien; 
for nettopp i transaksjonssfæren bekreftes (ideelt sett under 
fri konkurranse) den borgerlig-formelle frihet, likhet og 
gjensidighet, og det ligger i denne sfærens sosiale dialek
tikk at de to transaksjonspartene - kjøper og selger av 
arbeidskraft - anerkjenner hverandres samfunnsposisjon og 
samfunnsrolle. Under den borgerlig-liberale staten er 
trade-unionismen uløselig knyttet til systemets reproduksjons- 
betingelser, og det er derfor ingen tilfeldighet at den 
trade-unionistiske bevisstheten er det ideologiske grunn
laget for den passive massebasisen til sosialdemokratiet 
hvis historiske oppgave har Vært å vokte og administrere 
den kapitalistiske reproduksjonen. Jo eldre det borgerlige- 
liberale demokratiet i et land er og jo renere det har ut
viklet seg, desto større er arbeiderklassens ideologiske 
desorganisasjon, og desto vanskeligere har proletariatet 
for å bryte igjennom denne desorganisasjonen, utvikle poli
tisk bevissthet og ta opp i seg en ideologi som samsvarer 
med de undertrykte klassenes samfunnsinteresser.
Både når det gjaldt den økonomiske og sosiale basisen og 
de ideologiske forholdene, var forskjellen mellom Russland 
og de framskredne kapitalistiske landene meget stor. Det 
russiske proletariatet var så å si uberørt av den borger
lige ideologien samtidig som basisen for dets gamle verdens
bilde ble revet vekk under føttene på det. Denne ideolog
iske labile tilstanden gjorde det mulig for proletariatet å 
utvikle raskt en kollektiv bevissthet som i høy grad sam
svarte med dets sosiale praksis; det var med andre ord 
disponert for en proletarisk kulturrevolusjon. Som tidligere 
"individualiserte" musjiker motsatte proletarene seg instinkt 
ivt den kollektive disiplinen som ble prylt inn i dem. Men 
deres motstand mot den lokale fabrikkledelsen var ikke ute
lukkende en bedriftssak, for det å bevare arbeidsdisiplinen 
ble betraktet som et statsanliggende, følgelig ble ulydighet 
mot bedriftsledelsen dømt og straffet som ulydighet mot 
statsmakten. Derfor måtte enhver arbeidskonflikt, en streik, 
umiddelbart bli en konflikt med statsmakten -dvs. den fikk 
umiddelbart politisk karakter. Denne type rettspraksis mot 
arbeiderne skulle få sin gjenfødelse under Stalin-perioden, 
og ikke uten grunn har det russiske ordet for streik beholdt 
sin doble betydning: "stacka" betyr ikke bare streik, men 
også hemmelig avtale, konspirasjon 23).

Tsarismens voldelige undertrykkelse av arbeiderne var for 
den mer en livsnødvendighet enn et produkt av en "dårlig" 
historisk tradisjon. Den russiske industrialiseringen var 
innledningen til en kapitalistisk opprinnelig akkumulasjon 
som overhodet ikke var et organisk produkt i vesteuropeisk 
forstand av et framvoksende industriborgerskap. Siden dette
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ganske enkelt ikke eksisterte, måtte den kapitalistiske 
akkumulasjonen bli et statsanliggende, og resultatet ble 
da også en slags statskapitalisme som hele tiden stanget 
imot de skrankene som var en historisk arv fra de føydale 
eiendoms- og produksjonsforholdene. En proletarisk bevisst
het som i følge vesteuropeiske forhold utelukkende syntes 
å være knyttet til reproduksjonsbetingelsene for kapitalis
men, måtte i Russland før eller senere sprenge sin rent 
økonomistiske ramme under spesielle historiske forhold der 
den utvidede kapitalistiske reproduksjonen tenderte mot å 
sprenge den føydalabsolutistiske samfunnsrammen, og der 
sprengkraften var en revolusjonær allianse mellom bøndene og 
arbeiderne. Industrialiseringen måtte skje ved en inten
sivert utbytting av bøndene og arbeiderne, men dette innebar 
i sin tur en stigende misnøye og sosial uro på landsbygda 
og flere og omfattende arbeideroppstander i byene. Skulle 
ikke tsarveldets labile likevekt slå over i en selvforsterk- 
ende revolusjonær gjæringsprosess gjennom en allianse mellom 
bøndene og arbeiderne, måtte landet underlegges den fysiske 
tvangen til en allstedsnærværende statsmakt for å temme de 
stadig mer opprørske bøndene og undertrykke den stadig vok
sende massen av revolusjonære arbeidere.

"VET ER IKKE NOK AT TANKEN HIGER ETTER Å VIRKELIGGJØRES, 
VIRKELIGHETEN MÅ SELV TRENGE INN I TANKEN" [Kanl Ma«: 
ETnlzltuviQ zulu KnitTk dzn. HzgztA cken Rzckt-6 pkZloA pkT&)

I kampens trade-unionistiske fase møtte arbeiderne alltid 
statsmakten som den nådeløse utbytter og undertrykker; 
følgelig sprang det fram av selve prosessen en kollektiv 
bevissthet som identifiserte statsmakten som den uforson
lige klassefienden. Arbeidernes spontane organisering av 
rådene: 1905 og 1917 var en materialisering av deres poli
tiske bevissthet, for dette organisatoriske skrittet krevde 
et minstemål av kollektiv politisk erfaring, og det betydde 
at de hadde gjennomskuet herskerstrukturen i det bestående 
samfunnet. Gjennom sovjetene som bedriftsråd tok arbeiderne 
selvforvaltningen av bedriftene, og gjennom sovjetene som 
politiske råd forsøkte arbeiderne å omvelte hele den poli
tiske herskerstrukturen.
Via rådene knyttes de undertrykte massenes umiddelbare 
klasseinteresser sammen med de for dem avgjørende samfunns
spørsmål. Økonomi og politikk flettes i rådene uløselig 
sammen, og idet politikken brytes ut av sin samfunnsmessige 
karantene og knyttes sammen med samfunnsindividenes still
ing i produksjonsprosessen, er den grunnleggende forutset
ningen oppfylt for at den fragmenterte bevisstheten skal 
bryte ut av sitt private hylster og knyttes til den samfunns
messige totalitet som politisk bevissthet. De politisk 
tevende rådene er derfor et radikalt hindef for bursjoasiets 
ideologiske dominans av de undertrykte klassene (særlig
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bøndene), men massenes spontane selvorganisering har sine 
egne innebygde skranker. Massenes spontanitet og initiativ 
er til enhver tid en umiddelbar realisering av deres ideo
logiske nivå og følgelig avhengig av deres begrensede hist
oriske og samfunnsmessige perspektiv som er objektivt hist
orisk betinget av den borgerlige arbeidsdelingen og den be
grensede rammen for deres sosiale praksis i den samfunns
messige reproduksjonsprosessen. Alene tenderer massenes 
organisatoriske og politiske initiativ og spontanitet til 
å reprodusere splittelsen mellom de undertrykte samfunns
klassene - mellom proletariatet og de andre undertrykte 
klassene. Dersom folkemassene skal være i stand til å full
føre sin revolusjonære oppgave, og dersom proletariatet 
skal kunne danne den revolusjonære fortropp, må massene og 
proletariatet forenes i kampen for sosialismen. Denne en
heten kan bare realiseres gjennom en proletarisk ideologi 
som bygger på en VyitznA kapzlZg samfunnsteori; derfor er 
den samfunnsmessige realiseringen av denne ideologien bund
et til en revolusjonær avantgarde - et proletarisk parti.
Men den borgerlige arbeidsdelingen representerer ikke bare 
et abstrakt skille i samfunnets overbygging, den danner 
også et nødvendig grunnlag for det borgerlige klasseskillet. 
Skal partiet bygge sin politiske praksis og ideologi på den 
vitenskapelige sosialismen, er det i hovedsak avhengig av 
å bygge sin rekruttering på et spesielt sosialt sjikt: 
intelligensiaen som i like stor grad som andre samfunnssjikt 
er et historisk produkt av århundrers utbytting og under
trykking - ja, nettopp dette sjiktet har en historisk arv 
som herskerinstrument og ideologi-produsent for makthaverne.
I selve avantgarden ligger det derfor en umiddelbar tendens 
til reproduksjon av de organisatoriske, politiske og ideo
logiske herskerrelasjonene som organisatorisk manifesterer 
seg ved sentralisering og byråkratisering, politisk som 
sekterisme og voluntarisme, ideologisk som subjektivisme 
og idealisme og teoretisk som dogmatisme og skolastikk.
Den (små-) borgerlige tendensen oppheves ikke, men ekspo
neres dersom deler av denne intelligensiaen midt i en poli
tisk og ideologisk isolasjon som er sosialt og historisk 
betinget, foretar en avantgardistisk selvutnevnelse (jfr. 
narodnikene og narodnaja volja). Overlatt til sin egen 
selvradikalisering nytter det lite med proklamasjoner om 
riktig klassestandpunkt og bekjennelser til en vitenskape
lig teori. En nødvendig forutsetning for at den isolasjon
istiske og sekteriske tendensen skal motvirkes, er en lev
ende ideologisk og teoretisk kamp på alle nivå i organisa
sjonen, men denne kampens liv er i siste instans avhengig 
av at avantgarden vinner fotfeste i den avhengige massen som 
tendensielt av egne krefter har mulighet, (her er de objekt
ive forholdene avgjørende), for å bryte gjennom den ideo
logiske atomiseringen; først da kan korrigeringsbevegelsen 
bli "en vidstrakt bevegelse i marxistisk oppdragelse". 24)
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"Klassen kan ikke seire uten et avantgardeparti som i sin 
tur er et produkt av klassen, men ikke utelukkende et 
produkt av den. Det kan bare fullføre sin oppgave dersom 
det har støtten til den mest aktive delen av klassen. 
Videre: Uten gunstige objektive forhold kan ikke klassen
skape et slikt avantgardeparti, og uten slike forhold kan 
heller ikke avantgardepartiet lede klassen til seier. 
Endelig kommer et avantgardeparti aldri til å oppstå, 
selv under de mest gunstige omstendighetene, uten en 
bevisst forståelse for disse problemene, og mulighetene 
for revolusjonens seier vil være ugjenkallelig tapt for 
lang tid framover." 25)

Men selv om avantgardepartiet vinner fotfeste og oppslut
ning i massen, er dette i seg selv ikke en tilstrekkelig 
betingelse for at partiet skal bli et proletarisk parti 
selv om det aldri så mye konstituerer seg etter den demo
kratiske sentralismens prinsipper. Den demokratiske sentral
ismen kan aldri virkeliggjøres som en mekanisk enhet hvis 
form bevares og oppbevares i partiets statutter, for sentral
ismen vil tendensielt styrke byråkratiet og reproduksjonen 
av herskerrelasjonene innen partiet og svekke og passivisere 
grunnplanet og folket, mens demokratiet er uløselig knyttet 
sammen med den praktiske aktiviteten og et høyt utviklet nivå 
i den ideologiske og teoretiske kampen og skoleringen på 
grunnplanet. Men denne kampen, følgelig også det organisa
toriske demokratiet, kan bare finne ny livskraft i massene 
og kan derfor bare utvikles og styrkes samtidig som massenes 
politiske bevissthet og organisatoriske initiativ utvikles 
og fremmes; og derfor er bare en politisk bevisst masse 
og et politisk klassebevisst proletariat en objektiv mot
kraft mot de sentralistiske og borgerlige tendensene i 
parti (og stat).
Dette betyr at den demokratiske sentralismen må være uløse
lig knyttet sammen med massenes politiske spontanitet og 
organisatoriske initiativ. Følgelig innebærer ikke den 
demokratiske sentralismen en mekanisk enhet, men en dialek
tisk motsigelse mellom sentralisme og demokrati, der det 
proletariske partiet er motsigelsens dialektiske formidling 
som materialiseres i partiets organisatoriske og politiske 
praksis og revolusjonære teori. Dette betyr at denne prak
sis og teori aldri kan fastlegges abstrakt etter 
skjemaer og v&dtatte. klassiske teorier, men må vokse orga
nisk ut av de historiske betinqelsene partiet til enhver tid 
arbeider under.

Dette perspektiv gir et grunnlag for å vurdere utviklingen 
i Lenins partiteori. De skarpeste formuleringene i Hva må 
gjøti&A? betoner sentralismen og gir liten plass for massenes 
spontanitet og initiativ, og følgelig heller ikke for ar
beiderrådene. Nettopp denne sentralistiske tendensen ble
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eksponert i de fleste bolsjevikenes reserverte holdning til 
arbeiderrådene i 1905. Unntakene var bolsjevikenes parti- 
komité i Moskva og Lentn >6etv. Lenin avviste de fleste 
bolsjevikenes krav om.at sovjetene skulle underordnes det 
sosialdemokratiske partiprogrammet og Radins parole "sov
jetene eller partiet". 26) Lenin betraktet arbeiderrådene 
som proletariatets eget verk som kunne bli partiets for
bundsfelle i kampen mot tsarismen, og en organisasjonsform 
som også kunne føres inn i bondemassen, hæren og intelli- 
gensiaen. Men ennå så Lenin sovjetenes oppgave utelukkende 
begrenset til å knuse tsarismen, og tankene om at arbeider
rådene var en organisasjonsform som kunne danne grunnlaget 
for proletariatets diktatur, lå ennå fjernt.

"Sovjetene av arbeiderdeputerte er intet arbeiderparla- 
ment og intet organ for den proletariske selvforvaltning- 
en overhodet, intet selvforvaltningsorgan, men en kamp
organisasjon for å oppnå bestemte mål." 27)

Men allerede i Lenins vurdering av arbeiderrådene lå der 
en mer bevisst holdning til forholdene mellom massen og 
avantgardepartiet, et problem som for alvor opptok Lenin 
etter det tyske sosialdemokratiets klasseforæderi i 1914.
Her fikk man det første store historiske eksemplet på at et 
parti som foregir å være proletarisk, kan bli et maktinstru- 
ment for den herskende klassen. Staten og Re.votu4 jo mn 
representerte et "kvalitativt sprang" for Lenins politiske 
kategorier i forhold til det foregående. Her ble rådene 
(sovjetene) - det proletariske demokratiets egentlige form- 
framstilt som en dtnlvig for den demokratiske sentral
ismen i partiet og staten. Lenin knyttet sin teori til 
erfaringene fra Pariserkommunen, og han påviste tre kjenne
tegn som karakteriserer en statsform som bygger på kommunens 
prinsipper:
1. Kilden til makt "er det direkte folkeinitiativ som 

kommer nedenfra".
2. Direkte bevæpning av folket.
3. Byråkratiet blir enten erstattet av folkets umiddelbare 

herredømme eller underlagt en særlig kontroll - dvs. 
embetsmennene blir valgbare, er til enhver tid avsettbare 
og mottar arbeiderlønn.

Det er typisk for de politiske v oluntaristene at de oppfatter 
det "kvalitative spranget" i Lenins verk som en teoretisk 
anomali - en politisk festtale - , og når Lenin i 1917 
reiste parolen "all makt til sovjetene" framtrer i deres 
verdensbilde "den konsekvente sentralist", Lenin, utelukk
ende som genial revolusjonstaktiker og maktstrateg - man 
kunne like godt hevde: som erkeopportunist.
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MENS JE i/J KENE

Massestreikene fram til 1902 prellet stadig av mot tsarens 
maktapparat, demonstrerte arbeidernes geografiske, poli
tiske og ideologiske desorganisasjon og viste nødvendig
heten av en sentral politisk koordinasjon og ledelse. Denne 
politiske linjen slo da også helt igjennom på sosialdemo
kratiets 2.partikongress (1902), men bare for at man på 
samme kongress skulle oppleve en ny splittelse i taktiske 
og strategiske spørsmål.
Den russiske absolutismen skilte naturlig de sosialistiske 
revolusjonære i to grupper: den lille kretsen av aktive 
partimedlemmer som utførte den illegale politiske aktivi
teten og den store massen av sympatisører som så langt de 
maktet understøttet sosialdemokratiet, men uten å oppgi 
sin sivile (offisielle) stand og stilling. Mindretallet 
på kongressen, mensjevikene, mente at partiorganisasjonen 
også skulle omfatte sympatisørene dersom de (studenter, 
arbeidere o.a.) jevnlig understøttet og fulgte partiledel
sens beslutninger. Mensjevikenes organisasjonsform fikk 
dermed de karakteristiske trekkene til de tradisjonelle 
vesteuropeiske sosialdemokratiene - dvs. parlamentarisk 
masseparti. Denne organisasjonsformen var nær knyttet 
sammen med mensjevikenes strategiske syn på den kommende 
russiske revolusjonen. De understreket at den måtte få et 
borgerlig-liberalt innhold, og at innføringen av det borg
erlige demokratiet var den historiske misjonen til det russ
iske borgerskapet. Følgelig måtte sosialdemokratiet (prole
tariatet) prinsipielt overlate det revolusjonære initia
tivet til de liberale, og etter revolusjonen overlate makten 
til en borgerlig-republikansk regjering.
Med den prosentvise lille andelen industriarbeidere og 
den økonomisk underutviklede agrarøkonomien hevdet mensje- 
vikene at en sosialistisk seier i Russland var umulig.
Dersom sosialdemokratiet var representert i den framtidige 
revolusjonsregjeringen, ville partiet, dersom det holdt 
seg strengt innenfor den borgerlige revolusjonens ramme, 
måtte ta medansvaret for skyggesidene i kapitalismen og 
følgelig bli kompromittert i proletariatets øyne. Men der
som sosialdemokratene i regjeringsposisjon gikk inn for 
skarpe tiltak mot bedriftseierne for å beskytte arbeidernes 
krav, ville partiet uvilkårlig bli drevet over i banen for 
en sosialistisk politikk. Konsekvensen ville bli at borger
skapet i sin paniske angst for sosialismen ble drevet i 
allianse med reaksjonen, og i den håpløse kampen for sosial
ismen i et tilbakestående land ville arbeiderklassen bli 
slått ned, og grunnen ville bli lagt for termidoriansk reak
sjon og diktatur. Konklusjonen var at sosialdemokratiet 
skulle understøtte den borgerlige revolusjonen av alle kref
ter, men overlate regjeringsdannelsen til de borgerlige parti
ene og fremme arbeidernes interesser i opposisjon.
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Utgangspunktet for mensjevikenes politikk var deres fikser
ing av "etappeplanen" for samfunnsutviklingen? følgelig så 
de i revolusjonen bare det borgerlig-sosiale innholdet, 
mens de tenderte til å ignorere bøndene som en revolusjonær 
forbundsfelle eller å se i dem utelukkende en reaksjonær 
kraft. I synet på bøndene knyttet mensjevikene seg til de 
vesteuropeiske revolusjonæres tradisjonelle vurdering av 
denne klassen. Bortsett fra England, der arbeiderne utgjor
de flertallet av folket, kunne ikke proletariatet i andre 
land erobre makten uten i allianse med andre samfunnssjikt. 
Denne alliansen hadde ikke vært aktuell på kontinentet 
siden 1848-50? etter denne revolusjonære epoken var alli
ansen stort sett brutt og middelstanden i byene og bøndene 
hadde sluttet seg til bursjoasiets politikk eller endog til 
godsherrene. For de vesteuropeiske revolusjonære fortonte 
en allianse med disse sjiktene seg som en tilslutning tj.1 
klassefienden, borgerskapet. 28)
Tallmessig dominerte i Russland det enorme sjiktet av små- 
produsenter, hovedsaklig bønder som i høyeste grad
kunne bli en revolusjonær kraft. Russland hadde alltid vært 
bondeoppstandenes land, men bøndenes revolter hadde alltid 
sitt utspring i den lokale og umiddelbare undertrykkelsen, 
og oppstandenes endemål var utelukkende bundet til privat 
tilegnelse av jord. Men den den private tilegnelsen er 
alltid en individuell handling, følgelig rakk aldri bønde
nes samhold lenger enn til selve oppstandens sluttmål. 
Bøndenes opprør maktet derfor aldri å bli annet en tiaaktiv&, 
og de ble alltid lenket til og begrenset av sin uranarkist- 
iske form. Objektivt ble bøndene knyttet nærmere til stats
makten etter jordreformen i 1861 og denne objektive forand
ringen av bøndenes situasjon ble en nødvendig forutsetning 
for at de skulle få et begrep om statsmaktens klassekarak
ter eller om statsmakten overhodet. Tidligere var tsaren 
et fjernt og derfor guddommelig fenomen. Jordreformen var 
utgangspunktet for en intensivert materiell utbytting og 
proletarisering av små- og mellombøndene som i proletari- 
seringsprosessen ble skilt fra produksjonsmidlene (her: 
jord). Denne prosessen som særlig skjøt fart etter Stolyp- 
ins jordreform (1906-1911), var selvsagt ledsaget av en kapi
talisering av jordbruket - dvs. framveksten av en storbonde- 
stand som kjøpte opp jorda og ble den økonomiske maktfaktoren 
i landsbyene. Disse rike bøndene, kulakkene, var tsarbyrå- 
kratiets lokale forbundsfeller, og alliansen mellom statens 
lokale representanter og dette rikmannssjiktet dannet forut
setningen for statsbyråkratiets makt over lokalsamfunnet. 
Framveksten av den nye og forhatte klassen og dens allianse 
med de lokale embetsmennene la grunnlaget for at små- og 
mellombøndene gjennom kampen mot denne klassen skulle få en 
rudimentær ; forståelse for den statsmakten som denne rikmanns- 
klassen støttet. Gjennom denne prosessen ble bøndene objekt
ivt og subjektivt utviklet til en revolusjonær kraft mot 
absolutismen.
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VEN RUSSISKE REl/OLUSJONENS EORNi OG 1NNH0LV

For Lenin måtte kampen for sosialismen nødvendigvis gå gjen
nom ulike faser hvor det var et objektivt grunnlag for inter
essefellesskap mellom proletariatet og andre samfunnssjikt.
I Russland var den første fasen å styrte tsarveldet, en opp
gave som ikke angikk bare proletariatet, men som krevde 
støtte i det store flertallet av folket for å kunne lykkes. 
Den revolusjonære avantgarden kunne derfor ikke avgrense 
sin oppgave til utelukkende å lede arbeiderklassen, men 
Jiefe fecfef^e i kampen for de demokratiske rettig
hetene. Skulle ikke denne ledelsen degenerere til rent hånd
verk, måtte avantgarden representere det nødvendige politiske 
vidsyn og teoretiske innsikt for å kunne forene alle sam
funnskrefter i en samlet kamp for det umiddelbare hovedmålet.

"Sosialdemokratenes politiske kamp er langt mer omfattende 
og komplisert enn arbeidernes økonomiske kamp mot bedrifts
lederne og regjeringen. Følgelig må organisasjonen til 
det revolusjonære partiet uvegerlig være annerledes enn 
arbeidernes organisasjon for denne kampen. Arbeidernes 
organisasjon må for det første være fagforeningen; for 
det andre må den være mest mulig omfattende; og for det 
tredje må den være minst mulig konspirativ. Derimot må 
de revolusjonæres organisasjon først og fremst omfatte 
folk hvis yrke er den revolusjonære aktivitet (...) Denne 
organisasjonen må nødvendigvis ikke være særlig omfattende, 
og den må være mest mulig konspirativ. 29)

Under forholdene i Russland måtte følgelig avantgarden av
grenses til den lille kretsen av yrkesrevolusjonære som var 
knyttet til og arbeidet sammen med massene:

"Man kan ikke betone sterkt nok at sosialdemokratenes 
ideal ikke må være en fagforeningssekretær, men en folke- 
tribun som forstår å reagere på alle utslag av vilkårlig
het og undertrykkelse hvor han enn måtte møte det og uan
sett i hvilket folkesjikt, og som forstår å sammenfatte 
alle disse utslagene til et totalbilde av politivilkårlig- 
het og kapitalistisk utbytting slik at han for all verden 
kan legge fram sin sosialistiske overbevisning og sine 
demokratiske krav, og slik at han kan klargjøre for enhver 
den historiske betydningen av proletariatets frigjørings
kamp ." 30)

Etter Lenins mening kunne tsaren styrtes bare dersom million- 
hæren av bønder ble mobilisert. Dette var desto viktigere 
siden revolusjonen ikke kunne seire uten armeens støtte, og 
den var hovedsaklig sammensatt av bondesønner. Men prole
tariatets allianse med bøndene var betinget av at de revolu
sjonære ikke umiddelbart satte sosialismen på dagsordenen, 
men begrenset seg til minimalprogrammet; (dette var sosial
istenes krav til den borgerlige staten): avskaffe gods-
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eiendommene, innføre demokratiske rettigheter som særlig 
gjaldt garantier for arbeidernes organisasjonsrettigheter, 
skille kirke og stat, allmenn folkeopplysning osv. Tanken 
var at en konsekvent virkliggjøring av slike klasseorien- 
terte reformer som ikke var spesifikt knyttet til industri- 
proletariatet, skulle overskride det en borgerlig regjering 
umiddelbart var villig til å innfri og følgelig gi det 
borgerlige demokratiet stadig mer samfunnsmessig kampkarak- 
ter. For bolsjevikene var den egnede politiske formen for 
maktutøvelse i dette "revolusjonær-demokratiske diktaturet" 
en koalisjonsregjering som først og fremst omfattet sosial
demokratene og de sosialrevolusjonære. Uten å gripe inn i
de kapitalistiske eiendomsforholdene skulle denne regjering
en gjennomføre radikale reformer som garanterte den frie 
utfoldelsen av arbeidernes organisering og slik legge grunn
laget for overgangen til sosialismen gjennom "permanent 
revolusjon". Den russiske revolusjonen ville bli en prole- 
tarisk revolusjon med borgerlige oppgaver, en revolusjon som 
ville gi støtet til en sosialistisk revolusjon i Vest-Europa, 
men som i Russland ikke umiddelbart ville sprenge rammen for 
de borgerlige eiendomsforholdene? og Lenin betraktet den 
"feilslåtte" revolusjonen i 1905 som en bekreftelse på dette

"Eiendommelighetene i den russiske revolusjonen består 
nettopp i at den i sitt sosiale innhold var borgerlig, 
men i sine kampmidler var den proletarisk. Den var 
borgerlig-demokratisk fordi det den umiddelbart tilstre
bet og umiddelbart kunne oppnå av egne krefter, var den 
demokratiske republikk, åtte timers dag, konfiskering 
av adelens enorme gods, alle tiltak som den borgerlige 
revolusjonen i Frankrike i 1792-1793 i stor utstrekning 
har gjennomført. Den russiske revolusjonen var samtidig 
en proletarisk - ikke bare i den betydningen at proletari
atet var den ledende kraften og bevegelsens avantgarde, 
men også i den betydningen at det spesifikt proletariske 
kampmidlet, streik, dannet (...) den avgjørende begiven
heten." 31)

Her berører Lenin (i januar 1917) den russiske revolusjonens 
dobbeltkarakter som på en treffende måte var beskrevet av 
Rosa Luxemburg i 1906:

"Den russiske revolusjonen har som sin første oppgave å 
fjerne absolutismen og opprette en borgerlig parlamenta
risk rettsstat. Formelt er dette nøyaktig den samme opp
gaven som sto på dagsordenen i Tyskland i marsrevolusjonen 
og i den franske revolusjonen. Bare forholdene, det hist
oriske miljøet, som disse revolusjonene fant sted i, er 
grunnleggende forskjellig i dagens Russland. Forskjellen 
er at mellom den borgerlige revolusjonen i Vesten og den 
i seg borgerlige revolusjonen i Østen ligger hele syklusen 
av den kapitalistiske utviklingen, og denne utviklingen 
har ikke bare grepet de vesteuropeiske landene, men også
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det absolutistiske Russland.(...) Dette har resultert i 
en merkelig motsetningsfylt historisk situasjon: revolu
sjonen som ifølge sin formelle oppgave er borgerlig, må 
i første rekke gjennomføres av et moderne, klassebevisst 
proletariat som står i et internasjonalt miljø, merket 
av det borgerlige demokratiets forfallstegn. Det er ikke 
bursjoasiet som her er det førende revolusjonære ele
mentet slik som i de tidligere revolusjonene i Vesten, 
der proletariatet, oppløst i småborgerskapet, var fot
soldater for borgerskapet, men omvendt: det klassebevis- 
ste proletariatet er det førende og drivende elementet, 
mens storborgerskapet er dels direkte kontrarevolusjo- 
nært, dels svaklig-liberalt; og bare småborgerskapet på 
landsbygda og den småborgerlige intelligensiaen i byene 
er avgjort opposisjonelle, ja, revolusjonært innstilt.
Det russiske proletariatet ... går til kamp i en skjerpet 
tilspissing mellom kapital og arbeid fri for alle illu
sjonene om det borgerlige demokratiet og derfor med en 
sterkt utviklet bevissthet for sine spesifikke klasse
interesser. Dette motsetningsfylte forholdet finner sitt 
uttrykk i den kjensgjerningen at i den formelt borgerlige 
revolusjonen er motsetningen mellom det borgerlige sam
funnet og absolutismen dominert av motsetningen mellom 
proletariatet og det borgerlige samfunnet. Proletariat
ets kamp retter seg med like stor kraft og samtidig mot 
absolutismen og den kapitalistiske utbyttingen." 32)

Rosa Luxemburgs analyse av dobbeltkarakteren i den russiske 
revolusjonen antyder at denne ville finne sted under helt 
andre historiske og sosiale betingelser enn de samfunns
forhold Marx og Engels hadde i tankene da de i midten av 
det 19. århundre skisserte innholdet i "den permanente 
revolusjon":

"Mens de demokratiske småborgerne vil bringe revolusjonen 
til opphør så raskt som mulig, er det i vår interesse og 
vår oppgave å gjøre revolusjonen permanent til alle mer 
eller mindre besittende klasser er fortrengt fra hersker- 
posisjonene, statsmakten er erobret av proletariatet og 
sammenslutningen av proletarene ikke bare i ett land, 
men i alle dominerende land i verden er så langt frem- 
skredet atkonkurransen mellom proletarene i disse landene 
har opphørt, og at i det minste de viktigste produktiv- 
kreftene erkonsentrert i proletariatets hender." 33)

De fleste russiske og europeiske marxistene holdt fast ved 
den klassiske vestlige oppfatningen av den permanente revo
lusjon 33a), og de hevdet at på.grunn av den spesielle 
historiske situasjonen måtte det russiske proletariatet 
virkeliggjøre sine klasseinteresser innenfor rammen av det 
borgerlige demokratiet og drive dette videre i sin mest 
radikale form. Trotski (i 1906) var den første marxist 
som eksplisitt brøt med det klassiske skjemaet og hevdet; 
at nettopp på grunn av den spesielle historiske situasjon
en ville den russiske revolusjonen bryte rammen for det
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kapitalistiske systemet. Det strenge skillet mellom maksi
mal- og minimalprogrammet som forutsatte den revolusjonære 
prosessen adskilt i to etapper, betraktet Trotski som en 
illusjon. Allerede virkeliggjøringen av minimalprogrammet 
ville møte så sterk motstand fra borgerskapet at proletari
atet ville bli tvunget til å drive revolusjonen videre.
For Trotski var det russiske borgerskapet overhodet ikke en 
politisk bærekraftig klasse for et borgerlig demokrati. 
Borgerskapet var svakt og tenderte derfor til en allianse 
med reaksjonen så snart revolusjonen ville få et radikalt 
innhold, og selvom

"den umiddelbare oppgaven til den russiske revolusjonen 
er en borgerlig revolusjon, så er det russiske borgerskap
et antirevolusjonært. Den borgerlige revolusjonens seier 
er derfor bare mulig som proletariatets seier. Men det 
seierrike proletariatet vil ikke bli stående ved det 
borgerlige demokratiets program, men sette det sosialist
iske programmet på dagsordenen". 34)

Trotski betonte at det russiske proletariatet ville erobre 
statsmakten før det europeiske, ikke til tross for, men 
p.g.a. Russlands økonomiske og sosiale underutvikling, for:

"sakens kjerne var at agrarspørsmålet som dannet basisen 
for den borgerlige revolusjonen,ikke kunne løses under det 
russiske borgerskapets herredømme. Proletariatets dikta
tur trer derfor ikke inn på historiens scene som den agrar- 
demokratiske revolusjonens etterfølger, men som forutset
ningen for dens fullføring." 35)

Dersom det ville lykkes for arbeiderklassen med bøndenes 
støtte å erobre og beholde statsmakten, så ville det sosiale 
innholdet i den borgerlige revolusjonen forandres. Arbeider
regjeringen ville bli tvunget til å gjennomføre en videre 
industrialisering med sosialistiske midler, men så snart 
den forsøkte å overføre sosialistiske produksjonsformer 
(kollektivisering) til landsbygda for å oppheve den produk- 
tivitetshemmende parseleringen, måtte den regne med motstand 
fra flertallet av bøndene som ville forsøke å forsvare sin 
selverobrede privateiendom:

"Man kan beroliges av ideen at de sosiale betingelsene 
i Russland ennå ikke er modne for en sosialistisk økono
mi, og (man) kan derfor helt overse at når proletariatet 
først er kommet til makten vil det ganske enkelt av situa
sjonens logikk bli tvunget til å drive økonomien i statens 
regi (...). På hvilket punkt vil proletariatet bli hindret 
i å gå videre i den retningen? Det er avhengig av kraft- 
forholdene (...). En ting kan man si med sikkerhet: uten 
direkte statlig understøttelse fra det europeiske prole
tariatet kan ikke den russiske arbeiderklassen holde seg 
ved makten." 36)
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For Lenin rommet den russiske underutviklingen utelukkende 
en borgerlig-demokratisk revolusjon, og først etter en lengre 
fase med borgerlig demokrati og først og fremst etter en 
proletarisk maktovertakelse i Europa, kunne det russiske 
proletariatet for alvor sette sosialismen på dagsordenen.
Både for Lenin og Trotski var det russiske borgerskapet for 
svakt til at det kunne overlates eneansvaret for å gjennom
føre den borgerlige revolusjonen, følgelig måtte de revolu
sjonære bygge på proletariatet som den ledende revolusjonære 
kraften. Men i motsetning til Trotski som hevdet nødvendig
heten av å opprette et proletariatets diktatur støttet av 
bøndene før den borgerlige revolusjonen var fullført, ville 
Lenin at sosialdemokratene (partiet) skulle gå inn i en 
koalisjonsregjering som hadde flertallet av folket i ryggen. 
Mot Trotskis "vanvittige, halvanarkistiske ide om å virke- 
liggjøre maksimalprogrammet og erobre makten for å gjennom
føre en sosialistisk omveltning" 37) førte Lenin en innbitt 
ideologisk kamp. Proletariatets diktatur var i dagens Russ
land en umulighet siden "bare et revolusjonært diktatur som 
støtter seg på det store flertallet av det russiske folket 
kan i lengden holde seg ved makten. Men det russiske prole
tariatet er nå i mindretall!" 37)
Så Lenin i Trotskis teori om den permanente revolusjonen 
faren for et mindretallsdiktatur i staten, påpekte Trotski 
i Lenins organisasjonsteori faren for et mindretallsdiktatur 
i partiet.

"Partiorganisasjonen setter seg i stedet for selve parti
et, sentralkomiteen i stedet for partiorganisasjonen og 
til slutt innsetter diktatoren seg selv i stedet for sen
tralkomiteen. " 38)

Trotski avviste en avantgarde-teori som førte til at det 
revolusjonære partiet ble avgrenset til en liten krets yrkes- 
revolusjonære organisatorisk skarpt avsondret fra arbeider
klassen. En slik organisasjon ville tendere mot å substi
tuere, dvs. handle på vegne av arbeiderklassen. For Trotski 
var partiets oppgave å utvikle og oppdra proletariatets 
politiske føringskraft og høyne dets ideologiske forutset
ninger for fasen med proletariatets diktatur som hadde 
(arbeider)rådene som sitt organisatoriske grunnlag. Men 
Trotski hadde svært lite å si om hvordan en revolusjonær 
avantgarde som var tilpasset de russiske forholdene, skulle 
se ut.
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REVOLUSJONEN I 7977

Tsarregimet ble feiet vekk av arbeider- og soldatoppstand- 
ene i januar og februar 1917, men det var det liberale borg
erskapet som tok over regjeringsmakten. De konservative 
sjiktene: godsherrene, adelen, offiserene og de høyere 
tjenestemennene stilte seg bak de liberale for sammen med 
disse å berge privateiendommen og krigsseieren. Industri
arbeiderne støttet mensjevikene og bolsjevikene, men bolsje
vikene fant støtte bare hos en relativt liten del av arbeid
erne. Bøndene og soldatene (bondesønnene!) så sitt talerør 
i de sosialrevolusjonære som derfor hadde det store folke
flertallet og den fysiske makten, soldatene, i ryggen. Til 
tross for dette forsøkte de sosialrevolusjonære ikke å ta 
makten, for de var overbevist om at den russiske revolu
sjonen var et borgerlig prosjekt og følgelig måtte regjerings 
makten forbeholdes det liberale borgerskapet, mens de selv 
spilte rollen som lojal opposisjon som kontrollerte regjering 
en. Siden regjeringsmakten ble overlatt det liberale borger
skapet kom den i hendene på et svaklig mindretall som var 
uten økonomisk styrke, og som hverken politisk eller ideolog
isk hadde hatt historiske muligheter for å slå rot i folke
massene. Uten mulighet for støtte hverken i arbeiderklassen 
eller i bondemassen var det liberale borgerskapets maktover
takelse en ren selvutnevnelse som ble legalisert gjennom 
mensjevikenes og de sosialrevolusjonæres støtte. Siden 
regjeringen nesten helt manglet et sosialt fundament i det 
russiske samfunnet, ble den politisk fullstendig impotent. 
Etterhvert som uroen i folkemassene økte, vokste regjeringens 
krampaktige handlingslammelse. Den snikende regjeringskrisen 
ble akutt i 1917, og for å berge den borgerlig-liberale 
revolusjonen oppga de sosialrevolusjonære og mensjevikene 
sitt maktutøvende abstinensprinsipp og gikk inn i regjeringen 
Formelt representerte nå eksekutivmakten det store folkefler
tallet; mensjevikene og de sosialrevolusjonære hadde overalt 
flertallet i sovjetene, og i regjeringen (Kerenski) hadde de 
sosialrevolusjonære den reelle makten. Men denne selvutnevnt 
koalisjonsregjeringen dannet spissen av et oppsmuldrende 
statsapparat som førte en imperialistisk krig. Den russiske 
eksekutivmakten opererte under taktiske betingelser som mer 
enn noe annet karakteriserte dobbeltkarakteren i den russiske 
revolusjonen.
Det gamle politiet var fjernet under soldatoppstandene, i 
gatene hersket de bevæpnede arbeiderne og soldatene som var 
ledet av sovjetene, og ved fronten knivet offiserskorpset 
og soldatrådene om lederautoriteten. Det imperialistiske 
militærapparatet gikk fullstendig i stå så snart soldatene 
fulgte rådenes og ikke offiserenes ordrer, og det sivile 
statsapparatet var maktesløst der de væpnede arbeiderne og 
soldatene fjernet politiet. For å holde revolusjonen innen
for den borgerlige rammen måtte koalisjonsregjeringen bygge
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på statsmakten, følgelig måtte den stanse oppløsningen av 
statsmaskineriet, eller m.a.o.: den måtte stanse den revolu
sjonære prosessen. Men var først regjeringens politiske 
oppgave og eksistens knyttet til det gamle statsapparatets 
fortsatte skinnliv, så var de ledende sosialrevolusjonære 
og mensjevikene i regjeringen bastet og bundet til den im
perialistiske krigføringen. Innledet regjeringen fredsfor
handlinger og trappet ned krigsinnsatsen, ville tilbakest- 
rømningen av soldater til byene og landsbygda innebære en 
direkte væpning av de revolusjonære massene og en fullsten
dig oppløsning av den regulære arméen som offiserskorpset 
fortsatt hadde en viss innflytelse over. Forsøkte regjer
ingen å tilfredsstille bøndene ved å omfordele jorda, kunne 
ingen makt på den russiske jord holde bondesønnene ved fr
onten. De ville flykte hjem for å sikre seg et jordstykke 
de kunne leve av, og som var både større og ga lysere fram
tidsutsikter enn den jordflekken regjeringen lovet dem om 
de led en ærefull død. Jordreformen måtte derfor utsettes 
på ubestemt tid, samtidig som krigsmaskinen måtte holdes 
gående, men dette innebar selvsagt at ikke bare arbeidernes, 
men også bøndenes krav måtte ignoreres, og det tsaristiske 
offiserskorpset måtte støttes og styrkes. Dette var grunn
laget for Kornilovs kuppforsøk som regjeringen selv var in
direkte ansvarlig for, og sammenhengen mellom Kornilovs 
kontrastøt og regjeringens politikk ble for massene et 
utvetydig vitnesbyrd om mensjevikenes og de sosialrevolu- 
sjonæres politiske bankerott. Disse massepartienes ledere 
hadde valgt å støtte borgerskapets interesser, men da måtte 
de stanse den revolusjonære stormfloden og undertrykke bol
sjevikene, det eneste revolusjonære partiet som hårdnakket 
kjempet for massenes krav.
I denne situasjonen fantes det bare to muligheter: enten 
ville den provisoriske riksdumakomitéen og regjeringen som 
var representasjonsorgan for borgerskapet og den liberale 
adelen, skyve til side arbeider- og soldatsovjetene, eller 
så ville de eksisterende eksekutivorganene bli fjernet av 
maktorgan som bygget på sovjetene. For Lenin ble følgelig 
arbeider- og bondesovjetene det eneste mulige grunnlaget 
for en sizvoluA j on$si regjering. Lenins aprilteser og hans 
økonomiske program fra sensommeren 1917 antyder ingenting 
om avskaffelsen av privat eiendom, ekspropriering av middel- 
standen eller andre sosialiseringstiltak. Derimot under
streker han at en umiddelbar gjennomføring av sosialismen 
i Russland er umulig. Hva Len.in krever, er en nasjonaliser
ing av storindustrien og storbankene og arbeiderkontroll i 
bedriftene, men kontroll i den betydning at arbeiderne skulle 
overvåke og sjekke produksjonen for å hindre kapitalistenes 
sabotasje. Dette økonomiske programmet var forsåvidt aksep
tabelt for progressive borgerlige politikere både i Vest- 
Europa og Russland, forutsatt at reformene,ble kontrollert 
av den borgerlige statsmakten, men samtidig reiste Lenin
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parolen: all makt til sovjetene! Denne parolen ville gi 
initiativet til den revolusjonære massen av arbeidere, sol
dater og bønder, og arbeiderne ville ikke nøye seg med "å 
overvåke" kapitalistene, de ville nytte den første og beste 
anledningen til å fjerne dem; bøndene ville ikke vente på 
de offentlige jordutskiftningsdommerne, de ville ta seg 
selv til rette; og soldatene ville ikke følge offiserenes 
ordrer for å hindre all "statsfiendtlig" handling, de ville 
følge sovjetenes beslutninger og være den væpnede garantien 
for arbeidernes og bøndenes aksjoner. Sovjetmakten brøt med 
forutsetningene for den borgerlige statsformen, følgelig 
var Lenins politiske og økonomiske program i klassisk for
stand ikke noe minimalprogram til den borgerlige staten, 
men snarere et sosialistisk maksimalprogram tilpasset situ
asjonen i 1917. Det var derfor naturlig at Lenins brudd med 
partiets gamle linje framkalte sterk motstand i partiet og 
blant ledende kadre, f.eks. Kamenjev, Sinovjev og Stalin, 
som så i Lenins parole: all makt til sovjetene, en politikk 
som satte ut i livet Trotskis "halvanarkistiske, vanvittige 
idé om å virkeliggjøre maksimalprogrammet og erobre makten 
for å gjennomføre revolusjonen." Disse bolsjevikene så i 
Kerenskiregjeringen grunnlaget for å gjennomføre den borger- 
ligdemokratiske revolusjonen som måtte være fullført før 
den proletariske revolusjonen ble satt på dagsordenen.

Trotski vurderte selvsagt Lenins parole som uttrykk for en 
konsekvent og riktig forståelse av den revolusjonære situa
sjonen som i høyeste grad bekreftet hans egen teori. Men 
samtidig hadde også Trotski gått igjennom en politisk lære
prosess, særlig i organisasjonsspørsmålet. Krigen og revolu
sjonen hadde avslørt massepartienes revolusjonære bankerott 
og politiske opportunisme, samtidig som avantgardepartiet 
under Lenins ledelse hadde bestått den historiske prøven.
At både Lenin og Trotski var i stand til å utdype og "revolu
sjonere" sine teorier i samsvar med de historiske forholdene, 
var selvsagt en forutsetning for Trotskis medlemsskap i 
bolsjevikpartiet, og betingelsen for at begge kom til å 
spille en historisk rolle i 1917 og de følgende årene. Både 
Lenin og Trotski var klar over at dersom de revolusjonære 
ikke tok initiativet og, støttet av massen, ledet den 
revolusjonære prosessen ut av den føydalbyråkratiske og 
borgerlige bakevjen, ville bolsjevikenes historiske sjanse 
og oppgave være forspilt så snart Kerenskiregimet druknet 
i et anarkistisk kaos og kontrarevolusjonær terror. For å 
drive revolusjonen videre måtte Kerenskiregjeringen fjernes, 
men dette kunne bare skje gjennom den endelige konfronta
sjonen mellom sovjetmakten og den gamle statsmakten - dvs. 
gjennom en revolusjonær masse-oppstand. Idet bolsjevikene 
styrtet den selvutnevnte regjeringen, støttet partiet seg 
på den eneste demokratiske folkerepresentasjonen som eksist
erte, rådskongressen.
Selv om den borgerlige regjeringen ble fjernet så å si 
uten sverdslag, var beslutningen om å gå til væpnet opprør

46



ingen enhetlig partiavgjørelse. Den halvt år gamle parti
striden blusset opp igjen, og en del av de gamle bolsje
vikene mente at partibeslutningen var et eventyrprosjekt.
De forsto ikke grunnlaget for Lenins brudd med det klassiske 
skjemaet for den permanente revolusjonen. For dem var 
Lenins standpunkt en kuvending i forhold til hans gamle - 
den gamle Lenin var død og den nye Lenin framsto i en personal- 
union med Trotski som hadde representert en teori og et parti- 
standpunkt bolsjevikene nådeløst hadde bekjempet. Så dyp og 
alvorlig var splittelsen i partiet at ledelsen for fraksjonen 
som holdt fast ved den gamle partilinja, Kamenjev og Sinovjev, 
gikk ut av partiet for fritt å kunne ytre sin mening. Selv
sagt var hverken Sinovjev eller Kamenjev noen blinde høner 
som fulgte en krittstrek som var trukket opp for dem 10 år 
tidligere? og de var ikke alene om å se den revolusjonære 
oppstanden som et eventyrprosjekt. Situasjonen var da heller 
ikke gjennomsiktig eller entydig. Partiet var politisk 
isolert idet alle andre politiske grupperinger i Russland 
motsatte seg bolsjevikenes oppstand, og siden de sosialrevo- 
lusjonære dominerte bonde- og soldatmassene, var det vanskelig 
på forhånd å vite hvilke utslag eller gjennomslagskraft opp
standen ville få på landsbygda og ved fronten. Men den voks
ende massesympatien som bolsjevikene etterhvert erobret seg, 
hindret at partiet ble isolert fra massene. Arbeiderne hadde 
etterhvert gjennomskuet Kerenskiregjeringens kontrarevolu- 
sjonære politikk, og som regjeringens støttespillere tapte 
mensjevikene stadig mer av sin politiske autoritet og masse- 
oppslutning. Bøndene hadde tapt forventningene til det nye 
regimet som med de sosialrevolusjonæres hjelp beskyttet 
godsherrene. De lokale bondeførerne brøt med den sosial
revolus jonære partiledelsen, og denne opposisjonen spredte 
seg til de lavere partifunksjonærene. Dette var bakgrunnen 
for den politiske kløften som oktoberrevolusjonen sprengte i 
det sosialrevolusjonære partiet og grunnlaget for koalisjonen 
mellom bolsjevikene og venstrefløyen til de sosialrevolu- 
sjonære som krevde ekspropriering av godseierne og makten 
til rådene.

BOLSJEVIKPARTIET FRA PROLETARIATETS PARTI TIL STATSPARTI

Umiddelbart etter maktovertakelsen fulgte bolsjevikene en 
politikk som siktet mot en gradvis nasjonalisering av de 
viktigste produksjons- og transportmidlene, og mot å for
berede arbeiderne for kontrollen over produksjonsmidlene 
via rådene. Bedriftsherrene ble pålagt å oppdra og for
berede rådene for den fulle overtakelsen av bedriftene? 
denne politikken møtte selvsagt motstand og ble boikottet 
av bedriftsledelsen. Arbeiderne på sin side slo seg ikke 
til ro med skrittvise reformer, men så i revolusjonen sin 
historiske sjanse til å kvitte seg med alle herskende og 
feie vekk de forhatte utbytterne. Bedriftsherrene og deres 
håndlangere ble satt på gata i bokstavelig forstand siden
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de ofte ble satt til å feie gatene, mens arbeiderne tok 
over bedriftene:

"Den russiske revolusjonen er (...) en uimotståelig 
elementær prosess. Så snart borgerskapets politiske 
makt var feiet vekk i slutten av 1917, ytret poletariatets 
klassevilje seg i en kaotisk vekkjaging av bedriftslederne 
og ekspropriasjon av bedriftene, og den lot seg ikke stanse 
med maktmidler. Følgen var selvsagt oppløsning av de 
gamle økonomiske relasjonene, og stillstand i bedriftene 
var heller ikke så uvanlig. Arbeiderforvaltningene (...) 
viste seg ofte ute av stand til å lede de enkelte bedrift
ene siden denne evnen først måtte erverves gjennom prak
sis. Sovjetmaktens (sentralmyndighetenes . O.F.) oppgave 
innenfor samfunnsøkonomien besto hovedsaklig i å føre 
planmessighet og organisering inn i arbeidernes og bønd
enes elementære bevegelse." 39)

Inntil juni 1918 var de fleste (over 2/3) 40) beslutninger
om nasjonalisering av bedrifter tatt etter lokalt initiativ 
uten sentral koordinering. I denne kaotiske situasjonen var 
det lite partiet som sentralt organ kunne gjøre for å styre 
prosessen - riktignok hadde den nasjonaløkonomiske kontroll
instansen VSNKh (Vesenkha) som ble opprettet like etter revo
lusjonen, formelt en betydelig myndighet, men i virkelig
heten hadde de sentrale koordineringsorganene liten inn
flytelse på de lokale organene for arbeiderkontroll. Denne 
i sin karakter syndikalistiske tendensen økte kaoset og 
forsterket det økonomiske sammenbruddet i begynnelsen av 
den blodige borgerkrigen. Etter separatfreden i Brest- 
Litovsk trakk entente-maktene tilbake hjelpen til den russ
iske industrien; i stedet forsøkte de ved hjelp av krigs- 
flåtene å sperre av landet, og de understøttet med materiell 
og mannskap den hvitgardistiske krigføring og terror på 
russisk jord. Tyskernes okkupasjon av Ukraina (1918) avskar 
Russland fra sitt viktigste kornkammer, fra kullreservoaret 
i Donets-bekkenet og naftaen i Kaukasus. Mesteparten av 
den russiske industrien måtte legg ned produksjonen p.g.a. 
manglende drivstoff, mangel på reservedeler og på nytt 
maskinutstyr. Midt i dette samfunnsmessige marerittet av 
kaos, kollaps og hunger brøt rubelen sammen som en følge 
av denne økonomiske oppløsningsprosessen. De sentrale plan- 
leggingsinstansene finansierte mesteparten av statsutgift
ene direkte ved hjelp av pengepressa, men den stadige flommen 
av papirsedler økte selvsagt ikke landets varemengde, og 
prisene på det frie markedet startet en himmelfart som bare 
finner sin historiske like under inflasjonsårene i Tyskland. 
Pengesedlene ble bortimot verdiløse, arbeiderne fikk etter
hvert lønnene utbetalt i naturalier, og den private sektoren 
av økonomien degenererte til en slags natural bytteøkonomi.
Alt fra begynnelsen av borgerkrigen truet mattilførselen 
til byene med å bryte fullstendig sammen. Den umiddelbare
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begrensningen for mattilførselen via statlige kanaler var 
at bøndene ikke var villige til å selge et eventuelt over
skudd til de lave offisielle prisene som dessuten ble be
talt i pengesedler som det ikke kunne kjøpes noe for. Men 
jordbrukets overskudd var igjen strukturelt begrenset av 
produksjonsforholdene på landsbygda, og den umiddelbare 
effekten av jordoppstykkingen under revolusjonen var prod- 
uktivitetsmessig et tilbakeskritt. Riktignok ble bolsjevik
ene båret til makten av den revolusjonære stormfloden på 
landsbygda, og riktignok beholdt bolsjevikene makten under 
borgerkrigen takket være bøndenes innsats, men bolsjevikene 
hadde liten eller ingen innflytelse over forløpet av den 
sosiale omveltningen på landsbygda. De hadde intet admini
strasjonsapparat og nesten ingen partimedlemmer i lands
byene, følgelig måtte bare regjeringsorganene godta og 
legalisere bøndenes handlinger. Til vanlig var det lokale 
landsbykomitéer som hadde overoppsynet med omfordelingen 
av jorda, og den ble som regel utparssellert etter det 
middelalderske teigblandingsprinsippet. På landsbygda for
svant to klasser: godseierne og landarbeiderne, mens for
skjellen mellom storbøndene og småbøndene minket. Godseier
ne ble fullstendig ekspropriert, og de fleste av storbøn
dene måtte finne seg i en betraktelig reduksjon av sin 
eiendom, mens landarbeiderne som regel fikk jord. De rus
siske middel- og småbøndene produserte hovedsakelig for 
egen husholdning (naturalhushold), og før revolusjonen 
stammet 71% av markedskornet fra godsherrene og kulakkene, 
mens 29% kom fra middel- og småbøndene som var langt flere 
i antall. 41) Omfordelingen av jorda økte antallet av 
middel- og småbønder? den gjennomsnittlige størrelsen på 
brukene ble redusert, og produktiviteten i jordbruket gikk 
ned, siden de fattige bøndene i stor grad måtte nøye seg 
med de selvlagede treredskapene, og fordi de små jordfle
kkene ikke var store nok til å fore et trekkdyr. Et poten
sielt markedsoverskudd ble spist opp av bøndene og deres 
familier som mente de hadde sultet nok under krigen, og be
talingen i verdiløse pengesedler motiverte ikke bøndene til 
å selge et eventuelt overskudd - langt mindre til å produ
sere et overskudd for salg.
Som motytelse for bøndenes råstoff- og matleveranser sendte 
sovjetregjeringen ut på landsbygda det den kunne skrape 
sammen av produkt fra den nedkjørte industrien, men dette 
monnet lite for å kunne forsyne Den Røde Armé og opprett
holde selv en beskjeden brødrasjon til arbeiderne i byene. 
For å sikre mattilførselen til byene besluttet bolsjevikene 
å starte et korstog for mat - en systematisk tvangslevering 
av mat fra landsbygda. I prinsippet var det kulakkene som 
skulle gi fra seg et eventuelt overskudd, men i realiteten 
ble alle bondehusholdninger pålagt å avlevere alt over et 
minstemål beregnet for livberging av bonden og hans fami
lie. Avleveringene ble betalt etter lave priser og med 
pengesedler som bøndene ikke kunne kjøpe noe for - i
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praksis var det derfor snakk om konfiskering. Bøndene mot
satte seg Selvsagt denne politikken , og de forsøkte å 
gjemme produksjonsoverskuddet eller å realisere det gjennom 
illegal handel. For å motvirke dette sendte regjeringen 
væpnede "arbeideravdelinger" ut på landsbygda for å avsløre 
unnalurte lagre og hindre den illegale varetransporten til 
byene. Konfiskeringsavdelingene og rekvisisjonsorganisasjo- 
nene ble stadig mer effektive (og brutale), slik at den 
offentlige tilførselen av jordbruksvarer økte fra ca. 0.5 
mill. tonn i 1917-18 til ca. 1.8 mill. tonn i 1918-19, men 
dette betydde nødvendigvis ikke en tilsvarende forbedring 
av matvaresituasjonen i byene. Gjennom hele borgerkrigs- 
perioden var det umulig å leve av de offentlige rasjonene. 
Ifølge Kritsmann (bolsjevikisk økonom) kom i perioden 1918- 
19 ca. 60% av brødkornforsyningene gjennom illegale kanaler, 
svartebørs. Han beregnet at i januar 1919 kom 19% av all 
mattilførsel til provinshovedstedene gjennom offentlige 
kanaler? denne andelen økte til 31% i april 1919 og fluk
tuerte senere. (Den var 29% i april 1920). 42) Jo mer 
effektiv kontroll de sentrale myndighetene fikk med den 
illegale handelen og bøndenes overskuddslagre, desto mindre 
hensikt så bøndene i å produsere et potensielt overskudd, 
slik at jo mer effektiv den sentrale kontrollen ble, og jo 
mer bøndenes motstand mot den statlige politikken økte, 
desto alvorligere ble den totatd forsyningssituasjonen av 
matvarer til byene. Med andre ord forsøkte partiet via stat
sapparatet å kjempe mot krefter som det objektivt ikke kunne 
kontrollere, og i denne desperate situasjonen slo partiet 
inn på en kurs som i høyeste grad hadde voluntaristiske 
trekk. Den oppgaven partiet i realiteten satte seg, var å 
sentralplanlegge og kontrollere 20 millioner individuelt 
drevne bondehusholdninger, og partiet var for så vidt kon
sekvent da det i desember 1920 i dekrets form ville kon
trollere såingen og innhøstningen til disse 20 millioner 
bondehusholdningene og satte i gang organiseringen av så
kalte såkomitéer som skulle sette politikken ut i livet.
Tendensen til voluntarisme og ideologisk forflatning i par
tiet var tegn på dets økende isolering fra massene, og 
dette var en prosess som skyldtes både objektive og subjek
tive faktorer. Før oktoberrevolusjonen hadde bolsjevikene 
aldri hatt mulighet til å feste rot i bondebefolkningen, 
og borgerkrigen og bolsjevikenes agrarpolitikk hindret at 
deres politiske agitasjon og propaganda for bondesovjetene 
fikk noen gjennomslagskraft på landsbygda. De revolusjonære 
propaganderte for sovjetene ved bevisst å bygge på tradi
sjonen med bondeforsamlingene - schod. De eksisterende 
bondesovjetene ble da også slik som de gamle bondeforsam
lingene, med den forskjellen at kulakkene ikke fikk lov 
til å delta? men de "fungerende" bondesovjetene ble alle
rede i begynnelsen av borgerkrigen fortrengt av de bolsje- 
vikorganiserte fattigfolkskomitéene - "kombedy" - som ikke 
alltid nøyet seg med å stenge ute kulakkene, men også anti- 
bolsjevikiske element? og siden det var de venstre-sosial-
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revolusjonære som hadde en tendens til å dominere de lev
ende sovjetene, fant ofte disse fattigfolkskomitéene det 
nødvendig å oppløse"sovjetfiendtlige" sovjet.43) År for 
år ble bøndene stadig mer forherdet i sin mistro til sov
jetene som de ganske enkelt betraktet som instrument for 
bolsjevikpartiet. Bøndene ga sine liv i kampen mot hvit- 
gardistene for å redde den private jordflekken som revolu
sjonen hadde gitt dem og ikke for å berge den sosialistiske 
arbeiderstaten som de betraktet som den neste truselen mot 
deres private jordflekk. Deres mistro og mistanke mot det 
nye regimet fikk sin bekreftelse i de væpnede konfiskerings- 
patruljene og i Tsjekaen (senere GPU) som ofte var partiets 
eneste "talsmenn" på landsbygdene.
Samtidig som bolsjevikene ikke maktet å skaffe seg en re
ell politisk massebasis på landsbygda, minket partiets 
kvalitative og kvantitative massebasis blant arbeiderne 
katastrofalt. Mangelen på mat og brensel tvang en stor del 
av bybefolkningen tilbake til landsbyene. Den mest kvali
fiserte og politisk bevisste delen av arbeiderklassen ble 
sugd opp i partirekkene eller kjempet i forreste rekke 
mot hvitgardistene, og i løpet av to år ble antallet ar
beidere redusert fra 2.6 millioner (1917) til 1.2 millio
ner (1920). 44) Resten av arbeiderklassen ble enten spredt 
for alle vinder på landsbygda eller deklassert i en ren 
eksistenskamp i byene der de måtte bruke all sin fritid 
for å tuske til seg de nødvendige levnetsmidlene fra 
meshochniki - "mennene med sekkene" - som snek seg rundt 
i byene for å selge matvarer på svartebørs. Under denne 
deklasseringsprosessen og delvis betinget av den, døde 
sovjetmakten. Da storindustrien ble nasjonalisert (juni 
1918), ble det i prinsippet vedtatt en forvaltning i de 
nasjonaliserte bedriftene hvor 2/3 av medlemmene ble utpekt 
av de lokale og regionale økonomirådene og 1/3 av fag
organiserte arbeidere. De ulike industrigrenene ble lagt 
under Det Øverste Økonomirådet, men dessuten var den sen
trale forvaltningen i de enkelte industrigrenene sammen
satt av representanter for økonomirådet, fagforeningene og 
bedriftsforvaltningene. I dette kollegiesystemet hadde ar
beiderne fortsatt del i ledelsen av bedriftene selv om 
fagforeningene alt da plukket ut ovenfra et utvalg kandi
dater til de ulike kollegiene. Men for på kort sikt å kunne 
overvinne produksjonsanarkiet, måtte sentralmyndighetene 
skyve til side de lokale forvaltningsleddene og styrke det 
statlige planleggingsbyråkratiet som kvalte ethvert lokalt 
initiativ.Det lyktes fagforeningene å forhindre at det fant 
sted en uavhengig allrussisk bedriftsrådskongress og å "in
tegrere" bedriftsrådene i fagforeningene. (Fra januar 1919 
ble det forbudt å opprette fabrikk-komitéer uavhengig av 
fagforeningene.) 45) Selv om fagforeningene ble stadig 
mer dominert av bolsjevikene, betydde ikke dette at de 
allerede var blitt et rent manipulasjonsinstrument for 
partiet. De lavere funksjonærene hadde ennå evne (og mulig
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het) til å forplante impulser nedenfra og oppover i det 
stadig mer byråkratiske hierarkiet, og de godtok ennå ikke 
slavisk dekretene som kom ovenfra. Dette gfr noe av forkla
ringen på den motstanden Lenin møtte i spørsmålet om en- 
manns-(direktør)-forvaltningen av bedriftene. Selv om han 
gradvis fikk kjempet igjennom dette prinsippet i løpet av 
1919 og 1920, innrømmet han så sent som i mars 1920 at han 
ikke hadde lykkes i å få fagforeningenes bolsjevikfraksjon 
til å akseptere dette "jerndisiplin"-prinsippet.
Byråkratiseringen av produksjonsprosessen og bedriftsrådenes 
økende maktesløshet som selvforvaltningsorganer foregikk 
samtidig som alle opposisjonelle krefter gradvis ble sjal- 
tet ut av de lokale sovjetene og bolsjevikpartiet befestet 
sitt maktmonopol. Mensjevikene og de sosialrevolusjonære 
ble innrømmet en halvlegal politisk tilværelse, men ble 
som regel hindret i å delta i sovjetvalgene, og etter borg
erkrigen ble de forbudt som selvstendige sovjetparti. Valg
bare til sovjetene ble i realiteten bare bolsjeviker og 
regjeringstrofaste partimedlemmer som var forpliktet til å 
følge partiets vedtak. Dette var selvsagt dødsdommen over 
rådsdemokratiet: massenes og partigrunnplanets kontroll 
over partiet ble gradvis virkningsløs, og de stadig mer 
bolsjevik-dominerte fagforeningene mistet rotfestet i ar
beiderklassen etterhvert som de utviklet seg til byråkrat
iske apparater som mindre aktet på arbeidernes interesser 
og istedet ensidig agiterte for sentralkomiteens vedtak, 
for økning av produktiviteten og arbeidsdisiplin.
I løpet av 1920 hadde Den Røde Armé nedkjempet hvitgardis- 
tene i den europeiske delen av Russland, men de økonomiske 
og sosiale problemene tårnet seg opp foran seierherrene 
som en uoverstigelig skrugard.

Statist»c-ifee yLndsLkatofLZfi på do,t økonom*.* fee -6 ammenb/iuddet. 46 ]
1913 1921

Industriens totale bruttoprodukt (indeks) 100 31
Storindustriens bruttoprodukt (indeks) 100 21
Kull (mill tonn) 29 9
Elektrisitet (milliard kwh.) 2039 520
Stål (mill. tonn.) 4.3 0
Gods transp. m/jernb. (mill. tonn.) 132.4 39
J ordbruksproduks j onen (indeks) 100 60

En betraktelig del av produksjonsanleggene var ødelagt eller 
nedslitt til det ubrukelige, og dessuten var det mangel på 
arbeidere - særlig kvalifiserte - som kunne settes inn i 
utnyttelsen av ledig kapasitet. Transportsystemet var mer 
eller mindre brutt sammen: skinneganger, lokomotiv og vog
ner var ødelagt, og bare halvparten av jernbanenettet var 
farbart. I jordbruket var såarealet 77% 47) av arealet i
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1913, og kornavlingene i 1920 var 45% og i 1921 43% av års
gjennomsnittet for 1909-13. 48) Hungerskatastrofen sto for 
døra.
Det var i denne desperate situasjonen at partiet gikk inn 
for en ad hoc militarisering av arbeidet. Heravdelinger 
ble reorganisert i "arbeiderarméer"? soldater ble beordret 
til industriarbeid, og industriarbeidere ble utkommandert 
til arbeid som soldater. Like etter borgerkrigen opphøyet 
Trotski dette nødprinsippet til en sosialistisk dyd. Dette 
skjedde i debatten med arbeideropposisjonen der Trotski re- 
prensenterte den ekstreme byråkratiske sentralismen. Han 
hevdet at fagforeningene hadde overlevd sin gamle rolle, 
og siden regjeringen representerte arbeiderklassens al- 
menne interesser, mens fagforeningen alltid hadde repre
sentert arbeidernes spesielle bransje-(fag)-interesser, 
burde fagforeningene integreres i arbeiderstaten , slik at 
arbeidernes spesielle interesser ikke kom i motstrid til 
deres almenne. Mens Trotski hevdet at fagforeningene skulle 
oppgi sin selvstendighet overfor staten, mente arbeider
opposis jonen at statsmakten skulle overføre sin økonomiske 
myndighet til fagforeningene. Arbeideropposisjonen krevde 
at alle partimedlemmer uansett status skulle delta i pro
duksjonen som vanlige arbeidere flere måneder i året. Deres 
parole om"produksjonsdemokrati" var rettet mot direktør- 
systemet i fabrikkene, mot statsbyråkratiets overherredømme, 
og mot at partiet hadde gitt opp den proletariske linja til 
fordel for en "overklassepolitikk som ikke betyr noe annet 
enn de ledende organenes tilpasning til de sosialt ulike- 
artet sammensatte folkes j iktenes motstridende interesser?49 )
Lenin tok avstand fra Trotskis og Bukharins teser og under
streket at begrepet arbeiderstat var en abstraksjon: Stats
makten representerte to klasser: bøndene og arbeiderne, og 
i tillegg led den av "byråkratiske utvekster". Riktignok 
skulle arbeiderne beskytte denne staten, men samtidig måtte 
de gjennom fagforeningene beskyLte seg mot staten? derfor 
måtte fagforeningene ha et minstemål av uavhengighet vis 
a vis staten, og dessuten måtte arbeiderne ha en viss uav
hengighet overfor fagforeningene. Men den avgjørende kon
frontasjonen sto ikke mellom Lenin og Trotski - begge 
gjorde felles sak mot arbeideropposisjonen. Det som etter 
Lenins mening var uforenlig med partimedlemskapet, var 
ikke propagandering for den ekstreme byråkratiske sentra
lismen, men propagandering for "anarkosyndikalistiske 
ideer" som han karakteriserte arbeideropposisjonens stand
punkt, og som ifølge Lenin og Trotski var "en direkte po
litisk trusel mot eksistensen til proletariatets diktatur". 
Selv om Lenin og Trotski mot arbeideropposisjonen påberopte 
seg proletariatets diktatur, betyr ikke dette at bolsjevik- 
partiets politikk ved slutten av borgerkrigen (slutten av 
1920 - begynnelsen av 1921) gjenspeilte interessene til en 
aktiv massebasis i byene og på landsbygda. Jo mer prekær

53



mattilførselen til byene ble, og jo mer økonomien truet med 
å bryte fullstendig sammen, desto mer satset partiet på en 
nådeløs rekvisisjonspolitikk på landsbygda og byråkrati
sering og delvis militarisering av produksjonprosessen. 
Etterhvert som truselen fra hvitgardistene minket, vendte 
bøndene seg mot det nye regimet som gradvis syntes å bli 
deres neste fiende? bondeopprørene økte i antall og styrke 
og bant store avdelinger av Den Røde Armé i forsøket på å 
slå ned oppstandene. I byene vokste arbeidernes misnøye 
og uro over partiets økonomiske diktatur og byråkratiser- 
ingen av fagforeningene, partiet og staten. Arbeidernes 
misnøye slo stadig oftere ut i alvorlige streiker, og 
massenes uro kulminerte i Kronstadt-opprøret hvis umiddel
bare utgangspunkt var en storstreik i Putilov-verkene i 
St. Petersburg. Kronstadt-krisa brøt ut under den 10. par
tikongressen der fagforeningsspørsmålet ble diskutert, og 
den panikken som opprøret framkalte i partirekkene kan 
direkte måles ved at debatten ble avbrutt og partiet ved
tok å sende mesteparten av kongressdelegatene til fronten 
der de som offiserer og politiske kommissærer ledet og 
styrket moralsk elitetroppene som skulle slå ned revolten. 
Denne panikken kan ikke forklares rent militært, for mili- 
tærstrategisk var opprørernes stilling på den isolerte 
Kotlin-øya håpløs,selv for en forsvarskamp - for ikke å 
snakke om en offensiv. Så var det da heller ikke kanon- 
granatenes sprengkraft opprørerne satte sin lit til, men 
den revolusjonære styrken i sine politiske krav, og det 
var denne sprengkraften bolsjevikene fryktet. Kronstadt- 
opprørerne krevde slutt på all tvangsrekvisisjon og lega
lisering av småhandelen for å bedre forsyningssituasjonen 
i byene. Dessuten krevde de forsamlingsfrihet, og siden

"... de nåværende sovjetene ikke gjenspeiler viljen til 
bøndene og arbeiderne, må det straks utskrives nyvalg 
til sovjetene på grunnlag av hemmelig avstemning og fri 
agitasjon for alle arbeidere og bønder. Presse- og yt
ringsfrihet for alle arbeidere og bønder, for anarkister 
og venstre-sosialistiske partier. Frihet for fagforening
ene og bondesammenslutningene. Frigi alle fengslede sosia
lister, også alle arbeidere og bønder som er blitt arre
stert for sin politiske virksomhet. Avskaffelse av alle 
kommunistiske propagandaavdelinger i hæren, siden ikke 
noe parti skal ha særrett til propaganda og statsstøtte 
til den. Like rasjoner til alle arbeidende. Bøndene skal 
fritt disponere jorda så sant de ikke benytter fremmed 
arbeidskraft." 50)

På nytt lød kravet: all makt til sovjetene!, men denne 
gangen var ikke bolsjevikene parolens ledende talsmenn, 
parolen var rettet mot bolsjevikpartiet og den tvangs- 
staten som var grunnlaget for partiets makt. Bolsjevikene 
framsto ikke lenger som forkjemperne for de politisk lev
ende sovjetene, men som deres voldelige bekjempere? og det 
var ikke bolsjevikene som var målbærerne av massenes mis
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nøye, men mensjeviker, sosialrevolusjonære og anarkister. 
Situasjonen fra februar-oktober 1917 syntes dermed å stå 
fullstendig på hodet, eller sagt med ordene til en gammel 
arbeider på det ekstra-ordinære Petro-sovjetet under Kron- 
stadt-krisa:

"Deres (Sinovjevs) og Deres partis likegyldighet har fått 
oss til å streike, noe som har gitt oss sympatien til 
Kronstadt-kameratene som kjempet på vår side i revolu
sjonen. Dette er deres eneste forbrytelse, og det vet 
Dere meget godt. Dere bakvasker dem med fullt overlegg, 
og Dere vil utrydde dem.
For knapt tre år siden ble det sagt om Lenin, Trotski og 
Sinovjev at Dere alle var forrædere og tyske spioner. Vi 
arbeidere og matrosene kom Dere til hjelp og reddet Dere 
fra Kerenski og hans regjering. Vi har gitt Dere makten. 
Har Dere glemt det? Nå truer Dere oss med våpen. Dere 
spiller et farlig spill. Dere gjentar Kerenskis feil.
Vær forsiktige så det ikke går med Dere som med ham."51)

Kronstadt-opprørernes økonomiske krav ble innfridd gjennom 
Den Nye Økonomiske Politikken (NEP). Oppstanden markerte et 
vendepunkt for partiets økonomiske politikk, og den pulveri
serte illusjonen om en (voluntaristisk) snarvei til sosial
ismen - en illusjon som krigs- og hungerkommunismen hadde 
vært opphavet til, og som selv ledende bolsjeviker hadde 
klamret seg til.

"... i 1921 etter at vi hadde lagt bak oss de viktigste 
fasene av borgerkrigen - og lagt dem seierrikt bak oss - 
ble vi konfrontert med en alvorlig - jeg tror den alvor
ligste - indre krisen i Sovjet-Russland. Denne krisen 
framkalte misnøye ikke bare blant en betydelig del av 
bondemassen, men også blant arbeiderne. Dette var første 
og jeg håper siste gang at følelsene ... gikk imot oss i 
store deler av bondemassen. Hva var årsaken til denne 
spesielle og selvsagt for oss ubehagelige situasjonen? 
Årsaken var at vi hadde løpt for langt framover i vår 
økonomiske offensiv slik at vi ikke hadde sikret oss en 
tilstrekkelig basis, at massen følte det vi da ikke var 
i stand til å formulere bevisst, men innrømmet noen få 
uker senere: nemlig at den direkte overgangen til rene 
sosialistiske former, til ren sosialistisk fordeling, 
oversteg våre krefter, og at vi sto foran undergangen 
dersom vi ikke var i stand til å foreta en retrett for 
å begrense oss til lettere oppgaver. Jeg tror denne 
krisen begynte i februar 1921" (like før og under Kron- 
stadt-krisa. O.F.). 52)

NEP var først og fremst en innrømmelse til bøndene og en 
legalisering av den private handelen mellom byene og lands
bygda. Men om opprørernes økonomiske krav ble innfridd, 
kunne ikke bolsjevikene gjennomføre deres politiske ford
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ringer. Ifølge Lenin og Trotski var bolsjevikpartiet det 
eneste politiske alternativet til anarki og kontrarevo
lusjon, og følgelig det eneste partiet som kunne skape 
forutsetningene for proletariatets diktatur. I motsetning 
til mensjevikene og de sosialrevolusjonære som i Kerenski- 
regjeringen hadde knyttet sin politikk til borgerskapets 
interesser, bandt bolsjevikene sin politikk til proletar
iatets langsiktige interesser, selv om de da i en kortere 
periode måtte styre på vegne av proletariatet og uten stø
tte i bondemassenj for frie valg til sovjetene som dessuten 
skulle utpeke regjeringen, ville uten tvil ha feiet bolsje
vikpartiet fra makten. Men uten en massebasis måtte partiet, 
liksom Kerenski-regjeringen, bygge sin politiske eksistens 
på statsapparatet, og siden det i den politisk eksplosive 
situasjonen var potensiell massestøtte - særlig blant 
bøndene - for politiske krefter som "var en direkte trusel 
mot eksistensen til proletariatets diktatur", måtte partiet 
bruke statsapparatet (Den Røde Armé og Tsjekaen) til å øve 
politisk kontroll over massene. For å redde proletariatets 
diktatur, måtte bolsjevikenes politikk bygge på dets nega
sjon: mindretallsdiktaturet, partiets diktatur over massene. 
Bolsjevikpartiet ble det eneste legale partiet, men om tals
mennene for massenes misnøye ble fjernet, eventuelt krimi
nalisert, kunne ikke partiet fjerne misnøyen som før eller 
senere ville forplante seg inn i bolsjevikenes eget parti 
og under de ekstreme politiske forholdene føre til splitt
else. Fraksjonsforbudet og sentraliseringen i partiet må 
derfor sees i sammenheng med sentraliseringen i staten. 
Denne ekstreme politiske sentralismen lar seg ikke lese ut 
av partiets program som slett ikke forutsatte at bolsjevik- 
partiet skulle være det eneste partiet som kunne regjere 
sovjetene - langt mindre at det skulle være det eneste 
lovlige sovjetpartiet. Bannlysingen av de andre partiene 
var da også "klart i strid med sovjetdemokratiets ånd", 
og "bolsjevikenes ledere vurderte (det) ikke som et prin
sipp, men som en episodisk handling i selvforsvar." 53)
Men sentralisme i parti og stat har sin egen dynamikk som 
tenderer til å gjøre nettopp en slik "episodisk handling" 
til et seiglivet prinsipp.

SLUTTBEMERKNINGER

I overgangsfasen til sosialismen krever proletariatets dik
tatur to ulike samfunnsmessige apparater:

"... partiet hvis bestemmende funksjon er å hjelpe massene 
til å revolusjonere de sosiale forholdene, og statsappa
ratet hvis bestemmende funksjon er å garantere forsvaret 
av reproduksjonsbetingelsene til de bestående sosiale 
forholdene, ... også de forhold som ennå ikke er blitt 
transformert av den revolusjonære masseaktiviteten. For 
at overgangsfasen skal utvikle seg i sosialistisk retn-
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ing, er det nødvendig at partiet står over (behersker) 
statsapparatet, ikke bare for å hjelpe massene til å 
"kontrollere" det, men for å garantere at statsmakten 
dør bort ..." 54),

noe som aldri vil bli en spontan og selvstyrt prosess. Det 
ligger i statsapparatets natur at det tendensielt vil kon
servere de bestående sosiale forholdene, reprodusere de 
byråkratiske og sentralistiske herskerrelasjonene, og at 
det derfor i langt større grad enn partiet har en tendens 
til å atskille seg fra massene, øve kontroll over massene 
for selv å unndra seg massenes kontroll.
Uten aktiv massestøtte hverken på landsbygda eller i byene 
var det umulig for bolsjevikpartiet å føre en effektiv og 
permanent overvåkning over statsapparatet og lede massene 
i revolten mot de borgerlige herskerrelasjonene som ble 
reprodusert gjennom statsapparatet. For å beholde makten 
og for å lede produksjonsprosessen måtte bolsjevikpartiet 
ikke bare bygge opp et embetsmannsverk som lignet det gamle 
tsaristiske byråkratiet, men også bygge på statsmakten i 
den politiske kontrollen av massene. Dette forklarer hvor
for den ekstreme form for byråkratisk sentralisme ikke "var 
en trusel mot eksistensen til proletariatets (lesrpartiets) 
diktatur", men at derimot arbeideropposisjonens "anarko- 
syndikalistiske" ideer som reflekterte arbeidernes misnøye, 
ble oppfattet som en slik "trusel". Den politikken som par
tiet måtte føre, styrket statsapparatets selvstendiggjøring 
overfor folket, og den statsmakten som etter borgerkrigen 
tårnet seg opp over de avhengige massene, hadde de viktigste 
elementene i en borgerlig tvangsstat: det hemmelige politiet 
og hæren. Den Røde Armé slo en avgjørende bresje i rådssys- 
temet siden den under borgerkrigen måtte organiseres etter 
stramme sentralistiske prinsipper der de bondedominerte 
soldat-sovjetene ble sjaltet ut; men dermed var hæren blitt 
et maktinstrument atskilt fra massenes kontroll og et po
tensielt kontrollinstrument for et mindretallsdiktatur, 
særlig over bøndene.
Siden partiet ikke kunne bygge på en samfunnsmessig mot
kraft mot sentraliseringen i staten, måtte etterhvert også 
partiet degenerere til en sentralisert og byråkratisk or
ganisme. Fraksjonsforbudet markerte en fase i denne pro
sessen, men det var ikke dens dypere årsak selv om dette 
partivedtaket forsterket utviklingen. Den organisatoriske 
sentralismen manifesterte seg ved en økende vekt på admi
nistrative forføyninger og dekretskriving samtidig som 
stadig flere vidtgående fullmakter tilfalt sekretariatet 
under Stalins ledelse. Den organisatoriske hierarkiseringen 
ble reflektert i et tilsvarende ideologisk hierarki: de 
høyere partiautoritetene og partiorganene ble de eneste 
kildene for "proletarisk" og "revolusjonær" innsikt og 
visdom; og siden ideene - liksom dekretene - vandret bare 
én vei, ovenfra og ned, mistet de fleste av de høyere parti
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funksjonærene kontakten med grunnplanet og folket. Den 
teoretiske debatten ble sentralisert og forbeholdt de 
høyeste partiorganene, siden partiet - adskilt fra massene - 
måtte være sin egen dommer i spørsmålet om det proletariske 
standpunktet, eller som en bolsjevik klart formulerte det 
allerede i 1925:

"Etter vårt bolsjevikiske (sicl) syn består sannheten i 
det faktum at hele forsamlingen, representantene for 
hele partiet, kommer sammen her og sier: Dette er sann
heten. Sannheten ... er å underkaste seg majoriteten når 
spørsmålet er avgjort." 55)

At den revolusjonære teori stivner i et formelt dogmesy- 
stem og i pragmatisk teologisk sitatformalisme, avspeiler 
partiets utvikling fra en revolusjonær avantgarde som mas
senes talsmenn og ledere i deres revolusjonering av de be
stående forhold, til et byråkratisk iverksettingsorgan for 
en liten herskerklikk øverst i stats- og partihierarkiet. 
Denne utviklingen var ingen kontinuerlig og rettlinjet 
prosess, og den slo ikke igjennom uten å møte motstand - 
i så måte var arbeideropposisjonen en forløper til venstre
opposisjonen senere i tyveårene. Også Lenin var klar over 
hvilke farer som truet de russiske arbeiderne og bøndene 
- og partiet? men så lenge arbeiderklassen var tallmessig 
svekket, organisatorisk splittet og bundet til en ren eksi
stenskamp og bøndene delvis var fiendtlig innstilt til det 
nye regimet, fantes det ingen sterk nok objektiv motkraft 
mot den sentralistiske og byråkratiske tendensen. Derfor 
ble Lenins egne forslag til kontrolltiltak mot byråkratiet 
virkningsløse, og dette ble også dilemmaet til venstreoppo
sisjonen som uten håp om massestøtte forsøkte å forandre 
politikken til et sentralisert parti uten Lenins politiske 
autoritet og teoretiske innsikt, men allerede gjennomsyret 
av den sakrosankte leninismen.

NOTER

1) Dette må ikke oppfattes som en regel uten unntak. I 
Sibir og i de nordlige delene av Russland hadde det al
dri eksistert livegenskap, og en klasse av selveier- 
bønder hadde utviklet seg lenge før 1861.

2) Alexander Herzen: "Russlands sosiale tilstander", sit. 
etter W. Hofmann: Id&zng&A ckTckte, ddH &ozTclIq.vi Bzoozgung, 
Sammlung Goschen, Berlin 1971, s. 201.

3) Den russiske dikteren Korolenko, sit. etter W. Hofmann, 
ibid., s. 202.

4) "Folkevennen" Solovjov, sit. etter Hans Magnus Enzens- 
berger: VoZltlb cAe KolpoSitage.n, Fischer Bucherei, Frank
furt a.M., 1966, s. 184.
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5) En langt mer utførlig og meget god sammenfatning av de 
russiske revolusjonæres teori og praksis finnes i Wolf
gang Dressen: "Gegen Narzismus und Volkstumelei", i: 
Kmu>buck 79, Berlin 1969.

6) Jfr. Leo Trotzski: EAge.bnZ66 e und ?&su> p&k£Zve.n, Euro- 
paische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1971, s. 11,
i Richard Lorenz' forord.

7) W. Dressen, op. cit.
8) L. Trotzki, op. cit., s. 12.
9) Alec Nove: An Economic HZ&toJiy ofa tkd USSR, Pelican 

Books 1972, p. 12.
10) Mellom 1890 og 1900 ble 2/3 av alle direkte og indirekte 

utgifter til økonomisk utvikling anvendt til jernbane- 
bygging og rustningsproduksjon. Jfr. Trotzki, op. cit., 
s. 15.

11) L. Trotzki, op. cit., s. 19.
12) W. Dressen, op. cit., s. 19.
13) Den russisk-japanske krigen. Ifølge Vittes erindringer 

skal innenriksminister Pleve ha uttrykt: "For å utsette 
en revolusjon trenger vi en liten seierrik krig." Jfr. 
Trotzski, op. cit., s. 21.

14) IbkucL var den første allrussiske og illegale avisen 
til Russ lands Sosialdemokratiske Arbeiderparti og ble 
første gang utgitt i Leipzig i år 1900. I redaksjonen 
var mellom andre: Axelrod, Lenin, Martov, Plekanov og 
Sassulitsch. Etter splittelsen av RSDA på den 2. parti
kongressen (i 1903) ble Ii>\ui<x mensjevikenes talerør.

15) Rosa Luxemburg: ScksiZfit&n zun. Tkzon.Zz dun. SpontamZtat, 
Rowholt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1971, s. 97-98.

16) A.G. Boygin var i 1905 russisk innenriksminister. Riks- 
dumaen var den russiske folkeforsamling som utelukkende 
var rådgivende i lovsaker. Den ble første gang sammen
kalt i mai 1906, og oppløst i 1917.

17) W.I. Lenin: "The heritage we renounce", CoZZzct2,d (tfotiliA , 
VoZ. 1, Moskva 1963, p. 524.

18) W.I. Lenin: "The Economic Content of Narodism", CoZZ&atdd 
IjdoAkA, Vol. 1, Moskva 1963, p. 400 .

19) W.I. Lenin: "Apropos of the profession de foi", CoZ. 
WoAkA, Vol. 4, Moskva 1964, p. 291.

20) W.I. Lenin: "What is to be done?", CoZ. b)ofikt> , Vol 5, 
Moskva 1964, p. 375 og 422.

21) Karl Kautsky: "Akademiker und Proletariat", i: P/e Weue 
Ze/t, 17. april 1901.

22) Transaksjonssfærens likhet som i sin ideelle form bygger 
på ekvivalentbytte, er her ment som en teoretisk ab
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straksjon. Ekvivalentbytte er utelukkende knyttet til 
den ideal-typiske enkle vareproduksjonen. De sosiale 
relasjonene som er betinget av de enkle vareprodusent
enes private produksjon og gjensidige bytte (på mar
kedet) av Aam^unnAmeAAlge bruksverdier, er et grunn
leggende utgangspunkt for å forstå den enkle vareprodu
sentens - dvs. småborgerens - selvforståelse og sam
funnsforståelse, med andre ord: den småborgerlige ide
ologi.

23) Jfr. W. Hofmann, op.cit., s. 201? se forøvrig Ernest 
Mandel: Ven bundkn,atlAke forvaltningen og anbeldenneA 
AltuaA jon i Sov j etunlonen, i dette heftet av Vardøger.

24) Mao Tse-tung: Sitatboka, s. 4.
25) N. Krasso/E. Mandel: TnotAkljA marxlAm - en debatt- 

Aknlft, Zenit-serien, nr. 12, Lund 1971, s. 53.
26) Eric Ertl: Kile, Macht den Raten?, Europåische Verlags- 

Anstalt, Frankfurt a.M. 1969, s. 23.
27) W.I. Lenin: "Socialism and Anarchism", Col. WonkA,

Vol. 10, Moskva 1965, p. 72.
28) Arthur Rosenberg: GeAcklekte deA BoIackewlAmuA, Euro

påische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1966 (ny utg.), 
s. 81-82.

29) W.I. Lenin: "What is to be done?", Col. WonkA, Vol. 5, 
Moskva 1964, p. 453.

30) W.I. Lenin, ibid., p. 423.
31) W.I. Lenin: "Lecture on the 1905 Revolution", Col.

WonkA, Vol. 23, Moskva 1964 , p. 239 .
32) Rosa Luxemburg: "Massenstreik, Partei und Gewerkschaft", 

i: Schrlften zuk Tkeonle den, Spontanletdt, op. cit.,
s. 138.

33) Karl Marx und Friedrich Engels: "Ansprache der Zentral- 
behorde an den Bund", Marx-EngelA Merke, bd. 7, s. 247.

33a) Marx* revolusjonsteori tok utgangspunkt i den klassisk- 
borgerlige franske revolusjonsmodellen, men modifisert 
for samfunnsforholdene i Tyskland i revolusjonsåret 
1848. Forholdene i Tyskland var ikke en ren gjenspeil- 
ing av situasjonen i Frankrike (i 1789). I den føydale 
og tilbakestående økonomien utviklet det seg en fram- 
skredet sosial klassedannelse: et svakt bursjoasi og 
et proletariat (med liten sosial vekt). Under disse 
samfunnsforholdene med et svakt borgerskap ventet Marx 
at proletariatet som var iferd med å konstituere seg som 
klasse, ville bli den drivende sosiale kraften i den 
radikal-demokratiske revolusjonen; og det var kommu
nistenes oppgave alltid å være den drivende delen av 
alle Europas arbeiderpartier i denne permanente revolu- 
sjonsprosessen. Men det revolusjonære proletariatet ble 
slått blodig ned av borgerskapet i allianse med reak
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sjonen, kvernet inn i den raske kapitalistiske utvik
lingsprosessen og for tiår framover degradert til et 
rent objekt i den historiske prosessen.
I programmene til de sosialdemokratiske partiene (i den 
1. og 2. Internasjonalen) overlevde formen i Marx* re- 
volusjonsteori, mens de konkrete samfunnsforholdene den 
var utviklet for, forlengst var gått over i historien. 
De "første” marxistene oppfattet utviklingen mot sosia
lismen som en slags darwinistisk prosess, der sosial
demokratiet gjennom sine minimalprogram skulle avtvinge 
borgerskapet konsesjoner og dermed gi det borgerlige 
demokratiet et stadig mer radikalt innhold. De sosia
listiske målsettingene ble forvist til maksimalprogram- 
met - det vil i praksis si alle krav som ikke lot seg 
forene med minimalprogrammet og partienes reformistiske 
politikk. Maksimalprogrammet ble overlatt til de radi
kale sosialdemokratene som stort sett brukte det som 
råutkast for festtalene på de ulike kongressene.

34) L. Trotzki: Vie RuAAltcke Revolution, Berlin 1970. Her 
sitert etter Michael Schneider: Stalin oder Trotzki? 
Eine Vallake Alternative, Berlin 1970, s. 29.

35) Trotski, sit. etter M. Schneider, ibid., s. 29.Jfr.
L. Trotzki: Ergebnltte and. Per* pektlven, op.cit. ,s . 72 .

36) L. Trotzki: ErgebnlAAe..., op. cit., s. 69, 82 og 109.
37) sitert av M. Schneider, op. cit., s. 30.
38) sit. etter Schneider, ibid., s. 31.
39) Larin und Kritzmann: (ill rt£ ckafitAleb en and vlrt* chafit- 

llcker Aufibau In SovjetruAAland 1917 bla 1 920 , sit. 
etter Rosenberg, op. cit., s 146-147.

40) Alec Nove, op. cit., p. 53.
41) Nove, ibid., p. 110.
42) referert av Nove, ibid., p. 62.
43) Jfr. Oskar Anweiler: Vie Rdtebevegung In RuAAland 

1905 - 1921, Leiden 1958, s. 298-299.
44) Nove, op. cit., p. 66-67.
45) jfr. E. Ertl, op. cit., s. 36.
46) Nove, op. cit., p. 68.
47) Hansgeorg Conert: Ver KommunlAmuA In der Sovjetunion, 

Europåische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1971,s.39.
48) Nove, op. cit., p. 86.
49) Alexandra Kollontai: Vie Arb elteroppoAltlon In RuA6- 

land. Sitert av 0. Anweiler, op. cit., s. 309.
50) A. Rosenberg, op. cit., s. 184-185.
51) Sitatet er hentet fra H.M. Enzensberger: "Kronstadt
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1921 oder Die Dritte Revolution", i: Kuntbuck 9, 1967, 
s. 20 - 21.

52) W.I. Lenin: "Five years of the russian Revolution and 
the prospects of the world Revolution", Col. Wonk6,
Vol. 33, Moskva 1966, p. 421 - 422.

53) Trotski referert av Isac Deutscher i: Staten. A Political 
Blognafiy, Penguin Books, 1966, s 229 .

54) Charles Bettelheim: Ma66 enllnle and nevolutlonane 
Pantel, Trikont Verlag, Munchen 1971, s. 45.

55) Petrovski i partidebatten om hva som er sannhet (!) 
på SUKP's 14 partikongress i desember 1925. Sitert av 
E.H. Carr: Socialism In one country, (Vol 2) Penguin 
Books, p. 150.

I fionnlge nummen av Mandøgen 6å du en annonse fion en 
ny*tanta pnogne66lv bokcafie l 0&lo. Pen gang lå mye 
på planleggingsstadiet. Nå en det meite blttt nealltet. 
l/t kolden til på 110 kvm. t Mankvelen 6 på Gnunenløkka, 
06lo 5. Vet en. titt t utkanten av Pentium - den. en. 
leiene ovekommellge fan. silke som oss. God plass 
betyn og* å at vl kan dnlve aktiviteten, utoven boksalget, 
6 elv om det utgjøn gnunnlaget.
l/t begynnen nå å fiå et bnukbant utvalg, ov vl kan. mange 
av de fan.fiatten.ne 6 om kan v$nt pnes entent l Vandøgen, 
blant andne: Ennest Mandel (marxist economic theory,
8oos., kr 28,-), filene bøken, av Ckanle6 Bettelkelm 
ovensatt til Svensk, av Wilhelm Reich (Orgasmens funk
sjon, What is class consciousness?, Den sexuella revo- 
lutionen, osv.), av Paul Banan (Utvecklingens politiska 
ekonomi), av Paul M. Suieezy (Teorin for den kapitalist- 
iska utvecklingen), og mange filene.
Til køsten kornmen. en ny katalog med komplett fion- 
tegnelse. Send Inn en knone l finlmenken, 6å fiån du 
den tilsendt.
Ellens en. vl finemdeles takknemlige fion støttebldnag 
på kn 10,- ellen SO,- til:

postglno nn. 10 89 84.
Eons lag til llttenatun mottan vl også gjenne.

Bokcafieen, v/anbelds utvalget

ADRESSE: Markveien 6, OSLO 5.
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Ernest Mandel:

Den byråkratiske forvalt
ningen og arbeidernes 
situasjon i Sovjetunionen

Betinget av den byråkratiske forvaltningen ble planøkono
mien i Sovjetunionen innført med en akkumulasjonsrate som 
- sammen med det veldige sløseriet denne forvaltningsfor
men medfører - ikke økte produsentenes levestandard, men 
i første omgang reduserte den betraktelig. Politisk og 
økonomisk tvang (f.eks. senkning av minstelønnssatsene 
under det livsnødvendige minimum) ble under slike forhold 
forvaltningens viktigste redskap til å drive arbeiderklas
sen til å øke produktiviteten. Den byråkratiske kampen 
for å øke produksjonsutbyttet førte til stadig større 
sosial ulikhet og til innføringen av en stadig strengere 
arbeidslovgivning.
Inntekten til gruppen av ufaglærte arbeidere på laveste 
lønnstrinn (vaskekoner, portierer, osv.) var allerede i 
1935 bare én tyvendedel av inntekten til ingeniører i høy
ere stillinger. 1) En belgisk fagforeningsdelegasjon som 
besøkte Sovjetunionen i 1951, fant lignende forskjeller: 
en vaskekone med en bruttomånedslønn på 300 rubler, en 
arbeidsformann med brutto 3000 rubler og en ingeniør med 
5000 rubler. 2) Den britiske delegasjonen til økonomikon
feransen i Moskva i april 1952 ble ledet av folk som hadde 
svært stor sympati for den sovjetiske regjeringen. Denne 
delegasjonen oppga noe mindre differanser når det gjaldt 
bruttogrunnlønningene: 300 rubler pr. mnd. for en vaske
kone, 700 til 800 for en lastebilsjåfør og 2500 rubler for 
den tekniske lederen av et departementskontor. 4) For året 
1958-59 oppgir offisielle sovjetiske kilder at grunnlønnen 
pr. mnd. strekker seg fra 342 rubler for hjelpearbeiderne 
til 2800 rubler for direktørene i den kjemiske industrien. 
Her er det selvsagt ikke tatt hensyn til produksjonspremiene
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som utbetales til bedriftslederne. 3) Jo høyere opp man 
kommer i det byråkratiske hierarkiet, desto mer betydelig 
blir den merinntekten som byråkratene får gjennom produk- 
sjonspremier. De engelske delegatene til den nevnte øko
nomikonferansen rapporterer således at lederen av en stor 
bedrift i Moskva har en total bruttoinntekt på mellom 7000 
og 8000 rubler pr. mnd. 4)
Blant arbeiderne i egentlig forstand er det blitt innført 
svært store inntektsforskjeller, og en kan lett forestille 
seg hvilke virkninger dette har på det indre samholdet i 
arbeiderklassen. Maurice Dobbs påstand 5) om at de høy
este arbeiderlønningene er fire ganger større enn de lav
este, blir motbevist av hans egen bok: På side 92 til 94 
heter det at de laveste lønningene i 1936 lå på 110 rubler, 
mens faglærte ikke-stakhanovistiske arbeidere tjente 500 
rubler, og stakhanovarbeiderne ofte tjente like mye på en 
uke som før på en måned. Ifølge den offisielle lønnssta
tistikken for Stalinverket i Moskva ligger indeksen for 
den høyeste timelønnen på 660, mens den normale grunnlønnen 
pr. time har indekstallet 100. "Støtbrigadearbeidere" i 
kullgruvene, i tungindustrien eller i transportvesenet 
oppnår ofte lønninger på 4000, ja opptil 5000 rubler pr. 
mnd., mens arbeidskameratene deres i gjennomsnitt tjener 
bare syvende- eller åttendedelen så mye. Tidsskriftet 
VopKo&y Ekonomiki slo i 1959 fast at faglærte arbeidere 
tjente opp til åtte ganger mer enn de ufaglærte. 6) Den vold 
somme differensieringen av arbeiderinntektene lot grunn
lønnen synke under det livsnødvendige minimumet. Dette 
tvang gifte kvinner til å ta seg arbeid, slik at de kunne 
skaffe familien de aller mest nødvendige levnetsmidlene.
I den stalinistiske perioden var denne lønnsdifferensier- 
ingen det avgjørende instrumentet til å drive igjennom øk- 
ninger i produksjonsutbyttet.
Akkordarbeid ble generelt innført. Prosentsatsen av alle 
sysselsatte i industrien som ble lønnet etter akkord, steg 
fra 57,5% i 1928 til 76,1% i 1936 og 77% i 1953. Under på
virkning av reformene etter Stalins død har den senere 
sunket litt, fra 72% i 1956 til 60% i 1961. 7) Akkordnor- 
mene er stadig blitt satt høyere. økningen av lønnssatsene 
har vært langt lavere enn produktivitetsøkningene. 8)
Kampen for å intensivere arbeidet vant ofte overhånd over 
bestrebelsene for å øke produktiviteten gjennom forbedringer 
av de tekniske metodene og rasjonalisering av arbeidsorga
nisasjonen. 9) Generelt var imidlertid intensiteten i de 
fysiske anstrengelsene mindre enn i de fremskredne kapita
listiske landene. Når Stakhanov-bevegelsen virkelig økte 
arbeidsproduktiviteten, så var det fordi den gjorde arbeid
erklassen sterkere lagdelt. Stakhanov selv økte kullproduk
sjonen sin først og fremst ved at han arbeidet bare hammeren 
og feiselen og dermed tvang flere av arbeidskameratene sine 
til bare å skyfle vekk kull: "(Stakhanovistenes) viktigste
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bidrag ... besto i at de skilte klart mellom hovedarbeidet 
og de underordnede eller utfyllende aktivitetene. På denne 
måten ble det mulig for dem å frigjøre høyt kvalifiserte 
arbeidere fra nødvendigheten av å utføre arbeid som også 
kunne gjøres av mindre kvalifiserte folk." 10) I den siste 
utgaven av SUKP'a h^tofiyiz blir dette innrømmet: Der heter 
det at Stakhanov-bevegelsen betydde "en rettferdig fordeling 
av arbeidet i produksjonen, en befrielse for de faglærte 
arbeiderne fra annenrangs arbeid". 11)
Siden den sovjetiske planøkonomiens begynnelse har arbeids
produktiviteten naturligvis gjort veldige fremskritt gjennom 
bygging av de mest moderne maskiner og gjennom etterligning 
av de mest avanserte arbeidsmetodene i de kapitalistiske
landene. Dette skulle fremgå av den følgende tabellen. 12)

Årlig støpejerns- Årlig kullproduksjon
produksjon pr. pr. gruvearbeider
arbeider (i tonn) (i tonn)
1929 1937 1929 1937

Sovjetunionen 240 756 179 370
Storbritannia 366 513 195
USA 1729 1620 844 730
Tyskland 612 325 435

Den amerikanske økonomen Walter Galenson har kommet fram 
til at den sovjetiske industrien allerede før den andre 
verdenskrigen hadde nådd en like høy produktivitet som den 
britiske og ca. 40% av produktiviteten i den amerikanske 
industrien. For 1960 anslår Abram Bergson at produktivi
teten av arbeid og "kapital" som ble investert i Sovjet
unionen, utgjorde 54.9% av den tilsvarende produktiviteten 
i USA. 13)
Arbeiderne som nettopp var kommet fra landsbyene inn til 
industrisentra, ble opplært i "sosialistisk arbeidsdisi
plin" med de mest brutale midler. Allerede i 1933 "erklær
te Sentralrådet for de sovjetiske fagforbundene at det var 
en utillatelig sedvane at normene og tariffene som ble inn
ført av bedriftsdireksjonene, skulle godkjennes av R.K.K. 
(Bedriftsrådenes tariff- og konfliktkommisjoner). Denne 
erklæringen ble avgitt under henvisning til prinsippet om 
en ledelse." 14) Fra da av fantes det ikke lenger noen 
virkelige avtaler eller felles forhandlinger om arbeids- 
normer og lønninger. Senere ble alt fastsatt ensidig oven
fra og ned.

Den siste offentlige konflikten mellom fagforeningsledelsen 
og forvaltningen i en storbedrift på grunn av ensidige be
slutninger i direksjonen fant sted i 1935 (i lokomotiv- og

65



jernbanevorgnfabrikken "Rød Profintern" i nærheten av 
Bryansk). Selv om fagforeningene hadde retten på sin side 
ble de skarpt irettesatt av sentralkomiteen i SUKP. 15)
På papiret har riktignok de sovjetiske arbeiderne tallrike 
organer og instanser til å beskytte seg mot byråkratenes 
maktmisbruk med. Men i en rekke nøkkelsektorer av indu
strien utelukkes disse forsvarsmulighetene av spesielle 
disiplinærforordninger. 16) For eksempel i maskinindu
strien er det en slik forordning. 17)
Dermed er den sovjetiske arbeidslovgivningen uten tvil 
blitt en av de strengeste i verden. Særlig etter dekret
ene og forordningene som ble innført mellom 1938 og 1941, 
har denne lovgivningen en åpenbar tvangskarakter. 18)
Således ble blant annet følgende lover og forordninger ut
stedt: lovene og dekretene av 20.desember 1938 om inn
føring av "arbeidsbok"? av 28.desember 1938 om straff for 
å komme for sent på arbeidet og om avskaffelsen av sosial- 
forsikringsfordelene for arbeidere som gjorde seg skyldig 
i slike "forbrytelser"? av 26.juni 1940 om skifte av 
arbeidsplass og om fravær fra bedriften som skulle straf
fes med fengsel dersom det overskred 20 minutter? av 
18.januar 1941 om disiplin på arbeidsplassen, osv. 19) 
Loven av 26.juni 1940 satte forbud for arbeidere og funk
sjonærer mot å skifte arbeidsplass, bortsett fra når det 
forelå tvingende grunner som det var gitt unntak for i 
loven. 20)
Etter en dom i Sovjetunionens Høyesterett skulle det å 
nekte å etterkomme fabrikkdireksjonens bestemmelser om 
overtidsarbeid på dager som ifølge gjeldende lov var fri
dager, sidestilles med fravær fra bedriften og straffes 
med lønnsnedsettelser eller fengsel. Dette trass i at 
slike bestemmelser i fabrikkdireksjonen er illegale ifølge 
den sovjetiske lovgivningen! Denne dommen ble avsagt i 
1941. Likevel ble den i fremtiden en bestanddel av de 
gjeldende dekretene. 21)
Brutalitet og vilkårlighet fra den byråkratiske forvalt
ningen er uunngåelig i et fordelingssystem der et lite 
mindretall nyter veldige privilegier, mens det rundt om 
hersker den største nød på livsnødvendige goder. Denne 
brutaliteten og vilkårligheten har ført til uvanlige sosi
ale spenninger. I sammenheng med dette må en se statens 
terror overfor sine borgere, statspolitiets veldige betyd
ning i hele samfunnslivet og systemet med tvangsarbeids- 
leire. På grunnlag av hemmelige sovjetiske dokumenter 
anslår Naum Jasny at tallet på tvangsarbeidere i 1941 var 
3.5 millioner, og han oppgir at tvangsarbeidets bidrag til 
Sovjetunionens totale industriproduksjon utgjorde 1.2% 
samme året. Straks etter krigen var dette tallet betrakte 
lig høyere. 22)
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For å gi industrialiseringen den nødvendige fremdrift, har 
de sovjetiske lederne først og fremst støttet seg bevisst 
på interessene til priviligerte minoriteter og ikke på 
interessene til de brede arbeidermassene. Dermed har de 
fremmet en sterk lagdeling av samfunnet. Ifølge de offi
sielle statistikkene har arbeidernes andel av medlemmene i 
Det øverste sovjet gått tilbake fra 45% i 1937, til 42% i 
1946 og til 35% i 1950. I Moskvas sovjet var bare 29% av 
medlemmene arbeidere i 1953. I 1950 var bare 10% av dele
gatene til Unions-sovjetet arbeidere, mens 80% var stats-, 
parti- eller arméfunksjonærer. 23)
Mindre enn 20% av delegatene til SUKP's 20.partikongress 
arbeidet "umiddelbart i industrien eller i transportvesenet" 
På den 19.partikongressen var forøvrig denne andelen helt 
nede i underkant av 8%. 24) Avskaffelsen av den frie under
visningen i den høgre skolen og ved universitetene i 1940 
bidro avgjørende til denne tilstivningen. Bienstock og 
Schwartz påpeker imidlertid at allerede før dette skjedde, 
hadde prosentsatsen av arbeiderstudenter eller studerende 
arbeiderbarn gått tilbake fra 46.6% i 1931 til 33.9% i 1938. 
I samme tidsrommet økte arbeidernes andel av den totale 
yrkesbefolkningen. 25)
Utallige sovjetiske uttalelser bekrefter at byråkratiet 
har utviklet seg til en kaste som er seg klart bevisst sine 
spesifikke interesser. Stadig vekk blir det fortalt om 
direktører som snakker om "sine" fabrikker, "sine" maskiner 
osv. 26) Psiavda for 5. jan. 1950 skriver at forholdet mel
lom arbeiderne og bedriftsforvaltningen hviler på "angst og 
skremsler". Om traktor- og bilindustrien heter det i Tfind 
for 2.febr. 1957 at "arbeidslovgivningen blir tråkket på av 
forvaltningen". I nummeret for 8.sept. 1953 blir den samme 
talemåten brukt i en enda videre mening: "I næringslivet 
fins det ennå en mengde ledende funksjonærer som på en an
massende måte tråkker på sovjetborgernes retter ..."
Mange byråkrater "nekter å ta andre poster enn direktør- 
stillinger". De oppfostrer en "fornøyelsessyk ungdom", 
som får opptil 1000 rubler i lommepenger pr. mnd. - dvs. 
mer enn gjennomsnittslønnen til en arbeider. Med "tjeneste- 
vognene" sine kjører de til sine da£& j cl&si , og med tjeneste- 
vognene tar de seg turer på landet. Datsjaene deres koster 
noen hundre tusen rubler. Når arvingene selger dem - "med 
profitt" - kan de "leve av renteinntekten" på disse pengene. 
Forfatteren av artikkelen vi nå har sitert fra, hører til 
eierne av disse da£i> jao.no.: uForf åttere, malere, kunstnere,
professorer og andre personligheter som blir begunstiget av 
regjeringen ... Bedriftsdirektører, ledende funksjonærer i 
kooperativene, i de offenltige restaurantene, i bygnings- 
selskapene, og ledende funksjonærer i de offentlige etatene 
..., private jurister ... " 27)
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Det byråkratiske forvaltningssystemet og den brutale under- 
kastelsen av arbeiderne under byråkratiet betyr - selv fra 
et rent økonomisk synspunkt - et veldig sløseri med det sam
funnsmessige merproduktet. De sovjetiske tidsskriftene 
VoptioAy EkonomlkZ og InduAtKZa (organet til tungindustrien) 
foretok ved begynnelsen av den kalde krigen en sammenligning 
av tallet på arbeidere og funksjonærer i sovjetiske og 
amerikanske bedrifter av samme størrelsesorden. Resultatet 
var skremmende. I elektrisitetsstasjonen i Kemerovskaja som 
har samme ytelsen og samme produksjonsmåten som den ameri
kanske stasjonen i South Amboy, var det 480 sysselsatte. I 
den amerikanske sentralen var det derimot bare 51 syssel
satte. I en avKiselygol-trustens kullgruver (i Ural) ble det 
produsert halvparten så mye kull som i en gruve i Pennsylva
nia (Pittsburgh Coal Company). I den sovjetiske gruven var 
det derimot dobbelt så mange gruvearbeidere som i den ameri
kanske, tre ganger så mange arbeidere oppe i dagen, åtte 
ganger så mange kontorfunksjonærer, og et elleve ganger 
større oppsyns- og forvaltningspersonale! Ifølge et annet 
sovjetisk tidsskrift, So ckdAko j e Sdmldddtj d , er
det minst 1.5 millioner for mange bokholdere, oppsynsmenn, 
budbringere, osv. på de sovjetiske kolkosene. 28) Ifølge 
de nyeste statistikkene er en tredjedel av lønns- og gasje- 
mottakerne i Sovjetunionen funksjonærer. Dette veldige 
tallet på byråkrater reduserer for det første produsentenes 
konsumsjonsfond; og for det andre blir dermed en betydelig 
del av det samfunnsmessige merproduktet uproduktivt konsu
mert.
Misforholdet mellom utviklingen av lettindustrien og tung
industrien, som er den byråkratiske forvaltningens utgangs
punkt, skaper en dyp kløft i det sovjetiske økonomiske 
systemet. Fremfor alt gjennom produktivitetssvikten og 
mangelen på skapende initiativ hos produsentene som har 
sammenheng med denne, gir dette seg også stadig sterkere 
utslag i utviklingen av tungindustrien.
Men jo mer produktivkreftene utvikles, jo høyere arbeider
nes tekniske kvalifikasjoner og kulturelle nivå blir, og 
jo større arbeiderklassens egenvekt i den totale befolk
ningen blir, desto mer utålelig for arbeidermassene blir 
byråkratiets vilkårlighet og tyranni.
Et nytt sprang fremover for planøkonomien krever mer fri
het, mer initiativ, mindre kontroll ovenfra, mer spontan 
aktivitet hos massen av produsenter. Men selv byråkratiet 
ble nektet denne friheten av det stalinistiske regimet. 
Betingelsene for reformene i Krustsjov-perioden modnet 
derfor raskt etter 1950.
For å øke produktiviteten i industrien og fjerne en av de 
viktigste årsakene til utilfredshet i folket, ble de fleste 
tvangsarbeidsleirene oppløst, og arbeidslovene ble gjort 
mildere. Fengselstraffene for å komme uforskyldt for sent
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på arbeidet og for fravær fra arbeidet ble avskaffet. Fag
foreningene ble igjen innrømmet noen retter når det gjaldt 
kontroll av oppsigelser - som primært var betinget av den 
tiltakende automatiseringen -, når det gjaldt kontroll av 
arbeidsnormer, lønnstariffer, osv. Den sosiale ulikheten 
ble noe redusert gjennom en hevning av minstelønnssatsene 
og gjeninnføring av fri undervisning i den høyere skolen. 
Samtidig kom det på ny til syne en viss arbeidsløshet.
Den betydelige økningen av produksjonen av varige konsum
goder og en enorm innsats i boligbyggingen bidro dessuten 
til å minske misforholdet mellom produktivkreftenes høye 
utviklingsnivå og den lave levestandarden til folket. Det 
faktiske konsumet per capita i befolkningen økte med 66% 
mellom 1950 og 1958? og i 1958 nådde det et nivå som lå 
nesten dobbelt så høyt som i 1937 og 1928 og tre ganger 
høyere enn i 1944. 29) Men like så lite som den sjette
femårsplanen kunne bli realisert, like lite ble syvårs- 
planen som kom i dens sted, oppfylt når det gjaldt konsum
goder. 30) Økningen av levestandarden gikk stadig langsom
mere, og den stagnerte til og med i 1962, samme året som 
vekstraten i økonomien begynte å synke. Slik endte Krust- 
sjov-perioden, og de nye reformene som ble gjennomført 
mellom 1964 og 1966, hadde som formål å få opp igjen vekst
raten i den åttende femårsplanen.

Oversatt av Rune Skarstein
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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

75



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
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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

86



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

102



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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Diskusjonsbidrag til Vargas 
„politiske testament” av 
H. M. Enzensberger og 
Philip Neumann

Philip Neumann:

HVILKET KLASS EST ANVPUNKT BESTEMMER VARGAS ANALYSE?

Først og fremst er det påfallende at de begrepene som 
Varga bruker, er upresise og inneholder motsigelser: et 
sted snakkes det om "folk" som har makten som "den hersk
ende klassen i det sosialistiske samfunnet"; et annet 
sted om "det partibyråkratiske oversjiktet". Selv om det 
i begynnelsen er tale om en herskende borgerlig klasse - 
dvs. at arbeiderklassen ikke lenger har makten, så skal 
til slutt kommunismen virkeliggjøres "gradvis og målbe
visst" ved "en forandring i toppen". Men hvordan skal den
ne "forandring i toppen" finne sted? Hvem innenfor den 
herskende klassen skulle ha interesse av å innføre kommu
nismen?
Forfatterens standpunkt er ikke standpunktet til den rus
siske arbeiderklassen, derfor kan ikke analysen bli rik
tig. Den kan ikke inneholde noe perspektiv, den makter 
ikke å trenge gjennom fremtredelsesformene og kan ikke 
forklare årsakene til utviklingen i Sovjetunionen. Forfat
teren skriver: For en forandring kan man "umulig vente 
et initiativ fra basis ... Sovjetborgerne har ingen demo
kratisk dannelse. Føyelig underkaster de seg statsmaktens 
forskrifter og lever et spissborgerlig liv som produsen
ter og tjenestemenn."
Det russiske arbeidende folket blir her skjelt ut som 
sløvt og apatisk og blir betraktet fra borgerskapets stand 
punkt. Når de umiddelbare produsentene ennå ikke har erind 
ret sine revolusjonære tradisjoner, organisert seg og i
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massemålestokk tatt opp kampen mot det nye borgerskapet, 
så er dette på grunn av klasseforholdene i Sovjetunionen 
og statsborgerskapets hensynsløse undertrykkelse av enhver 
aktivitet i arbeiderklassen. Statsborgerskapet forsøker 
en ideologisk avvæpning av arbeiderne og de andre produ
sentene i det det smykker seg med ordene og vendingene til 
marxismen-leninismen for å tilsløre sitt eget klasseherre- 
dømme. Dette gjør det vanskelig for de sovjetiske produ
sentene å identifisere fienden. Det nye bursjoasiet gjør 
i tillegg flere forsøk på å avpolitisere arbeiderne. Det 
undertrykker enhver politisk diskusjon, og det søker å 
avlede arbeiderne fra sine politiske interesser med et ut
spekulert system av materielle incitament og alle typer 
premier for at det selv i ro og mak kan bygge ut og be
feste sitt herredømme.
Oppgaven for kommunistene blir med konkret analyse og pre
sise begreper (revisjonisme, borgerskap av ny type etc.) 
å analysere den sovjetiske virkeligheten for å vise den 
russiske arbeiderklassen hvem som er fienden, og å avslø
re det sovjetiske borgerskapets revolusjonære fraser. For
fatteren av dette skriftet yter intet bidrag til dette.
Han kritiserer formen: at partiet er sentralistisk orga
nisert? at det har en enhetlig ideologi. Han kritiserer 
"personkulten", og den kjensgjerningen at det varte 14 
år mellom den 18. og den 19. partikongressen. Men for kom
munisten er spørsmålet om innholdet viktig: hvilken 
og kv^LZkzn a/ib zZdAmzto dz partiet representerer? om den 
enhetlige ideologi har et proletarisk innhold? om de led
ende personlighetene som blir holdt fram for massen som 
symboler og forbilder, er store revolusjonære og fører en 
kompromissløs kamp for det klasseløse samfunnet? hvorfor 
partikongressene ikke blir kalt sammen regelmessig? om 
den revolusjonære linja endelig slår igjennom på neste 
partikongress når det har oppstått fraksjonskamper.
For forfatteren er det imidlertid ikke den miserable situa
sjonen til arbeiderklassen i Sovjetunionen som danner ut
gangspunktet for kritikken av det revisjonistiske SUKP:
"Men et langt farligere trekk i virksomheten til det par- 
tibyråkratiske oversjiktet består ikke i deres hang til 
personlig maktmisbruk, men heller deres alminnelige evne
løshet til å regjere landet riktig." Her kommer den libe
rale teknokraten til syne som kritiserer den fraksjonen 
av statsborgerskapet som i øyeblikket holder roret for 
"deres indre treghet og konservatisme"? som erkjenner de 
voksende motsetningene og vil dempe dem? og som kun fin
ner den "altfor høye levestandarden" til representantene 
for det nye borgerskapet anstøtende.
Følgelig forundrer han seg også over at den herskende 
klassen under Krustsjovs ledelse ikke vil gi avkall på 
sine politiske privilegier og sin "prangende materielle

107



velstand". I Krustsjov ser han en ærlig mekler som skulle 
ha forsøkt å innskrenke privilegiene til "nomenklaturen" 
og som måtte gi tapt for klassekameratenes onde vilje. 
Forfatteren gir ikke en marxistisk analyse som går ut fra 
de reelle klasseforholdene, han vil heller ikke ha gjen
opprettet proletariatets diktatur i Sovjetunionen. Han 
ser gjerne noen reformer innenfor rammen av revisjonismen 
slik at landet blir "regjert riktigere". Han ser gjerne 
enkelte borgerlige friheter hvor det å avvise det revisjo- 
nistiske partiet innebærer avvisningen av ethvert parti- 
monopol og hvor det å avvise den revisjonistiske ideologi
en innebærer innføringen av en ideologi- og partipluralis- 
me. Ikke en ny proletarisk revolusjon ligger i tankene 
hans, men en utskiftning av toppen - en polering av sys
temet .

Han* Magntu Enze.n6b2.J1ge.Ji: ØM EM BL1NVGATES VIALEKTIKK
De programatiske ytringene til den intellektuelle opposi
sjonen i Sovjetunionen og i de østeuropeiske landene blir 
møtt med en rekke stereotype avvergelsesreaksjoner av 
venstrebevegelsen i det kapitalistiske Vesten. I den grad 
disse ytringene overhodet blir diskutert, imøtegår man 
dem med en oppfarende mistro, og i en skolemesters bedre- 
vitende tonefall som minner om de sovjetiske håndbøkene 
i førti- og fentiårene. Denne reaksjonen lar seg lett 
forklare. Den er motstykket til den skadefro jubelen som 
borgerskapets ideologer møter enhver opposisjonell beveg
else i de revisjonistiske landene med.
En marxistisk analyse må la seg lede av spørsmålet om 
hvilke samfunnsinteresser opposisjonen og dens krav re
presenterer. Dette spørsmålet er det vanskeligere å gi 
svar på enn det kan se ut som. Dokumentene som er tilgjenge
lige for oss, peker i den retningen at deres opphavsmenn 
på ingen måte går ærendet til proletariatets spesifikke 
klasseinteresser. Forfattere som Medvedev og Sacharov 
argumenterer åpenbart ut fra et mensjevistisk eller sosial
demokratisk standpunkt. Problemene disse folkene tar opp, 
lar seg lett omgås (om ikke løses) uten at en bryter med 
linja idet man utroper dem rubb og rake som renegater, 
som borgerskapets agenter, eller i det minste som hånd
langere for den herskende revisjonismen. De vanlige for
klaringene nøyer seg med disse nærliggende resultatene, 
som om slike fenomener som Llt^KdKvii, L<Lt>ty og Solsjenit-
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syn, som Kuron og Modzelevski bare kan vedlegges proto
kollen .
Mot dette må det fastholdes at de abstrakte ideologiske 
reduksjonene ikke kan erstatte en konkret klasseanalyse? 
men denne er ikke tenkelig uten den historiske dimensjon
en. Også de gjengse og skjematiske forklaringene bygger 
på en forståelse av den sovjetiske historien, men denne 
forståelsen blir som oftest stilltiende forutsatt og blir 
altså ikke diskutert åpent. Her gjøres det vanligvis føl
gende antagelse: Fram til 1953 var Sovjetunionen et sosia
listisk land hvor proletariatet utøvde makten. Det samme 
gjelder for de andre østeuropeiske landene. Først etter 
Stalins død erobret en klikk forrædere makten gjennom en 
bakholdsmanøver og oppfant revisjonismen som en metode 
til å gjeninnføre kapitalismen. Alle politiske problemer 
som Sovjetunionen konfronteres med i dag, har sitt rot
feste i Krustsjovs styringstid. Det sovjetiske (tsjekkis
ke, polske osv.) proletariatet kan bare hindres med våpen
makt fra en oppstand hvis målsetting er å gjenopprette 
tilstanden som hersket fram til 1953. En slik løsning 
ligger i arbeiderklassens objektive interesse, og denne 
interessen samsvarer med en klassebevissthet som har mas- 
seutbredelse.
Om dette skjemaet stemmer eller ikke, kan ikke leses ut 
av tekstene til den sovjetiske opposisjonen. Dette spørs
målet lar seg heller ikke avgjøre med en enkel henvisning 
til SUK?(b)'t> likegyldig hvilken utgave. Bare
den samfunnsmessige virkelighet kan gi opplysninger om 
dette. Disse opplysningene er imidlertid negative. Ønsket 
om å vende tilbake til de stalinistiske tilstandene har 
ingen masseutbredelse hverken i Sovjetunionen eller i no
en av de østeuropeiske landene. Derimot ble løftene på 
den 20. partikongressen hilst velkommen av massene - ikke 
bare av et sjikt korrupte funksjonærer eller småborgerlige 
intellektuelle, men av arbeiderklassen. Gjenopprettelse 
av den sosialistiske legalitet? garanti av et minimum av 
indre partidemokrati? fjerning av den vilkårlige undertryk 
kelsen, av politiangiveriet og tvangsarbeidssystemet? til
tak mot bolignød og for bedring av massenes levestandard: 
Det var ikke disse løftene som møtte motstand i massene, 
men det faktum at de ikke ble innfridd. De politiske strei 
kene og oppstandene de siste femten årene i den sovjetiske 
maktsfæren tillater ingen annen slutning.
Utskjelling av et saksforhold er ingen ideologisk presta
sjon - langt mindre en vitenskapelig. En marxistisk ana
lyse må være forpliktet til å sprenge i stedet for å kon
servere et historisk skjema som fører til absurde feil
slutninger. Den marxistiske analysen måtte oppklare Sov
jetunionens historie under Stalin slik at Krustsjovs revi- 
sjonisme ikke lenger fortoner seg som en handling sprunget
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ut av et reaksjonært forsyn, av konspirasjonsfantasi, 
eller ganske enkelt som et kriminalstykke, men som et pro
dukt av reelle samfunnsforhold. Den revisjonistiske miser
en kan ikke forstås uten at man gransker dens utspring i 
stalinismen som den er en konsekvens av. Apatien og kynis
men som kommunismen møtes med hos massene (og ikke bare 
hos et par dusin forvirrede småborgere), og massenes dypt
gripende avpolitisering, finner sitt rotfeste langt inne 
i forhistorien til dagens regime. Denne forhistorien har 
skapt (den snarere passive enn aktive) massebasisen for 
revisjonismen. Denne forhistorien har også muliggjort og 
frembrakt den indre opposisjonen i Sovjetunionen, og den 
alene gjør opposisjonens ytringer og store utbredelse 
forståelig.
Under disse betingelsene kommer posisjonen til den sovjet
iske opposisjonen i et annet lys. Ser man bort fra deres 
tydelig reaksjonære trekk, deres latente massefiendtlig- 
het og de særinteresser de representerer, så faller deres 
krav på noen sentrale punkter sammen med klasseinteressene 
til arbeiderne og bøndene: de forlanger at forutsetningene 
for en politisering av samfunnet blir skapt; de forutset
ningene som er nødvendige for at sovjetborgeren overhodet 
skal kunne oppfatte seg som et politisk subjekt. Nettopp 
derfor er de opposisjonelle. Var de i realiteten bare hånd
langere for den herskende revisjonismen, ville det vært 
uforklarlig hvorfor statsmakten kriminaliserte og forfulg
te dem med midlene til det hemmelige politi.
Med andre ord: Krav som f.eks. indre partidemokrati og 
ytringsfrihet, rettsbeskyttelse mot sensur og politivil- 
kårlighet, krav som under vestlige forhold må synes rent 
borgerlige, frigjør i de revisjonistiske landene eksplo
sive energier og en politisk dynamikk som utgjør en nød
vendig forutsetning for proletariatets åpne klassekamp 
mot statsborgerskapet. Når politiseringen av massene ikke 
lenger blir undertrykt, vil den sette i gang mektige og 
raske læreprosesser hvis objektive dialektikk ikke 
kan kontrolleres av revisjonismen. Det viktigste eksemp
let på denne utviklingen har vi hittil sett i Tsjekkoslo
vakia. Først i dag - tre år etter - begynner hjelpeløshet
en og mistroen til det europeiske Venstre å vike for en 
dypere forståelse av denne prosessen (jfr. Max Borin og 
Vera Plogen: Management and Selb* venu) altan g In den CSSR. 
Bdnoknatle and wldenAtand, Berlin 1971).
Derimot synes håpet om en spontan og umiddelbar overgang 
fra det sovjetiske proletariatets tilstand i dag til en 
revolusjonær klassebevissthet illusorisk. For eksempel 
slår SUKP(ml)'s appellatoriske besvergelser i tomme lufta. 
Den sovjetiske propagandaen fanger dem inn uten vansker 
idet den mobiliserer ikke bare nasjonalistiske og rasist
iske strømninger mot Kina, men også bruker Folkerepublik-
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ken som en enorm projeksjonsskjerm hvor den til skrekk og 
advarsel for massene avtegner en gjenskapelse av stalinis 
men: Mao i rollen som Stalin; kulturrevolusjonen som en 
utrenskning i NKVD-stil. Denne propagandaoperasjonens en
orme suksess kan bare forklares med at den finner tilknyt 
ningspunkter i sovjetproletariatets kollektive erfaringer 
fra Stalin-tida og utnytter dette momentet samvittighets- 
løst.
Revisjonismen er en blindgate, og å unnslippe en blindgate 
krever omveier og endog tilbaketog. Tilbaketoget fra av- 
politisering, fra undertrykkelse og systematiske løgner 
krever en pris som må bokføres under de politiske kostnad 
ene ved stalinismen. Her må man regne med en historisk 
fase av kort varighet, men som ikke lar seg hoppe over - 
en fase hvor klasseinteressene til proletariatet og til 
teknokratiet (i ordets videste forstand) stemmer overens 
på dtt punkt: å rive makten fra monopolbyråkratiet. Alli
ansen som er nødvendig for å styrte dette byråkratiet, 
vil ikke vare lenge. Så snart massene er blitt politisert 
så snart de har gjenvunnet sin bevegelsesfrihet, organi
sert seg i bedriftene og brutt maktmonopolet til parti- 
og statsapparatet, vil denne alliansen falle fra hverand
re. Da, og først da, vil de opposisjonelle intellektuelle 
direktørene, vitenskapsmennene og teknokratene konfronte
res med spørsmålet om de vil tjene den revolusjonære pro
sessen de halvt bevisst, halvt ubevisst har vært fødsels
hjelper for, eller om de vil ta opp klassekampen mot ar
beidermakten .

Oversatt av Olav Fagerlid
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Jacek Kuron og Karol Modzelewski:

Apent brev til Det forente 
polske arbeiderparti

M0M0P0 LBVRÅKRATIETS HERREDØMME

Ifølge den offisielle doktrinen lever vi i et sosialistisk 
land. Denne tesen støtter seg på at det settes likhetstegn 
mellom statlig og samfunnsmessig eiendom til produksjons
midlene. Industrien, transportvesenet og bankvesenet er 
blitt til samfunnseie ved at de er blitt gjort til stats
eiendom; og produksjonsforholdene som utvikler seg på basis 
av denne samfunnseiendommen, er per definisjon sosialist
iske .
Men denne slutningen er bare overfladisk marxistisk. Her 
er i virkeligheten den marxistiske teorien blitt supplert 
med et element som dypest sett er fremmed for den, nemlig 
et formelt, juridisk eiendomsbegrep. Avhengig av statens 
klassekarakter kan det skjule seg helt forskjellige innhold 
bak statseiendommen. Den statlige sektoren av økonomien 
til de nåværende kapitalistiske landene har ikke noe å 
gjøre med samfunnsmessig eiendom. Grunnen til dette er ikke 
bare at det ennå eksisterer privatkapitalistiske foretak 
utenfor den statlige sektoren, men også at arbeiderne i de 
statskapitalistiske bedriftene er frarøvet eiendommen til 
dem fordi de ikke har noen virkelig innflytelse på staten 
og følgelig ikke utøver noen kontroll over arbeidet sitt 
og produktet av det. Historien kjenner eksempler på antag
onistiske klassesamfunn der statlig eiendom til produksjons
midlene var dominerende. Et slikt eksempel er den såkalte 
asiatiske produksjonsmåten som Marx drøftet bl. a. i Gnundf 
dun. Kfii.tlk dzn. polTti* ch&n OkonomTe. (Berlin (øst) 1953, 
særlig s. 375-413).
Statseiendom til produksjonsmidlene er bare en spesifikk 
eiendomsform. Denne eiendommen tilhører de samfunnsgruppene 
som staten tilhører. I et system med nasjonalisert økonomi
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er det bare den som har del i statsmakten eller mulighet 
til å påvirke dens beslutninger, som har innflytelse på 
de økonomiske beslutningene i sin helhet, altså disposi- 
sjonsmakt over produksjonsmidlene og over anvendelsen av 
nasjonalproduktet. Den politiske makten er således knyttet 
sammen med makten over produksjons- og fordelingsprosessen. 
Hvem tilhører makten i vår stat? Ett eneste, monopolist- 
isk parti - Det Forente Polske Arbeiderparti. Alle vesent
lige beslutninger blir først fattet av partiet, og først 
deretter blir de iverksatt av statsmaktens offisielle 
organer. Ikke noen vesentlig beslutning kan fattes og 
iverksettes uten at den er sanksjonert av partiinstansene. 
Dette kaller man partiets ledende rolle. I og med at det 
monopolistiske partiet oppfatter seg som representant for 
arbeiderklassens interesser, skal dets herredømme samtidig 
også garantere at arbeiderklassen har makten.
Hvis vi imidlertid ikke vil bedømme et system etter hva 
dets talsmenn tenker og sier, så må vi ta med i vurderingen 
hvilke muligheter arbeiderklassen har til å påvirke stats
maktens avgjørelser. Utenfor partiet fins det ingen slik 
mulighet. Det herskende partiet har en politisk monopol
stilling. Arbeiderklassen har ingen mulighet til å organi
sere seg i andre partier. Den kan ikke formulere, propa
gandere og søke å virkeliggjøre andre programmer, andre 
fordelinger av nasjonalinntekten, andre politiske oppfat
ninger enn Det Forente Polske Arbeiderparti. Det herskende 
partiets monopol på organiseringen av arbeiderne blir sik
ret av hele statsmakten og dens organer: av forvaltningen, 
det politiske politiet, påtalemyndighetene, domstolene og 
av de politiske organisasjonene som styres av partiet. Alle 
disse instansene kveler allerede i fødselen ethvert forsøk 
på å sette spørsmålstegn ved partiets ledende rolle.
Blant partimedlemmene er det over en million vanlige borgere, 
og blant disse noen hundretusen arbeidere. Hvilke mulig
heter har de til å påvirke partiinstansenes beslutninger, 
og dermed også påvirke statsmakten? Partiet innehar ikke 
bare en monopolstilling, det er også selv organisert etter 
monopolistiske prinsipper. Enhver fraksjonsdannelse, opp
stilling av ulike ideologiske programmer og organisering 
av forskjellige politiske strømninger er forbudt innen 
partiet. Hvert medlem har riktignok rett til å ha sin egen 
mening, men derimot har det ikke rett til å enes om et eget 
program med andre likesinnede medlemmer og å gå inn for 
virkeliggjøringen av dette programmet i valgkampen. Valg
ene av partiinstanser som blir avholdt på konferanser og 
forsamlinger, finner ikke sted på grunnlag av forskjellige 
standpunkter og programmer, og følgelig heller ikke med 
alternativer som en kan skjelne mellom. Derfor blir disse 
valgene helt fiktive. Men i et massesamfunn er det nå 
engang slik at det trengs organisasjon for å realisere
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politiske initiativer.
Ved ethvert forsøk på å påvirke beslutningene på "toppen", 
viser det seg at massen av partimedlemmer er fratatt enhver 
organisasjon, at de er atomiserte og maktesløse. Det ligger 
i sakens natur at bare organiserte instanser - altså appa
ratet - kan være kilden til politiske initiativer. Liksom 
ethvert apparat, er også dette hierarkisk organisert: Neden
fra og opp flyter det informasjoner, ovenfra og ned flyter 
det ordrer og direktiver. Som i ethvert hierarkisk organi
sert apparat er kilden til alle direktiver også her en elite, 
en gruppe mennesker som inntar toppstillinger i hierarkiet 
og som sammen tar grunnleggende avgjørelser. I vårt system 
er partieliten samtidig makteliten; den fatter alle statlige 
beslutninger. I toppstillingene i parti- og statshierarkiet 
er det forøvrig som regel en kumulasjon av embeter. Idet 
makteliten utøver statlig makt, disponerer den samtidig 
over alle de statseidde produksjonsmidlene, den avgjør for
delingen mellom akkumulasjon og konsum, den bestemmer ret
ningen for investeringene og de enkelte samfunnsgruppenes 
andeler av nasjonalinntekten. Kort sagt: Makteliten alene 
bestemmer over fordelingen og bruken av hele det samfunns
messige produktet.
Elitens avgjørelser er egenmektige, fri for enhver kontroll 
fra arbeiderklassen og de øvrige samfunnsklassene og -sjikt
ene. Hverken arbeiderne eller den store massen av parti
medlemmer har noen som helst innflytelse på disse avgjør
elsene. I valgene til Sejm og til 4 fiådzt 1) er det 
bare en eneste kandidatliste som er oppstilt på forhånd; og 
mellom Det Forente Polske Arbeiderparti og dets satelitt- 
partier - Det Forente Bondeparti (ZSL) og Det Demokratiske 
Parti (SD) - fins det ikke virkelige programmatiske for
skjeller. Under disse betingelsene viser valgene seg å være 
rene fiksjoner. Makteliten som hersker i parti og stat, er 
undratt enhver samfunnsmessig kontroll, og den inntar egen
mektig alle både økonomiske og politiske nøkkelposisjoner 
som er av betydning for samfunnet som helhet. Denne makt
eliten kaller vi monopolbyråkratiet. 2)
De som tilhører monopolbyråkratiet, har en reell andel i 
den sentrale utformingen av de grunnleggende politiske og 
økonomiske avgjørelsene som er av betydning for samfunnet 
som helhet. Det er sannsynligvis umulig å avgrense denne 
eliten nøyaktig. Bare å bestemme den tilnærmelsesvis ville 
kreve sosiologiske undersøkelser innen et temaområde som 
er tabu i vårt land. For oss er det imidlertid ikke antal
let personer og monopolbyråkratiets indre organisasjon som 
er avgjørende, men dets rolle i samfunnet og i den samfunns
messige produksjonsprosessen.
Når de vanlige partimedlemmene på den ene siden er slik orga
nisert at de ikke har noen innflytelse på monopolbyråkratiets 
avgjørelser, så er de på den andre siden også slik organisert
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at de må utføre monopolbyråkratiets ordrer i samsvar med 
prinsippet om partidisiplin. Den som motsetter seg å gjøre 
det, blir ekskludert; og utenfor partirekkene fins det ingen 
mulighet til å organisere seg og bli politisk aktiv på denne 
måten. Partiet, som på toppen av sitt hierarki ikke er noe 
annet enn et gjennomorganisert byråkrati, blir dermed på 
grunnplanet et verktøy for desorganisering, et verktøy som 
hindrer ethvert forsøk fra arbeiderklassen på å øve inn
flytelse eller gjøre motstand. Samtidig organiserer partiet 
nettopp denne klassen - liksom alle andre samfunnskrefter - 
til lydig tjeneste for monopolbyråkratiet. De andre sam
funnsorganisasjonene - innbefattet fagforeningene - som 
styres av partiet, fyller den samme funksjonen. Fordi de 
tradisjonelle foreningene for forsvaret av arbeidernes øko
nomiske interesser er underkastet styret til den eneste 
organiserte politiske kraften, partiet, så blir de til lydige 
iverksettingsorganer for monopolbyråkratiet, den egentlige 
politiske og økonomiske statsmakten. Arbeiderklassen er 
fratatt sin organisasjon, sitt program og sine midler for 
selvforsvar.
Siden monopolbyråkratiet utøver hele den politiske og økono
miske makten, er det ikke bare midlene for innflytelse og 
kontroll som er fratatt arbeiderklassen, men også dens selv- 
forsvarsmidler. Lederne av monopolbyråkratiet holder seg 
selv for å være arbeiderklassens interesserepresentanter.
Men hvis vi ikke vil bedømme et herskersystem på grunnlag av 
erklæringene fra dets representanter, må vi analysere klasse
karakteren til dette byråkratiet. Den kjennsgjerningen at 
byråkratiet utøver makten, sier ikke noe om dets klassekarak
ter. Her er produksjonsforholdene avgjørende. Arbeider
klassen som den grunnleggende skaperen av nasjonalinntekten 
og monopolbyråkratiet som den kollektive forvalteren av 
produksjonsmidlene i produksjonsprosessen er knyttet til 
hverandre gjennom produksjonsforholdene. Derfor må vi be
trakte nøyere disse forholdene. (...)

VEN HERSKENVE KLASSENS PROVUKSJONSMÅLSETTING

Enhver herskende klasse bestemmer på sin måte målsettingen 
for den samfunnsmessige produksjonen. Dette gjør den natur
ligvis i samsvar med sine spesielle interesser, ut fra inter
essen av å styrke og konsolidere sitt herredømme over produk
sjonen og samfunnet.
Den samfunnsmessige stillingen til den individuelle kapital
isten, eieren av aksjeselskaper så vel som av monopolbedrif
ter, avhenger av størrelsen på kapitalen hans. På samme 
måten er den internasjonale posisjonen til kapitalistklassen 
i et land avhengig av størrelsen på den nasjonale kapitalen. 
Kapitalen er den aktuelle formen for herredømme over arbeidet 
og dets produkt. I samsvar med dette er kapitalistens bestreb-
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elser først og fremst rettet mot å formere, henholdsvis å 
akkumulere kapitalen som er i hans besittelse. Kapitalisten 
er i grunnen forvalteren av kapitalen og dens tendens til 
å formere seg.
På markedet kjøper kapitalisten alle varene som er nødvendig 
for produksjonen: maskiner, råstoffer, arbeidskraft. Like
dan må han avsette produktene sine på markedet. Derfor er 
ikke produksjonsmålsettingen hans merverdien i dens materi
elle form, men den maksimale profitten, den størst mulige 
differansen mellom prisen som han får for produktene sine 
på markedet og de totale produksjonskostnadene for maskiner, 
råstoffer og arbeidskraft.
Mellom kapitalistens bestrebelse på å formere sin kapital - 
dvs. utvide produksjonsapparatet og produksjonen - og hans 
bestrebelse på å redusere arbeiderklassens konsum til eksist 
ensminimum oppstår det motsetninger. Disse motsetningene 
har sin opprinnelse i selve produksjonsprosessen, og de er 
resultatet av at arbeideren blir lønnet så lavt som bare 
mulig og at så mye som bare mulig av produktet hans blir 
fratatt ham. På markedet opptrer disse motsetningene som 
disproporsjon mellom kapitalens og nasjonalproduktets voks
ende størrelse på den ene siden og massenes lave kjøpekraft 
på den andre. I fri konkurranse - kapitalismen ble disse 
motsetningene regulert gjennom sykliske kriser. I den nå
værende kapitalismen blir de regulert gjennom konjunktur
svingninger, stundom gjennom minskning av den økonomiske 
veksten, gjennom militær opprustning og statsutgifter som 
til en viss grad gjør produksjonen uavhengig av markedet. 
Også konsumøkningen til den såkalte middelstanden og arbeid
erklassen, som er organisert i partier og fagforbund og kjem 
per for høyere lønninger og sosialytelser, virker i siste 
instans regulerende på disse motsetningene. Men selv om 
det lar seg påvise statistisk at arbeidets og kapitalens 
andeler av nasjonalinntekten har vært temmelig nær uforand
ret over lengre tidsrom, så betyr ikke dette at produksjons
målsettingen har forandret seg. Den maksimale profitten er 
og blir målsettingen, og massenes konsumøkning er et nød
vendig onde, som man periodevis av politiske eller økonomisk 
grunner har måttet ta hensyn til.
I vårt system fins det ikke individuelle kapitalister. 
Fabrikkene, jern- og metallverkene og bergverkene samt deres 
produksjon er statens eiendom. Men fordi staten befinner 
seg i hendene til monopolbyråkratiet som er den kollektive 
disponenten over produksjonsmidlene og den eneste utbytteren 
av arbeiderklassen, så forvandles alle produksjonsmidlene og 
subsistensmidlene til sentralisert "statskapital". Monopol- 
byråkratiets materielle makt, såvel som grensen for dets 
herredømme over produksjonen og dets internasjonale stilling 
(som er meget viktig for en klasse som identifiserer seg med 
staten som organisert gruppe) avhenger av størrelsen på denn
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statskapitalen. Monopolbyråkratiet bestreber seg følgelig 
på å formere kapitelen sin, å utbygge produksjonsapparatet 
og å øke akkumulasjonsandelen. Monopolbyråkratiet er for
valteren av den kollektive kapitelen og dens tendens til å 
formere seg, på samme måte som den individuelle kapitalisten 
er forvalteren av den private kapitalen.
Hvilket mål er det monopolbyråkratiet som klasse realiserer 
i produksjonsprosessen? Hva er dets produksjonsmålsetting?
Dets målsetting er ikke profitten som foretakene avkaster, 
men alene merverdien innen rammen av den totale nasjonaløko
nomien. Denne merverdien blir brukt både til akkumulasjons- 
formål og til utgifter som er knyttet til opprettholdelsen 
og styrkingen av det bestående klasseherredømmet. Til for
skjell fra den individuelle kapitalisten trenger ikke mono
polbyråkratiet å innkassere på markedet merverdien eller den 
delen av nasjonalproduktet som tjener til amortisering av 
den faste kapitalen. Siden monopolbyråkratiet eier alle 
industribedrifter og deres produksjon, trenger det heller 
ikke kjøpe noe av seg selv. Når overføringen av stål fra 
smelteverkene til metallfabrikasjonen, av kull fra gruvene 
til smelteverkene, osv., viser seg som kjøp av produksjons
midler, så er dette i virkeligheten en enkel form for regi
strering av forflytninger av den samme eierens forskjellige 
produkter. Det er ikke noen virkelig salgsakt på et virke
lig marked. Et bevis på dette er de fastsatte prisene innen 
den staseidde sektoren av økonomien: Prisene er bare et 
middel til å uttrykke produktmengdene tallmessig, dvs. en 
ren telleenhet. Forholdet mellom prisene trenger ikke stemme 
overens med produktenes verdier.
Det eneste produksjonselementet som monopolbyråkratiet ikke 
er i besittelse av, er den menneskelige arbeidskraften.
Den kjøper monopolbyråkratiet cn bloc under monopolbeting- 
elser; for alle bedrifter har den samme eieren. Arbeideren 
må stadig "velge" den samme kjøperen som ikke tillater ham 
å organisere seg for å forsvare sine økonomiske interesser.
Men trass i alt blir arbeidskraften kjøpt på markedet. Dette 
er en virkelig kjøps- og salgsakt. Den kjøpte arbeidskraften 
må betales. Med hva? Naturligvis med penger? men vi vet 
at i dette systemet har pengesedler en annen betydning for 
monopolbyråkratiet enn for kapitalistene. De er bare et 
middel til å kontrollere fordelingsprosessen med. Produktene 
som inngår i fordelingsprosessen, disponerer monopolbyråkratiet 
over. Arbeidslønnens størrelse bestemmer mengden av livs- 
nødvendigheter som er fastlagt av monopolbyråkratiet og 
tildeles arbeideren i vederlag for hans arbeidskraft.
Faktisk betaler monopolbyråkratiet for arbeidskraften med en 
bestemt mengde livsnødvendigheter - med produksjon av industri
varer, med bygging av boliger, sykehus og barnehager - som 
kommer arbeiderne og lønnsmottakerne til gode, og likedan 
med en bestemt mengde levnetsmidler. I tilfelle at det er
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individuell eiendom til jord, tilhører ikke jordbruksprodukt
ene monopolbyråkratiet? det må derfor kjøpe dem av jord- 
bruksprodusentene på markedet. Også her har vi å gjøre med 
en monopolsituasjon. Monopolbyråkratiet er i stand til å 
fastsette prisene på argrarprodukter i et ugunstig forhold 
til prisene på industrivarer. Likevel dreier det seg her 
om en virkelig kjøps- og salgsakt. De kjøpte jordbruks
produktene må betales. Med hva? Likedan med konsum- og 
industrivarer fra den løpende produksjonen, varer som jord- 
bruksenhetene trenger for å kunne eksistere. Levnetsmidlene 
som blir kjøpt av bøndene, er en del av arbeiderens uunn
værlige eksistensminimum. Derfor er prisen som betales til 
bøndene, en fast bestanddel av de utgiftene som går til 
kjøp av arbeidskraft i industrien, i bygningsbransjen, i 
transportvesenet og i de ikke-produktive sektorene av økono
mien. Prisen på arbeidskraften står derfor i en umiddelbar 
relasjon til produksjonen av konsumgoder, til byggingen av 
boliger, sykehus, osv., såvel som til produksjonen av indu
strivarer til jordbruket. Her dreier det seg i videste 
mening om den såkalte sektor II, produksjonen av konsumgoder.
Som vi allerede har sett, er arbeidskraften det eneste ele
mentet i produksjonsprosessen som monopolbyråkratiet ikke 
umiddelbart eier selv. Både kjøpet av arbeidskraft og hele 
produksjonen i sektor II er derfor fra monopolbyråkratiets 
synspunkt en utgift som er absolutt nødvendig for at produk
sjonen skal pågå og for at det skal fremkomme merverdi. I 
sine bestrebelser på å oppnå en størst mulig merverdi holder 
monopolbyråkratiet denne utgiften så lavt som mulig. Fra 
monopolbyråkratiets klassestandpunkt er produksjon med sikte 
på konsum et nødvendig onde, mens produksjon for produksjonens 
egen skyld er dets egentlige målsetting.
Generelt er produksjonen en prosess mellom mennesket og 
naturen, en teknisk-økonomisk prosess som foregår i ethvert 
bestående samfunn. Med utgangspunkt i dette saksforholdet 
kan en si at produksjonen ikke foregår for sin egen skyld, 
men for å tilfredsstille menneskelig konsum. Produksjonen 
er en konkret, bevisst aktivitet for å tilfredsstille sam
funnsmessige behov? forbruket av materielle goder skaper på 
sin side disse behovene.
Den herskende klassens subjektive, private målsetting, dens 
produksjonsmålsetting, kan komme i motsetning til målsettinger 
til samfunnet som helhet. Dette skjer både i det kapitalist
iske og i det monopolbyråkratiske økonomiske systemet. Det 
er en ufravikelig følge av målsettingene til de herskende 
klassene, nemlig å utvide produksjonen og samtidig foreta en 
oppdeling av nasjonalproduktet i samsvar med sine klasseinter
esser, noe som ender opp med en begrensning av konsumet. I 
begge systemer fører denne motsetningen til syvende og sist 
til en innskrenkning av produksjonen, men dette foregår på 
forskjellig måte i hvert av systemene.
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For å realisere sin spesielle målsetting, en maksimal profitt 
og formeringen av denne, er kapitalisten henvist til å avsette 
produktene sine på markedet. Det er for ham temmelig like
gyldig hva han produserer? hovedsaken er at han finner et 
marked for produktene sine. Han er altså avhengig av marke
det, følgelig i siste instans avhengig av konsumentene. 
Etterspørselen som er betinget av konsumet, bestemmer således 
markedsmulighetene, mens den samtidig setter grenser for den 
kapitalistiske produksjonen og akkumulasjonen gjennom perio
diske kriser eller gjennom avsetningsvansker. Hvordan et 
lavt konsum setter grenser også for produksjonen i et mono- 
polbyråkratisk system, skal vi komme nærmere tilbake til i 
et senere kapitel som omhandler systemets økonomiske krise 3). 
La oss her bare slå fast at denne innskrenkningen ikke skjer 
gjennom markedsmekanismen. Dette fordi målsettingen til 
monopolbyråkratiet som klasse ikke er profitten og formeringen 
av den, men merverdien i materiell form og utvidelsen av 
produksjonen, altså produksjon for produksjonens egen skyld. 
Det som fremstår på markedet, er bare arbeidskraften og dens 
subs iste n smi dl er derimot ikke merverdien, og heller ikke den 
delen av nasjonalproduktet som utgjør reproduksjonen og 
formeringen av den konstante kapitalen i form av maskiner, 
råstoffer, brennstoffer, osv. I og med at markedet ikke 
regulerer produksjonen, er både sykliske konjunkturkriser 
og avsetningsvansker umulige. Derfor er det mulig - eventu
elt over et lengre tidsrom - å foreta en ekstremt høy akku
mulasjon og en tilsvarende høy industriell vekstrate ved et 
samtidig lavt konsum. Motsetningen mellom den herskende 
klassens spesielle produksjonsmålsetting og konsumbehovene 
til samfunnet som helhet kommer i dette systemet til syne 
allerede før selve produksjonssyklusen, ved oppstillingen 
av planen.
Som regel tar våre økonomiske planer sikte på en høyest 
mulig akkumulasjonsrate og en tilsvarende lav andel for det 
individuelle konsumet av nasjonalproduktet. Den betydelig 
mye høyere produksjonsveksten i sektor I (produksjonsmiddel- 
sektoren) i forhold til sektor II (konsummiddelsektoren) har 
sammenheng med dette. Denne disproporsjonen fordypes i den 
grad det lykkes å realisere planene: Virkeliggjøringen av 
investeringsplanene støter som regel på vansker, og her må 
en merke seg den almenne tendensen til å oppnå disse planene 
på bekostning av konsumet. Dette har ført til at akkumula- 
sjonsandelen av nasjonalproduktet vanligvis blir høyere enn 
planlagt, mens konsumandelen blir lavere. I samsvar med 
dette er produksjonsveksten i sektor I vanligvis større, mens 
produksjonsveksten i sektor II som regel er mindre enn fast
satt i planen.
Det er åpenbart at veksten i nasjonalinntekten likevel følges 
av en økning av konsumet. Dette er en følge av økt syssel
setting og - i langt mindre grad - av en hevning av eksistens- 
minimumet. I visse perioder kan konsumets andel av nasjonal
inntekten være relativt stabil eller til og med stige litt.
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Særlig vil dette være tilfelle når det bestående politiske 
systemet er direkte truet av arbeiderklassen. Men dette 
betyr ikke at den herskende klassens produksjonsmålsetting 
på noen måte er blitt forandret: For monopolbyråkratiet 
forblir konsumøkningen et nødvendig onde* det egentlige 
målet er merverdien. Som enhver økonomisk lov, må også 
produksjonen for produksjonens egen skyld og den overpropor- 
sjonale akkumulasjonen betraktes bare som en tendens, og ikke 
som en absolutt regel. Denne tendensen er forøvrig statist
isk påviselig. (...)
I vår drøfting av den herskende klassens produksjonsmål
setting har vi sett helt bort fra monopolbyråkratiets per
sonlige forbruk. Siden tallet på dem som tilhører monopol
byråkratiet, er relativt lavt, utgjør konsumet deres bare 
en ubetydelig andel av nasjonalproduktet slik at det i prak
sis ikke har noen betydning og ikke påvirker produksjonsmål
settingen. Men med en del av merverdien underholder mono
polbyråkratiet også sin armé av embetsmenn, propagandister, 
direktører, politifolk, osv., som tjener til å opprettholde 
og konsolidere de bestående produksjonsforholdene og sosiale 
tilstandene som monopolbyråkratiets herredømme beror på.
De tærer alle på nasjonalinntekten, og blant dem finnes det 
også priviligerte grupper som har et høyt konsumnivå. Den 
viktigste av alle disse gruppene er utvilsomt teknokratiet, 
fordi dets funksjon er umiddelbart knyttet til produksjons
prosessen. Gjør ikke dette at produksjonsmålsettingen 
også består i å tilfredsstille behovene til dette apparatet 
med sjiktet av industridirektører i spissen, altså i å til
fredsstille konsumønskene til priviligerte grupper? Det 
ville bety at monopolbyråkratiet slett ikke er den egentlige 
herskende klassen, men bare realiserer interessene til be
stemte priviligerte grupper, likedan som makteliten i de 
kapitalistiske landene er det monopolistiske storborgerskap- 
ets politiske representant. Men under kapitalistiske be
tingelser har denne differensieringen utkrystallisert seg 
fordi kapitalen, eiendommen, herredømmet over arbeidet og 
dets produkter befinner seg i monopolenes hender, og ikke i 
hendene til den politiske eliten. I vårt system ligger herre 
dømmet over arbeidet og dets produkter, over statskapitalen 
og eiendommen utelukkende i monopolbyråkratiets hender.
Utenom monopolbyråkratiet fins det ikke noen som behersker 
produksjonen og samfunnet.
Teknokratiet behersker ikke noe som helst, og det har heller 
ikke noen innflytelse på de politiske beslutningene. Det 
bare utfører monopolbyråkratiets direktiver og overvåker ut
byttingen av arbeiderne, og for disse funksjonene blir det 
betalt. Monopolbyråkratiet er til og med villig til å hono
rere godt de tjenestene som ytes det, å skaffe direktører og 
økonomiske ledere adgang til konsumprivilegier, for på denne 
måten å binde dem til seg og systemet sitt. Men dette gjør 
det bare i egen interesse, ikke for å fremme andres interesse
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Monopolbyråkratiet representerer ikke teknokratene, men be- 
stikker dem. Fra arbeiderens synspunkt er utgiftene til det 
høye konsumet til direktørene en del av merverdien som 
umiddelbart blir brukt mot ham.
Uttrykt i nasjonaløkonomiske begreper tilhører disse kost
nadene kategorien ikke-produktive utgifter. Dette fordi 
de tjener produksjonens klassebetingede organisasjon, men 
ikke bidrar til den egentlige produksjonsprosessen.
Fra monopolbyråkratiets synspunkt utgjør disse produksjons
forholdene, som dets herredømme hviler på, den eneste mulige 
og akseptable organisasjonsformen for den materielle produk
sjonsprosessen. For monopolbyråkratiet er det faktisk ikke 
noen forskjell mellom produktive og ikke-produktive utgifter. 
Innen rammen av det bestående klasseherredømmet er politimenn, 
propagandister og overvåkere av lønnsarbeidet like uunnvær
lige for sikringen av produksjonsprosessen av materielle 
goder som de som skaper disse godene. Direktørsjiktets høye 
konsum er derfor fra den herskende klassens standpunkt en 
utgift som er uunngåelig for å sikre produksjonen, men det er 
ikke den egentlige produksjonsmålsettingen.
Så lenge de sosiale og politiske forholdene tillot det - dvs. 
fram til 1956 - holdt monopolbyråkratiet lønningene og inn
tektene til overvåkerne av lønnsarbeidet på et forholdsvis 
lavt nivå. Dette nivået var langt lavere enn i den polske 
kapitalismen før krigen, og betydelig lavere enn i dag.
Trass i den kjennsgjerningen at de underordnede embetsmennene 
tjener det betående systemet, så har konsumet deres inntil i 
dag holdt seg på grensen av eksistensminimumet. Når de nemlig 
kan tjene systemet for 1600 zloty pr. måned, så fins det 
ingen grunn til å betale dem mer. Fra monopolbyråkratiets 
standpunkt er således ikke bare det nødvendige konsumet til 
arbeiderklassen og til massen av lavtlønnede funksjonærer et 
nødvendig onde; det samme gjelder for det høye konsumet til 
direktørsjiktet og andre priviligerte grupper. Monopol
byråkratiets eneste mål er produksjon for å akkumulere, for å 
formere sin statskapital. Ved at teknokratene oppfyller sin 
funksjon som betalte og kontrollerte overvåkere av produksjon
en, tjener de naturligvis til å virkeliggjøre den herskende 
klassens produksjonsmålsetting. Men deres egen gruppeinter
esse, produksjon med sikte på et høyt konsum for de privili
gerte sjiktene, faller slett ikke sammen med monopolbyråkrat
iets målsetting. Teknokratiets gruppeinteresse er tvert imot 
fremmed for og står i motsetning til monopolbyråkratiets 
interesser. I den grad teknokratene kommer ut av kontroll 
og får mulighet til å ta egne initiativ, vil de forsøke å 
realisere Sin egen målsetting som står i motsetning til den 
produksjonsmålsettingen som bestemmes av den herskende 
klassen.
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Dette saksforholdet har avgjørende betydning for forståelsen 
av forholdene som hersker i et monopolbyråkratisk system. 
Disse forholdene som helhet eller - med andre ord - systemet 
med forvaltningsøkonomi er ikke noe annet enn det organiserte 
verktøyet for realiseringen av en bestemt produksjonsmål
setting. I et klassesamfunn er helheten av forholdene som 
forvaltningsøkonomien fungerer innenfor rammen av, betinget 
av den herskende klassens produksjonsmålsetting. Denne mål
settingen blir realisert i produksjonsprosessen av arbeiderne 
og av overvåkerne av arbeidet deres, teknokratene.
Som vi allerede har sett, er interessene til disse to gruppene 
rettet mot konsumet, selv om det har helt forskjellig sosial 
og materiell betydning for dem Produksjonsmålsettingen til 
den herskende klassen står derfor i motsetning til arbeidernes 
og teknokratenes målsettinger: Følgelig må den herskende 
klassen drive igjennom sin målsetting imot disse to gruppenes 
naturlige bestrebelser. Dette er hovedoppgaven som tilfaller 
systemet med forvaltningsøkonomi: Det tvinger begge gruppene 
arbeiderne og bedriftsledelsene, til å virkeliggjøre mål
settinger som bestemmes av monopolbyråkratiet. Derved opp
står fremfor alt nødvendigheten av å innskrenke området for 
egne initiativ som arbeiderklassen og teknokratiet utvikler. 
Dette er grunnen til at bedriftslederne er avskåret fra 
selv å treffe viktige avgjørelser i bedriftene sine. De ut
fører sentralens anvisninger; og etter oppdrag fra sentralen, 
overvåker de arbeiderne. Derfor bestreber de seg også på 
sin side på å frata arbeiderne egne initiativ for å tvinge 
dem til å relisere en produksjonsmåletting som er dem 
fremmed. Alle avgjørelser om med hvilke metoder, med hvilke 
råstoffer og med hvilke kostnader hver enkelt bedrift skal 
produsere, blir tatt sentralt. Disse avgjørelsene som helhet 
utgjør det vi kaller bedriftsforvaltningen. Avgjørelsene 
blir oversendt bedriftene i form av administrative pålegg 
som er bindende for dem: de såkalte indeks-direktivene. 
Sentralforvaltningsøkonomiens vesen beror på dem; de er selv 
uttrykket for de forholdene som hersker i produksjonen.
Det blir ofte forsikret at den aktuelle økonomiske krisen 
skyldes feil ved sentralforvaltningsøkonomien, og det blir 
krevd at dens yteevne må bedres gjennom reformer ovenfra.
En slik argumentasjon forveksler årsak og virkning. Troen 
på at en forvaltningsøkonomi lar seg forandre etter ønske 
innen rammen av de bestående produksjonsforholdene, er uto
pisk. La oss nå prøve å overveie om en sentralisert forvalt
ningsøkonomi kan erstattes av en desentralisert, og om denne 
kan bringes i harmoni med produksjonsforholdene som hersker 
i vårt land. I en desentralisert forvaltningsøkonomi er 
foretakene autonome, de grunnleggende beslutningene om pro
duksjonen blir fattet på bedriftsnivået. Men beslutninger 
blir naturligvis ikke fattet av en eller annen abstrakt in
stans, de blir fattet av mennesker, av samfunnsgrupper som
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har et forvaltningsmonopol på den aktuelle instansen. Når 
bedriftene blir gjort selvstendige, så betyr dette at de 
blir ledet av en av de to samfunnsgruppene som tar del i 
organiseringen av produksjonen på dette nivået: av arbeid
erne eller av direktørsjiktet.
For alle bedrifter som helhet kan funksjonen å organisere 
en desentralisert forvaltningsøkonomi ivaretas enten av 
arbeiderklassen eller av teknokratiet.
Av åpenbare grunner kan ikke arbeiderdemokratiet begrenses 
til bedriftsnivået. Når økonomiske og politiske beslut
ninger av generell art, altså det faktiske herredømmet over 
merverdien og arbeidet som skaper den, ikke fattes av 
arbeiderklassen, så viser det seg at arbeidernes deltakelse 
i bedriftsforvaltningen er en fiksjon. Arbeidernes selv- 
forvaltning krever nemlig også et gjennomført arbeiderdemo- 
krati i staten. Bare en arbeiderklasse som er organisert 
under disse betingelsene, kan selv bestemme målsettingen 
for den samfunnsmessige produksjonen. Og bare under disse 
betingelsene kan arbeiderklassen la seg lede utelukkende 
av sine egne interesser, dvs. av interessene til menneskene 
som idag må leve på randen av eksistensminimumet. I dette 
tilfelle ville naturligvis produksjonsmålsettingen gå ut 
på å tilfredsstille konsumbehovene til den brede massen.
Det betyr i siste instans å avskaffe de bestående forhold
ene i produksjonen og i samfunnet, å fjerne klasseherre- 
dømmet som utøves av monopolbyråkratiet.
En prinsipielt helt annen situasjon ville oppstå dersom 
monopolet på å fatte selvstendige beslutninger i foretak
ene ble utøvd av bedriftsledelsene og samfunnsgruppene som 
er knyttet til dem, nemlig teknokratiet. Når herredømme- 
systemet til et monopolistisk regjert parti fortsetter å 
bestå og partiet uunngåelig forvandles til et verktøy for 
diktatur over arbeiderne, kan slike forhold med hell tjene 
som fasade for en rent formell arbeiderselvforvaltning.
Også den gamle politistaten av det autoritære slaget er 
ifølge sin natur verktøyet til et diktatur som er rettet 
mot folket. Et slikt system - som man i dag kan se et eks
empel på i Jugoslavia - har ikke noe til felles med et 
arbeiderdemokrati. I dette systemet har ikke arbeiderklas
sen noen innflytelse på merverdiens størrelse, fordeling 
og anvendelse? arbeidernes konsum holdes innenfor grensene 
som settes av eksistensminimumet. Arbeideren er fortsatt 
utbyttet, produksjonsmålsettingen er ikke hans egen. Men 
det betyr ikke at det her dreier seg om den samme produk
sjonsmålsettingen som i et monopolbyråkratisk system.
I en såkalt desentralisert forvaltningsøkonomi tar fore
takene selv avgjørelsene om sin produksjon. Realiseringen 
av den sentrale planen skjer ikke gjennom administrative 
anvisninger, men ved hjelp av økonomiske påvirkninger,
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gjennom sentralstyrte investeringer, avskrivninger, kredit
ter og rentefoten, i noen tilfeller også gjennom statlige 
subvensjoner og påvirkning av markedsprisene.
Foretakene blir ikke vurdert etter hvorvidt de oppfyller 
indeks-direktivene som er fastsatt av sentralen, slik det 
er tilfelle i en sentralistisk forvaltningsøkonomi. Det 
eneste kriteriet for å bedømme foretakene blir det økono
miske resultatet av virksomheten deres, deres økonomiske 
ytelser som opphøyes til målestokk på deres rentabilitet. 
Bedømmelseskriteriet er følgelig profitten som de kasserer 
inn ved å selge produktene sine på markedet. Det betyr 
at omfanget, kostnadene, arten og kvaliteten på produksjonen 
deres må tilpasses etterspørselen, slik at de verdiene som 
skapes, kan bli avsatt på markedet i sitt fulle omfang.
Produksjonen er dermed rettet mot kjøperne, i siste instans 
mot konsumentene. Siden ikke bare godene for det individu
elle konsumet og arbeidskraften, men også produksjonsmidl
ene blir omsatt på markedet, blir produksjonen regulert 
gjennom markedet. Dermed tilpasses produksjonen behovene 
til de konsumentene som opptrer som etterspørrere på mark
edet. Staten kan gjennom sin økonomiske politikk påvirke 
markedsprosessen, men den kan ikke løse foretakene fra 
markedet. Den kan altså ikke forhindre at konsumentene 
bestemmer hva som blir produsert. Konsumenten bestemmer 
produksjonen i den grad behovene hans fremkaller en effek
tiv etterspørsel. Denne etterspørselen avhenger av kjøpe
kraften som konsumenten disponerer over. På denne måten 
har inntektfordelingen i et samfunn en avgjørende påvirk
ning på produksjonsstrukturen. I et arbeiderdemokrati 
blir det natuligvis en annen inntektsfordeling, følgelig 
også en annen produksjonsstruktur, enn i et teknokratisk 
system. Den ene eller den andre typen konsum ytrer seg 
likevel i etterspørselen som opptrer på markedet.
Monopolbyråkratiets produksjonsmålsetting - produksjon for 
produksjonens egen skyld - kan heller ikke bli realisert 
i et teknokratisk system. Grunnene til dette er følgende:
a) Produksjonen er avhengig av markedet. Den er derfor 
i langt større utstrekning betinget av konsumets omfang
og art enn hva som er tilfelle i en sentralistisk forvalt
ningsøkonomi .
b) Når forvaltningen av foretakene ligger i hendene til 
teknokratene, vil disse bestrebe seg på å gjøre inntekts
fordelingen langt sterkere differensiert enn hittil. Tekno
kratiet er et tallmessig relativt stort sjikt som bruker
de høye individuelle inntektene sine utelukkende til kon
sum, på samme måte som andre priviligerte grupper. Dette 
fører til en betydelig økning av den effektive etterspørs
elen både etter konsumgoder av høy kvalitet og luksuriøs
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utførelse og etter tilsvarende tjenesteytelser. En slik 
forskyvning av den effektive etterspørselen har naturligvis 
umiddelbar tilbakevirkning på produksjonen.
c) Når teknokratiet forvandler seg fra en enkel håndlanger 
for monopolbyråkratiet til en faktisk makt på bedriftsnivået 
så følger av dette at det får en høyere sosial stilling og 
større betydning i staten. På grunn av sin samfunnsmessige 
funksjon er teknokratiet et organisert sjikt, organisert 
for å forvalte produksjonen. En må derfor regne med at det 
før eller senere ville få innflytelse over de sentrale 
beslutningene. På denne måten ville et "manager-sjikt" få 
mulighet til å fatte beslutninger som angår hele økonomien. 
Men i en sentralforvaltningsøkonomi er dette monopolbyråkra- 
tiets enerett. Hvis det skulle komme til å herske slike 
forhold at produksjonen blir regulert av markedsetterspørsel 
en og av økonomiske påvirkninger fra statens side, så vil 
teknokratiets innflytelse på inntektsfordelingen og på be
slutninger som gjelder økonomien som helhet, føre til at det 
vil slå igjennom en tendens til produksjon av dyre konsum
goder som etterspørres av de priviligerte sjiktene. Det 
er karakteristisk at investeringene som nå foretas i Jugo
slavia, i hovedsak tilgodeser produksjonen av konsumgoder. 
Nettopp av denne grunn kan ikke en såkalt desentralisert 
forvaltningsøkonomi i noe tilfelle være et verktøy til å 
realisere produksjonsmålsettingen til den klassen som i dag 
er eneherskende i vårt land, nemlig monopolbyråkratiet.
Også i det tilfelle at arbeiderklassen forblir frarøvet 
kontrollen over arbeidet sitt og produktet av det, altså 
blir utbyttet, men forvaltningen av foretakene konsentreres 
i teknokratiets hender, realiserer en desentralisert forvalt 
ningsøkonomi en annen produksjonsmålsetting enn monopolbyrå- 
kratiets. Motstykket til dette vil være at den herskende 
klassens sammensetning og karakter forandres, og at det opp
står andre produksjonsforhold. Med dette henger det sammen 
at en grunnleggende forandring av forvaltningsøkonomien er 
mulig bare i forbindelse med en forandring av de bestående 
produksjonsforholdene, derimot ikke innen rammen av dem. 
Sentralforvaltningsøkonomien er et uttrykk for de herskende 
produksjonsforholdene, og den er uatskillelig knyttet til 
dem. Alle de økonomiske fenomenene som man vanligvis søker 
årsaken til i mangler ved indeksdirektiv-systemet, ved de 
økonomiske incitamentene, de sentrale instruksene, osv., er 
derfor i virkeligheten en direkte følge av produksjonsfor
holdene. Disse fenomenene fremgår av dette økonomiske syst
emets vesen, de er ikke virkninger av feil ved dets delfunk
sjoner .

Det er produksjonsforholdene, særlig den herskende klassens 
produksjonsmålsetting - og ikke forvaltningsøkonomien abstra 
hert fra denne produksjonsmålsettingen -, som bestemmer om
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et sosio-økonomisk system fremmer eller bremser den økonom
iske utviklingen. Konsekvensen av dette er at produksjons
forholdene også bestemmer varigheten til de nåværende sam
funnsforholdene og til monopolbyråkratiets herredømme som 
er grunnet på dem. (...)

VEN ALMENNE SYSTEMKRISA

Historien kjenner mange herredømmesystemer som var urett
ferdige, men som likevel varte i hundrevis av år. Hittil 
har ikke noe system brutt sammen bare fordi massene ble 
utbyttet og undertrykt. Men ikke noen klasse kan i det lange 
løp opprettholde sitt herredømme hvis den må støtte seg ute
lukkende på vold og har hele samfunnet imot seg. Dens herre
dømme er avhengig av hvilke verdier det programmet den repre
senterer, har for samfunnet som helhet. Disse verdiene er 
grunnen til at de øvrige samfunnsklassene og -sjiktene 
aksepterer dens anskuelser, ideer og autoriteter, kort sagt: 
aksepterer dens hegemoni. Hvis det ikke er tilfelle, da 
hjelper heller ikke bajonetter.
Hva må den herskende klassen garantere de andre klassene og 
sjiktene for at den skal sikre seg den helt nødvendige sam
funnsmessige understøttelsen og dermed beherske "lynnene" 
("rzad dusz")? Den må skape muligheten for at de enkelte 
samfunnsgruppene kan realisere innenfor systemets rammer 
det de betrakter som et minimum av velferd. Det må finnes 
forutsetninger for å forbedre de materielle og åndelige for
holdene; det må være sjanser for sosiale forfremmelser; og 
det må eksistere fremtidsperspektiver. Grunnlaget for alt 
dette er den økonomiske utviklingen. Så lenge produksjons
forholdene som det nåværende klasseherredømmet hviler på, 
fremmet en rask økonomisk utvikling - altså i perioden med 
den forserte industrialiseringen - ble den sosiale stillingen 
til brede befolkningslag forbedret. Det kulturelle nivået 
i hele samfunnet ble hevet. Monopolbyråkratiets hegemoni 
var grunnet på dette. I stabiliseringsperioden som fulgte 
oktoberhendelsene i 1956, stanset den sosiale bevegelsen; 
men arbeiderklassen og nesten alle lag av befolkningen fikk 
fordel av en økning av de individuelle inntektene. I dag 
er monopolbyråkratiets herredømmesystem truet av en økono
misk krise. Hva kan det i denne situasjonen tilby de andre 
samfunnsklassene og -sjiktene?
Betinget av historiske omstendigheter er arbeiderklassen 
idag monopolbyråkratiets hovedmotstander. Arbeideren står 
i nederste enden av samfunnshierarkiet: Over ham står alle 
andre, fra formannen på arbeidsplassen til statsministeren 
i regjeringen; under ham står ingen. Utbyttingen av arbeid
eren utgjør systemets materielle grunnlag. Derfor er makt
apparatet til staten i første rekke rettet mot arbeider
klassen, derfor blir det i første rekke brukt til å sikre 
politisk den materielle utbyttingen. (...)
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Teknokratiet er sammensatt av krefter som er relativt privi
ligerte og som i produksjonsprosessen fører et nært sam
arbeid med den herskende klassen. Det kan derfor se ut som 
om teknokratiet i dag er den sterkeste støtten for det mono- 
polbyråkratiske herredømmet. Dette ville sikkert være til
felle hvis teknokratiet kunne realisere sine naturlige 
bestrebelser innen rammen av det bestående systemet. Før 
1956 var lønningene til teknokratene i grunnen miserable.
De ble betraktelig dårligere betalt enn administratorene som 
før krigen sto i kpitalens tjeneste. Ved oppbyggingen av 
industrien økte tallet på kadre i teknokratiet betydelig? 
direktørpostene ble besatt med nye oppkomlinger som hadde 
systemet å takke for alt. I dag er teknokratiet et etablert 
samfunnssjikt som er seg så altfor bevisst sine særinter
esser. Det er såvisst blitt priviligert med et høyere kon
sum, men bare på grunn av sin funksjon som overvåker av 
lønnsarbeidet og sine bestrebelser på å legge grunnlaget 
for en "manager-sosialisme" har det kommet i konflikt med 
arbeiderklassen.
Som vi har sett, lar det seg på den andre siden ikke gjøre 
å bringe det bestående herredømmesystemets produksjonsmål
setting i hamoni med teknokratiets interesser. I den grad 
teknokratiet får mulighet til å utfolde egne initiativ, 
motarbeider det den målsettingen som monopolbyråkratiet har 
påtvunget det. Dette er grunnen til at direktørsjiktet blir 
hindret i å få innflytelse både på beslutninger som gjelder 
økonomien som helhet og på beslutninger som angår bedrift
ene og arbeidet deres. I det bestående herredømmesystemet 
kan ikke de som tilhører teknokratiet, være noe annet enn 
håndlangere og overvåkere. Sine egne interesser kan de 
ikke drive igjennom. De proklamerer og støtter postulatet 
om at den bestående forvaltningsøkonomien må bli densentra- 
lisert etter jugoslavisk mønster. Dermed tar de i virkelig
heten sikte på en forandring av de herskende produksjons
forholdene. Slagordet "makt til fagfolkene" som er så 
populært i kretsene deres, uttrykker både direktørenes 
felles avvisning av demokratiet og deres motstand mot det 
bestående systemet og monopolbyråkratiet på toppen av det.
Også teknokratiets interesser sprenger derfor rammen for det 
nåværende herredømmesystemet, og de er dermed rettet mot 
den monopolbyråkratiske klassen. Vi har allerede nevnt at 
hele arbeiderklassen, flertallet av de lavtlønnede funksjon
ærene, nesten alle bøndene og ungdommen - dvs. det over
veldende flertallet av befolkningen - idag ikke har noen 
fremtidsperspektiver innenfor rammen av det bestående syst
emet. Den voksende krisen vil uvergelig forverre deres 
materielle, sosiale og kulturelle levevilkår. Under disse 
betingelsene forsvinner monopolbyråkratiets muligheter til 
å påtvinge de andre klassene og sjiktene sitt hegemoni. 
Monopolbyråkratiet taper sin samfunnsmessige støtte? derfor 
vil det i økende grad støtte sitt herredømme på naken øko
nomisk og administrativ vold. Diktaturets klassekarakter
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blir dermed fullstendig avslørt. Det politiske politiet 
skjerper ikke kontrollen over samfunnet for eksempel fordi 
det har utartet til en molok som ville være i stand til å 
sluke selve partiet. Grunnen til denne skjerpingen er deri
mot at alle samfunnssjiktenes fiendtlighet mot monopolbyrå- 
kratiet vokser, og at bare eksistensen av selvstendige sosi
ale krefter i organisert form betyr en dødelig fare for 
systemet i en slik situasjon. For å møte denne faren reak- 
tiveres på ny gamle straffebestemmelser fra arsenalet til 
det totalitære stalinistiske diktaturet: den såkalte Lille 
strafferettsordnening (MKK). Det blir for eksempel grepet 
tilbake til artikkel 22 i MKK som gir adgang til å reise 
tiltaler på grunnlag av "angivelser", og å forfølge straffe
rettslig private samtaler; og art. 23 i MKK som gir politiet 
adgang til å beslaglegge private notater og brev.
Monopolbyråkratiets herredømme beror på monopolet på å 
organisere samfunnet og på utsjaltingen av alle selvstendige 
sosiale krefter. Følgelig hører det til dets vesen at det 
søker å kvele alle selvstendige sosiale krefter. Denne 
tendensen styrkes i tider med en almenn systemkrise. Når 
de enkelte klassene og sjiktene ikke lenger har noen frem
tidsperspektiver innen rammen av systemet, når de ikke 
lenger har utsikt til å bedre sine levekår, ja, ikke engang 
til å bevare det de har oppnådd, da truer ethvert autentisk 
samfunnsinitiativ med å vende seg mot selve monopolbyråkrati- 
et. Derfor er det farlig. Til slike initiativ hører først 
og fremst de som tar sikte på å utvikle egne sosiale ideer 
og berike kultur- og åndslivet, slik det dyrkes for eks
empel i diskusjonsklubber og kulturforeninger. Disse insti
tusjonene blir underkastet en streng kontroll, og makthav
erne behandler dem som potensielle faresentra. Det samme 
gjelder både alle selvstendige bevegelser av politisk og 
ideologisk art og diskusjonene innen de mer levende ung
domsorganisasjonene og i partiet. Medlemmene av Ungdoms
forbundet ved Warzawa-universitetet har i dette henseende 
kunnet samle rikelig med erfaringer.
I dag har monopolbyråkratiet tapt sin autoritet og massenes 
frivillige anerkjennelse av det som samfunnets hersker, ja, 
det har ikke engang en egen ideologi lenger. Den offisi
elle stalinistiske doktrinen som ble knust i 1956 - 57, 
har det ikke vært i stand til å erstatte med noe som helst. 
Sine politiske og økonomiske beslutninger motiverer det i 
dag helst med "nasjonens interesse". Men når denne formelen 
ikke uttrykker interessene til de forskjellige klassene og 
sjiktene som utgjør samfunnet som helhet, så kan den bare 
uttrykke interessen til den klassen som har monopolisert 
statsmakten i sine hender. Monopolbyråkratiet mystifiserer 
således sin egen klasseinteresse på en nasjonalistisk måte 
ved å utgi den som hele nasjonens interesse. Men den nå
værende samfunnskrisen pågår under slike betingelser at 
det er bare ørsmå sjanser for at den nasjonalismen makt
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haverne her har lansert, skal finne gjenklang i samfunnet.
I fasen med dsn almenne systemkrisa står dermed monopolbyrå- 
kratiet uten noe offisielt, sluttet ideologisk system. Men 
dette forhindrer ikke at det med de organisatoriske og 
administrative midlene og politimetodene som det fortsatt 
rår over, prøver å bringe til taushet alle selvstendige ånds
retninger. Disse retningene uttrykker den våkne bevisst
heten til mennesker som lever i denne krisa og som prøver å 
overvinne den. Når interessene til det overveldende fler
tallet i samfunnet ikke lenger kan realiseres innen rammen 
av systemet og hår de til slutt retter seg mot systemet, da 
blir enhver autentisk sosial aktivitet og åndsretning en 
krigserklæring mot monopolbyråkratiet.
For de som tilhører intelligensen, har denne situasjonen 
spesielt tungtveiende følger. Grunnen til dette er at 
denne gruppens sosiale funksjon består i vitenskapelig opp
klaring av sosiale prosesser og kunstnerisk fremstilling av 
individuelle problemer. Når samfunnet befinner seg i en 
åndskrise, kommer også intelligensen inn i en produktivitets- 
krise. Men alle forsøk på å overvinne denne krisen og å 
opptre intellektuelt selvstendig, blir administrativt kvalt. 
Engasjerte vitenskapsmenn, forfattere og kunstnere blir 
diskriminert? gjennom den statlige forlags- og kulturpoli
tikken blir de forhindret i å få adgang til de offentlige media? 
muligheten for å utøve sitt yrke blir fratatt dem. Samfunns- 
litterære tidsskrifter som prøver å bevare et minimum av 
uavhengighet, blir forbudt og erstattet av andre som landets 
mest fremragende tenkere holder seg langt borte fra. Skjerp- 
ingen av den preventive sensuren innsnevrer ytterligere det 
allerede trange spillerommet for kunstnerisk og intellektu
ell aktivitet. På denne måten blir åndskrisa kilde til en 
kulturell produktivitetskrise.
Som en følge av åndskrisa oppstår det dessuten en krise i 
de samfunnsmessige verdiene og moralnormene. Det er først 
og fremst ungdommen som er i ferd med å forme sitt verdens
bilde og sine livsidealer, som opplever denne. Resultatet 
er kynisme, karrieretenking, høy ungdomskriminalitet? heller 
ikke tyveriforbrytelsen som er så utbredt hos oss, har bare 
økonomiske årsaker.
Den almenne systemkrisa beror på at produksjonsforholdene 
som monopolbyråkratiets herredømme er basert på, er blitt 
til hemsko for den økonomiske utviklingen og til kilde for 
den økonomiske krisa. Med dette henger det sammen at hele 
samfunnet ikke lenger har noen fremtidsperspektiv og at det 
ikke lenger er mulig å tilfredsstille bare minimalt de for
skjellige klasseinteressene innenfor rammen av systemet. 
Likedan som den økonomiske krisa ikke kan overvinnes på 
grunnlag av de nåværende produksjonsforholdene, så kan heller 
ikke den almenne systemkrisa overvinnes innen rammen av de 
bestående samfunnsforholdene. Hver dag krisa varer, for-
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dypes den. En løsning er mulig bare ved en omveltning av de 
herskende produksjonsforholdene, og ved at den bestående 
samfunnsorden fjernes. Revolusjonen blir en nødvendighet 
for den historiske utviklingen.
Den almenne systemkrisa gjør at monopolbyråkratiet er sam
funnsmessig isolert. På dets side står ikke en eneste sam
funnsklasse. Om de rike bøndene og småborgerskapet kan en 
til nød si at de forholder seg nøytrale. På grunn av sine 
livs- og arbeidsbetingelser er arbeiderklassen tvunget til 
å styrte monopolbyråkratiet. Som vi har sett, ligger de 
egentlige årsakene til den økonomiske og sosiale krisa i 
produksjonsforholdene som eksisterer i industrisektoren.
Det vil si: disse årsakene ligger i relasjonene som arbeid
erklassen og monopolbyråkratiet har inngått med hverandre i 
produksjonsprosessen. Revolusjonen er derfor først og 
fremst en konflikt mellom disse to grunnleggende klassene 
i industrisamfunnet. I dette ligger grunnen til at arbeider
klassen må være revolusjonens ledende og drivende kraft. 
Revolusjonen som styrter det monopolbyråkratiske systemet, 
vil være en proletarisk revolusjon.
Man kan ofte høre argumentet at det mektige herredømme- 
apparatet som disponerer over alle midlene til den moderne 
staten, er tilstrekkelig til å holde den
herskende klassen ved makten. Følgen av dette, heter det 
videre, er at den herskende klassen ikke trenger noen sosial 
basis, men kan fortsette å bestå som en allerede avsatt hers
ker. Trass i at denne argumentasjonen kan synes moderne, så 
beror den på en misforståelse som er like gammel som klasse
samfunnet og staten. I oktober 1956 opplevde vi hvor svakt 
det veldige maktapparatet i Ungarn var, hvordan det falt ifra 
hverandre i løpet av noen få dager. Arbeiderklassen produ
serer og transporterer våpnene, den gjør tjeneste i hæren, 
den skaper hele maktpotensialet som utgjør staten. Fengsels
murene, kasernene og våpenarsenalene er ikke så sterke fordi 
de er bygget av solid materiale, men fordi de beskyttes av 
hegemoniet til den herskende klassen, av autoriteten til 
makthaverne, av angst, og av at befolkningen avfinner seg 
med de bestående samfunnsforholdene. Eksistensen av disse 
psykiske murene tillater makthaverne å føle seg sikre bak 
teglsteinsmurer. Men den sosiale krisa frarøver dem hege
moniet og autoriteten deres? det store flertallet i sam
funnet stiller seg opp imot dem? selve forholdene tvinger 
endelig arbeiderklassen til å reise seg mot det herskende 
monopolbyråkratiet. Krisa som av indre nødvendighet for
sterkes, undergraver de psykiske murene som er makthavernes 
egentlige beskyttelse. En revolusjonær situasjon lar disse 
murene styrte sammen: da er heller ikke murene av teglstein 
noen hindring lenger. Overfor umuligheten av å overvinne 
den økonomiske og sosiale krisa innen rammen av det monopol
byråkratiske herredømmesysternet, viser det seg at revolusjon
en er uunngåelig. (...)
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Hl/A MÅ GJØRES?
Det er arbeidernes klasseinteresse å vinne herredømme over 
arbeidet sitt og produktet av det. For å realisere denne 
interessen er arbeiderklassen i de monopolbyråkratiske land
ene tvunget til å omforme radikalt de politiske, sosiale og 
økonomiske forholdene. En, dette målet sieallAtlAk? Idet 
arbeiderklassen tar det første skrittet for å virkeliggjøre 
programmet sitt, idet den gjør foretakene selvstendige, skaper 
den de ufravikelige forutsetningene for å tilpasse produk
sjonen til behovene, for å unngå sløseriet med det økonomiske 
overskuddet og for å la den økonomiske vekstens intensive 
faktorer komme til virkning. Et slikt skritt vil også tekno
kratiet være med på. Arbeiderklassens produksjonsmålsetting 
tar imidlertid sikte på konsumet til brede samfunnsklasser 
og -sjikt, ikke priviligerte sjikts luksuskonsum. Arbeider
klassens herredømme over produksjonen lover derfor den mest 
radikale løsningen på hovedmotsetningen som idag hemmer den 
den økonomiske og sosiale utviklingen: motsetningen mellom 
det utbygde produksjonspotensialet og det samfunnsmessige 
konsumets lave nivå. Produksjonsforhold som harmonerer med 
et arbeiderdemokrati, byr følgelig på de beste utsikter for 
økonomiens og samfunnets utvikling.
Med sin spesifikke klasseinteresse representerer arbeiderne 
samtidig de økonomiske interessene til massen av lavtlønnede 
funksjonærer og fattige og middelstore bønder. Sammen ut
gjør alle disse gruppene det overveldende flertallet av by- 
og bondebefolkningen. Arbeiderklassens ufrihet er den vesent
lige årsaken til ufriheten til de andre samfunnsklassene og 
-sjiktene. Når arbeiderklassen frigjør seg selv, frigjør den 
samtidig hele samfunnet.
For å frigjøre seg selv, må arbeiderklassen:

avskaffe det politiske politiet; og idet den gjør det, 
frigjør den hele samfunnet fra angst og diktatur, 
avskaffe yrkesarméen; og den frigjør dermed soldatene 
fra kasernelivet.
innføre et flerpartisystem; og den vinner dermed tilbake 
den politiske friheten for hele samfunnet.
avskaffe den preventive sensuren, og opprette full presse
frihet, full frihet for vitenskapelig og kunstnerisk virk
somhet, frihet til å formulere og propagandere forskjellige 
ideologiske tankeretninger. Dermed frigjør den forfatterne, 
kunstnerne, vitenskapsmennene og publisistene, og skaper 
på alle områder betingelsene som gjør det mulig for intelli
gensen å oppfylle sin egentlige sosiale funksjon, 
legge forvaltningsapparatet under de demokratiske organenes 
stadige kontroll og stadige oppsikt. Også de forholdene 
som idag består innen apparatet, må altså underkastes en 
reform. Gjennom denne reformen vil den vanlige embets
mannen blir en fri borger som ikke lenger på en forned
rende måte er avhengig av et føydalt eller byråkratisk 
hierarki.
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sikre bøndene kontrollen over produktet som skapes av 
dem, og garantere dem økonomisk, sosial og politisk 
selvforvaltning. Gjennom disse tiltakene vil bonden 
forvandles fra å være et avmektig objekt for makthaverne 
til å bli en borger som er organisert og medvirker aktivt 
i beslutningene som bestemmer hans livs- og arbeidsbeting
elser.

Fordi arbeideren inntar den nederste plassen i produksjons
prosessen, er det arbeiderklassen mer enn noen annen del av 
samfunnet som trenger demokratiet: Ethvert avkall på demo
kratiet retter seg i første rekke mot arbeiderne: Derfor 
har arbeiderdemokratiet den bredeste sosiale basis, og det 
skaper de beste betingelsene for hele samfunnets frie ut
vikling.
Arbeidernes spesifikke klasseinteresse er derfor best i sam
svar med kravene for den økonomiske utviklingen og stemmer 
best overens med interessene til samfunnet som helhet. Følge
lig er arbeiderklassens program realistisk.
Kan dette programmet også virkeliggjøres? Det er ikke minst 
avhengig av i hvor stor grad arbeiderklassen er ideologisk og 
organisatorisk forberedt når det oppstår en revolusjonær 
situasjon. Det er altså avhengig av hva som idag blir gjort 
av dem som har tilegnet seg programmet for arbeiderdemokrati. 
(...)
Revolusjonen er helt nødvendig og uunngåelig for samfunnets 
utvikling. Men forløpet og resultatet av den er fremfor alt 
avhengig av hvordan arbeiderklassen blir programmatisk og 
organisatorisk forberedt på den. Graden av denne forbered
elsen vil bestemme hvorvidt det kan demmes opp for det kao
set som følger med revolusjonen, og hvorvidt den vil ta et 
fredelig forløp slik at de samfunnsmessige kostnadene blir 
tilsvarende minimale. Når arbeiderklassen ikke har sin egen 
organisasjon og sitt eget program, da vil det være umulig 
for den å spille en ledende rolle i revolusjonen. Da er det 
fullt ut mulig at ikke-proletariske krefter - de nye under
trykkere - blir båret fram på arbeiderklassens skuldre.
At arbeiderklassen forvandles fra "en klasse i seg selv" 
(objektivt) til "en klasse for seg selv" (subjektivt), til 
en organisert, politisk kraft som er seg bevisst sine mål, 
ligger følgelig både i interessen til denne klassen selv og 
i interessen til samfunnsutviklingen overhodet. Dette kan 
bare oppnås gjennom bevisst handling, og vi betrakter slik 
handling som en politisk og moralsk plikt for alle dem som 
er villige til å kjempe for virkeliggjøringen av det som 
arbeiderklassens interesser krever.
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Vi mener at kravet om å artikulere arbeiderklassens interesser 
i programmatisk form og å styrke massenes bevissthet om 
disse interessene, må stå i sentrum for vår handling. Dette 
krever programmatiske diskusjoner. Handlingens mål må være 
å forene arbeiderne i kampen for sine interesser. Det 
krever streike-aksjoner. For fremtiden må oppgaven være å 
organisere arbeiderklassen i egne partier og fagforeninger.

Oversatt av Rune Skarstein

M OTER
1) Sejm er det polske parlamentet. Statsrådet, som be

står av femten medlemmer valgt av parlamentet, er 
nominelt det høyeste statsorganet. O.a.

2) Det er verdt å merke seg at dette begrepet er helt 
synonymt med Vargas "det partibyråkratiske oversjiktet".
O.a.

3) Kapitlet de viser til, er utelatt i det utdraget som 
trykkes her. O.a.

Anmzsifzning til ovdn&zttnl&dn

Utdraget av Kurons og Modzelewskis åpne brev til partiet 
som trykkes her, er oversatt etter den tyske utgaven:
Monopol* o zialiAmuLA , oversatt fra polsk av Helmut Wagner, 
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1969. Wagner skriver 
at han har oversatt meget direkte fra den polske originalen, 
"slik at også forfatternes spesielle stil er blitt beholdt". 
Men på et viktig punkt har han gjort unntak fra denne rege
len :
"Det sentrale begrepet 'monopolbyråkrati' er en fri, men 
etter min mening adekvat oversettelse av 'centralna polityz- 
na biurokracja' (sentralt politisk byråkrati). I teksten 
bruker forfatterne som oftest det enkle begrepet 'biuro- 
kracja'. Men da det her påviselig dreier seg om en spesiell 
fremtredelsesform ved byråkratiet, er det i den tyske teksten 
nesten gjennomgående blitt brukt begrepet "monopolbyråkrati" 
på disse stedene."
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Diskusjonen om over- 
gangssamfunnet mellom 
Paul M. Sweezy og 
Charles Bettelheim

Artikkelen av Bettelheim, ?fioble.me.n. ve.d pfiole.tafilate.t6 
diktatur, som trykkes i dette heftet, er det foreløpige 
sluttinnlegget i en diskusjon om overgangssamfunnet mellom 
ham og Paul Sweezy i tidsskriftet Monthly Re.vle.bO, Disku
sjonen foreligger nå i bokform (Paul Sweezy and Charles 
Bettelheim: On the. T fianbltlon to Socialism, Monthly Review
Press, New York/London 1971, paperback $ 1.95. Sidehenvis- 
ningene nedenfor er til denne boken). I det følgende skal 
jeg kort resymere - og delvis kommentere - denne debatten. 
Hensikten med sammendraget er først og fremst å belyse de 
sidene ved diskusjonen som danner den tråden Bettelheim 
tar opp i sin avsluttende artikkel.

I
Diskusjonen begynte med en lederartikkel av Sweezy i oktober 
1968 etter den sovjetiske invasjonen av Tsjekkoslovakia.
Her fremholder han at de sovjetiske makthaverne ikke kan 
rettferdiggjøre invasjonen med at det var i ferd med å ut
vikles en kontrarevolusjonær situasjon i Tsjekkoslovakia:
"Tvert imot. Det bestående systemet var blitt veldig stabi
lisert og styrket av de populære reformene i de foregående 
åtte månedene. Disse reformene var stort sett begrenset til 
systemets politiske overbygning og forandret ikke på noen 
måte dets grunnleggende karakter." (s. 3)
Men dette faktumet betyr ikke at Tsjekkoslovakia ikke er i 
ferd med å bevege seg i retning av kapitalismen:
"Trenden mot kapitalismen er innebygget i det nåværende 
systemet. Kontroll av foretakene i foretakene selv, koordi-
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nering gjennom markedet og tillit til materielle incita
menter: Disse tre faktorene sammen resulterer uunngåelig
i en sterk tendens mot en økonomisk orden som - uansett hva 
en velger å kalle den - fungerer stadig mer likt kapital
ismen." (s. 4)
At det ikke fins en legalisert privat eiendomsrett til 
produksjonsmidlene, er ikke noen hindring for at samfunnet 
kan bli kapitalistisk. Å hevde det ville være å "forveksle 
de juridiske kategoriene med de virkelige produksjonsfor
holdene" .
"Hvis foretakene blir drevet av små (management-)grupper 
med sikte på å maksimere profittene gjennom produksjon av 
varer til et marked, så har en kapitalismens vesentlige 
produksjons- og klasserelasjoner. Tilsvarende juridiske 
former vil utvikles når tiden er moden for det, men ut fra 
sin historiske bakgrunn vil de sannsynligvis ikke innbe
fatte noe som kan betegnes som 'privat eiendom'." (s.4)
At produksjonsmidlene er gjort til statseiendom, er altså 
ikke noen som helst garanti for at samfunnet utvikler seg 
mot sosialismen. Statseiendom er forøvrig ikke et særtrekk 
ved de sosialistiske landene. Som eksempler nevner Sweezy 
Italia og Frankrike: I disse landene eier staten - direkte 
eller gjennom de statlige foretakene - en stor andel av 
produksjonsmidlene: "Dette er såvisst ikke ptitvcit eiendom,
men det er like sikkert en form for kap^ital^^ti^k eiendom." 
(s. 5)
Nå understreker han at de trekkene som er nevnt i det fore
gående, slett ikke er fullt utviklet i Tsjekkoslovakia:
"Systemet er ennå en blanding av det som ofte kalles 
'markedssosialisme' og den typen sentralisert administra
tiv planleggingsøkonomi som hadde sin opprinnelse i Sovjet
unionen i Stalin-perioden og som ble eksportert til de 
andre landene i Sovjet-blokken etter den annen verdenskrig. 
(...) Begrepet 'markedssosialisme' er (imidlertid) selv
motsigende, siden markedet er den sentrale institusjonen i 
det kapitalistiske samfunn og sosialismen er et samfunn der 
den blinde automatismen erstattes av bevisst kontroll. (...) 
Og det er nettopp denne indre motsetningen som driver de 
markedssosialistiske samfunnene mot kapitalismen." (s. 5)
Skal vi ta Sweezy på ordet her, så ser han på innføringen 
av markedsmekanismer i 4 eg 4etv - uten hensyn til de hist
oriske, sosio-økonomiske betingelsene - som et skritt bort 
fra sosialismen, og ikke bare som en muttg indikator på en 
slik utviklingstrend. Han antyder at "plan" og "marked" 
står i en uforenlig motsetning til hverandre, slik at 
den ene siden utelukker den andre. Dermed sier han - om 
enn bare indirekte - at sentralplanlegging er ensbetydende
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med sosialisme, og at mer "plan" og mindre "marked" er det 
samme som "mer sosialisme", og omvendt.Med dette perspek
tivet gjør Sweezy motsetningen mellom "plan" og "marked" 
til sentrumet for analysen av overgangssamfunnet. Dette 
inntrykket styrkes også av følgende utsagn: "Min påstand 
er at enhver som arbeider for å styrke markedet i stedet 
for å kjempe imot det, fremmer kapitalismen og ikke sosial
ismen, uansett hvilke intensjoner han har." (s. 8)
Han påpeker nå at markedselementene har vært voksende i 
det minste de siste fem årene, og denne prosessen har ført 
med seg behovet for de politiske liberaliseringsreformene:
"... formålet med liberaliseringsreformene i Tsjekkoslo
vakia de siste åtte månedene har vært å få bort hindringer 
for en videre strømlinjeforming av den tsjekkiske økonomien 
i retning av markedet." (s. 6)
Men selv om Tsjekkoslovakia er det eneste landet i Sovjet- 
blokken der det er blitt gjennomført liberaliseringsrefor- 
mer i den politiske overbygningen, så er utviklingen av 
markedet slett ikke avgrenset til dette landet. Det er 
heller ikke noen prinsipiell forskjell mellom Libermans 
og Siks teorier om "markedssosialismen":
"Sannheten er at hele den øst-europeiske blokken, innbe
fattet Sovjetunionen, har beveget seg og beveger seg fort
satt i samme retningen som Jugoslavia og Tsjekkoslovakia. 
(...) Overalt har det gamle systemet med byråkratisk sent
ralisme støtt på økende vansker. Masseapati, sviktende 
produktivitet, økonomisk stagnasjon: disse og andre symp
tomer på en nærstående krise var tydelige i hele området.
Det fantes to mulige responser: Den ene ville ha vært en 
kulturrevolusjon i den spesifikke betydningen som kineserne 
har gitt dette begrepet. (...) Den andre mulige responsen 
var å gjøre seg mer avhengig av markedssystemet og profitt- 
incitamentet." (s. 9)
Det andre alternativet var imidlertid det eneste virkelig 
mulige, fordi:
"Faktum er at de dekadente byråkratiene i Sovjetblokken 
har forsøkt den eneste typen sentralplanlegging som de kan 
forestille seg, og de har fått bevis for at den ikke svarer 
til folkenes behov og forventninger. De har ikke noe annet 
alternativ enn å vende tilbake igjen til kapitalismens meto
der. Og idet de gjør det, tar de inn på en enveisgate som 
fører bare til ett mål, uansett hvor lang reisen måtte bli. 
Nei, hensikten med den sovjetiske invasjonen av Tsjekkoslo
vakia var ikke å stoppe driften mot kpitalismen (...)
Det lederne i Sovjetunionen fryktet - og hadde all grunn 
til å frykte - var to trusler, den ene mot deres personlige 
interesser, og den andre mot interessene til det nasjonale
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herskersjiktet som de representerer." (s. 10):
Hvis den gamle lederklikken i Tsjekkoslovakia definitivt 
ble feiet vekk av en liberaliseringsbølge, så kunne denne 
prosessen etter Sweezys mening bre seg til Sovjetunionen 
og de andre landene innen blokken. Derfor måtte den kveles 
i fødselen. Dessuten kunne liberaliseringen føre med seg 
at Tsjekkoslovakia ville rive seg løs fra den sovjetiske 
maktsfæren. Det ville betydd en svekkelse av det sovjet
iske herskersjiktets globale maktposisjon.

II
I sitt første brev tar Bettelheim opp to punkter i Sweezys 
artikkel, nemlig (1) problemet vedrørende sosialismens 
vesenstrekk, og (2) problemet vedrørende tendensene til 
restaurering av kapitalismen:
"I sin kjerne ser din tese ut til å være følgende Trenden 
mot restaurering av kapitalismen har sin Opprinnelse* i 
den rollen som tillegges markedet, i at det legges stadig 
mer vekt på mate,n,te,ZZe, tnc,ttame,nte,n, og i ongantA aA jonA- 
£ostme,ne, (det du kaller kontroll av foretakene i foretakene 
selv). Men dette mener jeg er * sekundære fakta', indisier 
eller n,e,6 altate,si, og ikke de,n avg jøstunde, faakton.e,n. Etter 
min mening er ikke den avgjørende faktoren økonomtAk, men 
potttt&k. Den avgjørende politiske faktoren gir seg av 
det faktum at proletariatet (det sovjetiske eller tsjekkis
ke) kan, tapt &tn makt ttl e,t nytt bon,ge.n.A kap med det resul
tatet at den revisjonistiske ledelsen av SUKP idag er red
skapet til dette borgerskapet." (s. 16)
Bettelheim presiserer ikke hva han mener med "et nytt 
borgerskap". Slik begrepet brukes akkurat her, kan han 
vanskelig mene ledelsen av kommunistpartiet, siden denne 
betraktes bare som "redskapet til dette borgerskapet". La 
oss her bare slå fast at begrepet "et nytt borgerskap" er 
helt uten forklaringsverdi så lenge det ikke gis en nær
mere bestemmelse. Noen spørsmål som reiser seg med dette 
begrepet, skal vi ta opp senere.
Nå går Bettelheim over til å kritisere Sweezys bruk av 
begrepsparet "plan"-"marked": Sweezy kritiserer ikke "ut
viklingen av markedsrelasjoner ut over et visst punkt, men 
selve eksistensen av markedsrelas joner" . Han "t&oZ&Jizn. 
dessuten denne eksistensen og ser derfor bort fra de sosi
ale og politiske betingelsene som muliggjør den fullstendige 
utviklingen av markedsrelasjoner." (s.18) Dermed gir han
de økonomiske faosime.ne, en priviligert status i analysen sin. 
Følgelig betrakter han ikke motsetningen mellom "plan" og 
"marked" i lys av de underliggende produksjonsforholdene. 
Etter Bettelheims mening er motsetningen mellom "plan" og
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"marked" bare overflateeffekten av en dypereliggende mot
setning i overgangssamfunnet, nemlig "overgangsformens 
grunnleggende motsetning som åpenbart er lokalisert på 
nivået for produksjonsforholdene og produktivkreftene."
(s. 18/19)
"Det som kjennetegner sosialismen i motsetning til kapital
ismen er ikke (som du antar) eksistensen eller ikke-eksist- 
ensen av makedsrelasjoner, penger og priser, men eksisten
sen av proletariatets diktatur. Det er gjennom utøvelsen 
av proletariatets diktatur på alle områder - økonomiske, 
politiske og ideologiske - at markedsrelasjonene kan fjer
nes skrittvis gjennom konkrete tiltak tilpasset konkrete 
situasjoner og omstendigheter. Denne avviklingen kan ikke 
gjennomføres ved Tforordninger1 eller 'proklamasjoner*.
Den krever politisk AtKatzgl og politisk taktikk. Fore
stillingen om en 'direkte' og 'umiddelbar' avskaffelse av 
markedsrelasjonene er like utopisk og farlig som forestil
lingen om en 'umiddelbar avskaffelse' av staten, og den er 
av lignende natur: den overser de spesifikke trekkene (dvs. 
de spesifikke motsetningene) i overgangsperioden som utgjør 
perioden for oppbyggingen av sosialismen.
Utviklingstendensene på ^ø/iw-nivået (utviklingen eller inn- 
skrumpingen av markedsformer) er et Indisium for utvikling
en av de sosiale relasjonene, og ikke noe mer. Å 'avgrense' 
seg til dette indisiet - uten å belyse bevegelsen til mot
setningene som bestemmer utviklingen til de sosiale rela
sjonene- kan derfor være fullstendig misledende. I bestemte 
tilfeller kan også proletariatet som har tatt makten, være 
tvunget til strategiske eller taktiske tllbakutn&knlvigdK 
på den økonomiske fronten." (s. 19)
Det ser ut til at Bettelheim på dette tidspunktet betrakter 
forholdet mellom det "nye borgerskapets" maktovertakelse og 
utvidelsen av markedsrelasjonene som et enkelt forhold mel
lom årsak og virkning. I alle fall skriver han følgende:
"I Sovjetunionen er gjenopprettelsen av borgerlig herre
dømme fulgt av en utvidelse av markedets rolle. Grunnen 
til dette er åpenbart at dette herredømmet ikke kan være 
fullstendig ('fullbyrdet') uten den fulle restaurering av 
markedsrelasjonene. Dette er dessuten grunnen til at denne 
restaureringen kan forstås bare som en virkning, som et 
sekundært, og ikke som et primært fenomen." (s. 20)
Her ligger det nær å stille et spørsmål som Bettelheim 
unnviker: Holk ble "det nye borgerskapets" herredømme gjen
opprettet? Hva er det som kjennetegner denne maktovertak
elsen i Sovjetunionens konkrete tilfelle? Ifølge Bettel- 
heims egen analyse kan det neppe være resolusjonene på den 
20. partikongressen: Disse må betraktes som politiske 
formfenomener, som "sekundære fakta", som resultater. Det
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er forøvrig et gjennomgående trekk - og en stor svakhet - 
ved Bettelheims diskusjonsinnlegg at han temmelig konse
kvent unngår å bevege seg over på det konkrete planet.
Til slutt drøfter Bettelheim "plann-ideologiens funksjon: 
Når "planen" foregis å være sosialismens viktigste vesens- 
trekk, så kan ikke dette være resultat bare av en "subjek
tiv -feiltakelse1":
"Etter min mening er dette resultatet av en ideologi og en 
politisk linje som konsentrerer all makt i hendene til en 
herskende gruppe, og som derfor ikke skaper de nødvendige 
ideologiske, organisatoriske og politiske betingelsene 
for den demokratiske utøvelsen av proletarisk makt." (s. 22)

III
I sitt svar tilbakeviser Sweezy Bettelheims påstand om at 
han skal mene at selv eksistensen av markedsrelasjoner er 
uforenlig med sosialisme:
"Jeg ønsker å gjøre klart at det aldri har vært min hensikt 
eller mitt ønske å hevde det synet Bettelheim her tillegger 
meg. Mitt virkelige syn er at markedsrelasjoner (som 
selvsagt innebærer penger og priser) er uunngåelige, under 
sosialismen for en lang tid, men at de utgjør en permanent 
fare for systemet og vil føre til degenerasjon og tilbake
skritt hvis de ikke blir holdt strengt i sjakk og kontrol
lert." (s. 27)
"Motsetningen plan/marked er en motsetning i den forstand 
at de to kreftene står imot hverandre og nødvendigvis er 
låst inne i en uavbrutt kamp for dominans. Spørsmålet her 
er ikke i hvor stor utstrekning markedet overhodet blir 
brukt, men i hvor stor grad det brukes som en uavhengig 
regulator. Og dette er selvsagt slett ikke et spørsmål 
om økonomiske "lover", eller om konsekvensen av bestemte 
økonomiske reformer. Det er derimot et spørsmål om stats
makten og den økonomiske politikken. Jeg må derfor avvise 
fullstendig den kritikklinjen som Bettelheim legger så mye 
vekt på, og som går ut på at jeg er opptatt bare av over- 
flatefenomener, økonomiske former, sekundære fakta, osv.
Jeg er tvert imot opptatt av de spørsmålene som i siste 
instans er avgjørende for overgangssamfunnet: spørsmålet 
om lokaliseringen og bruken av makten, dvs. spørsmål en 
må ha svar på for å bestemme om samfunnet beveger seg mot 
sosialismen eller tilbake til kapitalismen." (s. 28)
Sweezy understreker "muligheten for mtdlatitidJLgQ. og Aeve/i- 

bevegelser" i den ene eller den andre retningen:
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"Slik Lenin så det, var NEP nettopp en slik bevegelse. Men 
den stadig sterkere orienteringen mot markedet i Sovjetunio 
nen og Øst-Europa i dag er noe helt annet. Den blir ikke 
betraktet som en midlertidig tilbaketrekning, men heller 
som et sosialistisk fremskritt som blir ideologisk godkjent 
og legitimert." (s. 28)
Her kommer Sweezy inn på Bettelheims teori om at "et nytt 
borgerskap" har tatt makten i Sovjetunionen og de andre øst 
europeiske landene, og at det er bare på grunn av dette at 
markedsrelasjonene er blitt fremmet og utvidet de siste 
årene:
"Jeg ser prosessen som her står til diskusjon, noe anner
ledes. Forholdet mellom fremveksten av et nytt borgerskap 
og utvidelsen av markedet er ikke en enkel relasjon mellom 
årsak og virkning, men en dialetisk prosess av gjensidig 
vekselvirkning. Først kommer konsolideringen av makten til 
et byråkratisk herskersjikt (ennå ikke noen herskende 
4£). Samtidig med og som følge av det avpolitiseres mass
ene. Uten revolusjonær entusiasme og massedeltakelse blir 
sentralplanleggingen stadig mer autoritær og stiv, noe som 
resulterer i et voksende antall økonomiske vansker og fias
koer. I et forsøk på å løse disse stadig mer alvorlige 
problemene, griper herskerne til kapitalistiske teknikker 
ved å overdra økende makt til ledelsene (the managements) 
i de økonomiske foretakene. Og når det gjelder ledelsen og 
kontrollen av bedriftsledelsene (the managements) settes 
det stadig mindre lit til sentralplanleggingen og stadig 
større lit til markedets upersonlige krefter. Under disse 
omstendigheter blir statseiendommens juridiske form mer og 
mer innholdsløs, og den virkelige makten over produksjons
midlene - som er eiendomsbegrepets vesentlige innhold - 
trekkes over i hendene på en l manage.al
zllte.) . Det er denne gruppen som - i kraft av å 'eie' 
produksjonsmidlene - tenderer til å utvikle seg til en ny 
type borgerskap. Dette borgerskapet vil naturligvis fremme 
en videre og raskere utvidelse av markedsrelasjonene. Denne 
prosessen innebærer en undergravning av det "gamle" byrå
kratiske herskersjiktets makt og privilegier. Resultatet 
av dette er at det utvikler seg konflikter mellom det den 
kapitalistiske pressa kaller "de liberale" (det nye borger
skapet) og "de konservative" (de gamle byråkratene). Den 
sistnevnte gruppen har imidlertid ikke noe program til å 
møte samfunnets raskt voksende økonomiske problemer med; 
derfor kan den ikke gjøre noe annet enn å føre retrettkamp- 
er mot fremrykkingen til det nye markeds- og profittorien- 
terte bursjoasiet. Den logiske enden på denne prosessen - 
en ende som ennå ikke er nådd noe sted, og selvsagt kanskje 
ikke blir det - er etableringen og legitimeringen av nye 
former for korporativ privateiendom. Først når dette har 
skjedd, kan vi snakke om en ny herskende klasse i begrepets 
fulle betydning.
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I praksis har Jugoslavia reist lenger enn noe annet land 
langs den kapitalistiske veien. Det har uten tvil reist 
mye lenger enn Sovjetunionen, der det gamle byråkratiske 
herskersjiktet ble ekstremt mektig og godt konsolidert i 
de tredve årene med Stalins styre. For meg ser det ut som 
om den nåværende fasen i Sovjetunionens utvikling best kan 
tolkes som en fase da de byråkratiske elementene - under 
Bresjnevs og Kosygins ledelse - prøver å demme opp for den 
nye bedriftslederelitens (managerial elite) videre frem- 
rykking." (s. 29/30)
Her ser vi at Sweezys oppfatning et stykke på vei samsvarer 
med Kurons og Modzelewskis analyse av forholdet mellom 
monopolbyråkratiet og teknokratiet. Også de betrakter 
åpenbart teknokratiet (Sweezys "the managerial elite) som 
den dynamiske fe/men til et borgerskap i klassisk forstand. 
Men i motsetning til Sweezy oppfatter de monopolbyråkrat
iet (toppen av den gruppen Sweezy kaller "de gamle byrå
kratene") som den herskende ktaAAen i Sovjetunionen og Øst- 
Europa i dag. På dette punktet er de delvis i overens
stemmelse med Bettelheim: Med "det nye borgerskapet" eller 
"statsborgerskapet" mener han - som vi senere skal se - 
nettopp monopolbyråkratiet, og ikke bedriftsledereliten, 
slik Sweezy later til å anta.

IV
I sitt andre brev skriver Bettelheim innledningsvis at han 
nå har inntrykk av at de er blitt delvis enige om problemet 
som gjelder "plan og marked":
"Du synes å være enig i at det pot^it^k avgjørende - dvs. 
det som er avgjørende fra et klassestandpunkt - er hvordan 
en utvidelse av markedsrelasjonene blir behandlet. Markeds- 
relasjonenes gitteutstrekning på et bestemt tidspunkt er 
altså ikke noe tilstrekkelig indisium på graden av frem
skritt mot sosialismen. (Hvis det hadde vært tilfelle, 
ville Sovjetunionen aldri vært nærmere sosialismen enn 
under krigskommunismen).
Fremskritt mot sosialismen er fundamentalt sett ikke noe 
annet enn de umiddelbare produsentenes økende herredømme 
over sine eksistensbetingelser, altså primært over sine 
produksjonsmidler og produkter. Dette herredømmet kan bare 
være kollektivt, og det som kalles en 'økonomisk plan', er 
et av midlene for dette herredømmet, men bare under best
emte politiske betingelser. Dersom disse betingelsene 
mangler, er ikke 'planen' noe annet enn et av midlene til 
en herskende klasse som er atskilt fra de umiddelbare produ
sentene og som lever av produktene av arbeidet deres. Denne 
herskende klassen bruker 'planen' som et middel til å sikre 
sitt eget herredømme over produksjonsmidlene og produktene." 
(s. 34/35)
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"Etter min mening er motsetningen mellom 'plan' og 'marked1 
en'overflateeffekt'. Denne effektens virkelige mening kan 
ikke fattes på nivået til denne motsetningen selv, men 
bare ved at man bringer fram i lyset de underliggende mot
setningene (som gjelder produksjonsforhold og klasserela
sjoner) som motsetningen 'plan'/'marked' bare er et uttrykk 
for." (s. 35)
"Av dette følger at "motsetningen mellom 'plan' og 'marked' 
ikke er og ikke kan være noen grunnleggende motsetning:
Den betegner hverken en klassemotsetning (en politisk mot
setning) eller en økonomisk motsetning (en motsetning i 
de virkelige samfunnsforholdene på det økonomiske nivået). 
Det den betegner, er visse foranderlige konsekvenser av 
disse motsetningene og 'stedene' der disse motsetningene 
kommer til uttrykk." (s. 38)
"Vi må erkjenne at hvis 'planen' generelt ikke er den ene 
'polen' i en hovedmotsetning med 'markedet' som den andre 
'polen', så er dette fordi den virkelige motsetningen 
gjelder produsentenes herredømme eller ikke-herredømme 
over betingelsene for og resultatet av sin aktivitet."
(s. 40)
Nå tar Bettelheim et viktig forbehold:
"Det er (imidlertid) en grunnleggende sannhet av varerela- 
sjonene er en hindring for produsentenes herredømme over 
sine produkter, og at den fullstendige utviklingen av vare- 
relasjonene fører til at borgerskapet får herredømme over 
de umiddelbare produsentene. (...) Det er derfor en grunn
leggende sannhet at den skrittvise fjerningen av varerela- 
sjonene hører til de historiske oppgavene som proletaria
tet må gjennomføre i løpet av oppbyggingen av sosialismen. 
Men det er også sant at denne elimineringen ikke kan være 
noen brå 'avskaffelse': Den kan bare være resultatet av 
kamper som føres på de politiske, ideologiske og økonomiske 
frontene fordi elimineringen av markedskategoriene og de 
borgerlige rettsforholdene støter mot både ideologiske, 
politiske og økonomiske grenser som er knyttet til det aktu
elle stadiet i produktivkreftenes og produksjonsforholde
nes utvikling. (Dette forklarer for eksempel hvorfor mar- 
kedsrelasjoner, penger og priser hittil ikke er blitt eli
minert i Kina). Det er grunnen til at oppgaven med a fjer
ne markedsrelasjonene er en historisk oppgave.
Her er det imidlertid et annet punkt som for meg synes å 
være av den største viktighet: Denne oppgavens eksistens 
og dens historiske betydning må ikke få skjule det faktum 
at 'plan' og planteggingsrelasjoner kan forhindre produ
sentene fira d ha herredømme over betingels ene fior og resul
tatene av sin virksomhet. Denne siste tesen impliserer 
noe som altfor lenge har vært tapt av syne, nemlig at
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borgerlige 'planer* og planlegging er likeså mulige som 
proletariske eller sosialistiske planer og planlegging. (...)
Identlfilserer man 'plan' med sosialisme og 'marked' med 
kapitalisme (noe som er tendensielt riktig), så hjelper 
man borgerskapet - og særlig sovjet-borgerskapet - til å 
utøve sitt herredømme under kamuflasje av 'planen'. Under 
henvisning til 'planen' fratar det de utbyttede massene 
enhver rett til å ytre seg, og ved hjelp av 'planen' kan 
utbyttingen av massene skjerpes." (s. 40/41)
Ifølge Bettelheim har altså begrepsparet "plan" - "marked" 
en ideologisk funksjon og karakter. Det er følgelig ikke 
noen tilfeldighet at de revisjonistiske lederne i Sovjet
unionen erklærer at proletariatets diktatur betyr at 
"staten leder oppbyggingen av økonomien". Her fungerer 
"planen" som komuflasje for "statsborgerskapets" herredømme 
over og utbytting av massene. Begrepsparets ideologiske 
karakter kommer også til syne i den kjensgjerning at ” det 
betegner relas joner av en komplementær natur”:

"På det økonomiske nivået er eksistensen av markedet 
(egentlig av varerelasjoner) en betingelse for muligheten 
for borgerlig herredømme, mens staten ("plan"-administra- 
sjonen) som maktens eksistensform på det politiske nivået 
også er en betingelse for muligheten for borgerlig herre
dømme. I dette henseende står ikke 'markedet' og 'staten' 
i noen grunnleggende motsetning til hverandre, men de ut
fyller hverandre. Alt etter naturen til de økonomiske, 
sosiale og politiske motsetningene på ethvert tidspunkt, 
tilfaller hovedrollen snart den ene, snart den andre." (s.44)
"Vi må erkjenne klart at det er bare under bestemte sosiale, 
politiske og ideologiske betingelser at en plan er et in
strument for produsentenes herredømme over betingelsene for 
og resultatet av sin aktivitet. For at planen skal kunne 
ha denne funksjonen, må den utarbeides og iverksettes på 
basis av massenes Initiativ, slik at den konsentrerer og 
koordinerer massenes erfaringer og prosjekter. (...) Hvis 
planen ikke er dette konsentratet, så er den en borgerlig 
'plan' og ikke en sosialistisk plan. Den står ikke i mot
setning til markedet, men supplerer det." (s. 41/42)
"Det foregående betyr at det avgjørende fra sosialismens 
synspunkt ikke er hvordan økonomien reguleres, men karak
teren til den klassen som har makten. Med andre ord:
Det grunnleggende spørsmålet gjelder ikke om 'markedet' 
eller 'planen' (derfor også 'staten') kontrollerer økono
mien, men det gjelder karakteren til den klassen som har 
makten." (s. 44)
"Lenin understreket at den statlige formen for politisk 
herredømme alltid impliserer borgerlige relasjoner. Derfor
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var sovjetmaktens form og erfaringene med Pariskommunen 
så viktige. Disse formene for politisk makt fremfødte 
nemlig en 'stat av ny type' der de borgerlige forholdene 
er forvist til annen rang, med det resultat at disse 
formene ikke lenger er fullstendige 'stater'. Den borger
lige staten (dvs. staten pa/c exceffence) er i virkeligheten 
et mindretalls organiserte voldsutøvelse over et flertall, 
mens en proletarisk stat impliserer et stort flertalls vold: 
makt over et mindretall. Dette innebærer en radikal omfor
ming både av statsapparatets struktur og funksjon og av dets 
forhold til massene. Det er nettopp denne radikale omform
ingen som medfører at den sosialistiske staten ikke lenger 
er helt en stat, selv om den ennå har innlemmet i seg rela
sjoner som tillater et borgerskap å gjenerobre makten."
(s. 44/45)
Bettelheim understreker at det vesentlige trekket ved den 
borgerlige staten er at "statsapparatet er adskilt fra 
massene": Statsapparatet "står over massene", og det
"kontrollerer og undertrykker" dem. Arbeiderklassens stat 
er derimot ikke lenger noen fullstendig stat fordi den er 
et instrument for de arbeidende massenes egen maktutøvelse. 
Nettopp i dette ligger betydningen til Pariskommunen, sov
jetene i Russland, revolusjonskomitéene i Kina, osv. Dess
uten mener han at arbeidermakten kan ta svært forskjellige 
former alt etter de konkrete historiske betingelsene. De 
aktuelle kraftforholdene mellom klassene er i denne sammen
heng av særlig betydning. Dermed later det til at han be
trakter avantgardepartiet i leninistisk betydning som en 
helt spesiell form for arbeidermakt under spesielle histo
riske betingelser.
"Spesielt kan denne makten utøves gjennom en proletariatets 
avantgarde-tropp (détachement d'avantgarde), dvs. gjennom 
et marxist-leninistisk kommunistisk parti. Et slikt parti 
utøver proletarisk makt i den grad det virkelig er en 
avantgarde, en del av arbeiderklassen som representerer 
arbeiderklassen som helhet og handler i overensstemmelse 
med den uten å ville sette seg i arbeiderklassens sted.
Det opphører å være en avantgarde i den grad det setter seg 
i arbeiderklassens sted, dvs. foregir å være selve klassen, 
og i den grad det slutter å lede arbeiderklassen for ganske 
enkelt å påtvinge den sine egne oppfatninger." (s. 45)
Mangfoldigheten av former som arbeiderklassens makt kan an
ta, forandrer imidlertid ikke noe ved dens klassekarakter 
så lenge forholdet mellom maktinstrumentene og massene ikke 
er et forhold av herredømme og undertrykkelse. Når makt
instrumentene derimot atskilles fra massene og følgelig 
hersker over og undertrykker dem, så blir staten ifølge 
Bettelheim ganske enkelt en borgerlig stat:
"Her kan det ikke finnes noe mellomuttrykk eller noen 
'tredje vei'. Og spesielt kan det ikke finnes noen 'byrå-
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kratiets statsmakt*, for et byråkrati tjener alltid en hersk
ende klasse, selv når det misbruker sine administrative 
privilegier." (s. 46)
Bettelheims hensikt med de to diskusjonsinnleggene har i 
første rekke vært å avmystifisere begrepsparet "plan"/ 
"marked" og å påvise at denne kategorien - slik den hittil 
er blitt brukt - er helt inadekvat når det gjelder å be
stemme overgangssamfunnets avgjørende vesenstrekk og ut
viklingstendenser. I dette henseende har han også i stor 
grad lykkes.
Men analysen hans og begrepene han bruker i denne analysen 
impliserer etter min mening nye problemer, som her bare kan 
antydes kort.
I diskusjonen med Sweezy gir ikke Bettelheim bagrepet "stats
borgerskap" noen presis bestemmelse. I boken Oko nomZ* cti<LH 
Kalkyl and E<lge.ntum6 fiosun&n (Berlin 1970, s. 88 - 90. Fransk 
orig.) uttrykker han imidlertid noenlunde eksplisitt at 
han med "statsborgerskapet" mener vesentlig det samme 
samfunnsjiktet som Kuron/Modzelewski og Varga mener med 
henholdsvis "monopolbyråkratiet" og "det partibyråkratiske 
oversjiktet".

Likevel er det et klart skille melllom Bettelheims og Ku
ron/Modzelewski s begreper. i motsetning til Kuron og
Modzelewski betrakter ikke Bettelheim teknokratiet som et 
tredje sosialt sjikt (utenom "statsborgerskapet" og de 
arbeidende massene) som tendensielt prøver å fremme sine 
helt spesifikke interesser. Han later tvert imot til å 
mene at teknokratiet i siste instans representerer de sam
me klasseinteressene som "statsborgerskapet": På samme 
måten som "planen" og "markedet", representerer også "stats
borgerskapet" og teknokratiet "relasjoner av en komple
mentær natur."
Kuron og Modzelewski viser i sin analyse at den sentral- 
byråkratiske "planen" og indeks-direktivene er uttrykk for 
de spesifikke produksjonsforholdene som tilsvarer monopol- 
byråkratiets herredømme, mens en utvidelse av markedet ut
over bestemte grenser vil underminere dette herredømmet og 
fremme teknokratiets klasseinteresser.
Derimot hevder Bettelheim (ibid., s. 91): "Den grunnlegg
ende tendensen ved statsborgerskapets herredømme er å sikre 
varerelasjonene (følgelig også markedet. R.S.) ... et stort
omfang." På den andre siden fremholder han også flere 
steder i samme boken at det "sosialistiske foretaket" er 
"grunninstitusjonen for reproduksjonen av kapitalistiske 
samfunnsforhold." (s. 91 . Jfr. også s. 80 ff.) Følgelig 
kan det ikke være noen grunnleggende interessemotsetning 
mellom selve "statsborgerskapet" og teknokratiet, konflikt
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ene mellom disse to gruppene "er alltid bare sekundære", 
(ibid., s. 83) Teknokratiet oppfattes dermed utelukkende 
som et slags supplement eller vedheng til "statsbursjoa- 
siet".

Her vil jeg innvende mot Bettelheim: Selvsagt står "plan" 
og "marked", henholdsvis selve "statsbursjoasiet" og 
teknokratiet i et komplementært forhold til hverandre.
Men dette er ikke i det hele tatt noe argument mot at det 
tendensielt eksisterer grunnleggende interessemotsetninger 
mellom teknokratiet og selve "statsborgerskapet", motset
ninger som under bestemte historiske, sosio-økonomiske og 
politiske betingelser kan bli åpent antagonistiske: Komp
lementært var også forholdet mellom føydalklassen og det 
fremvoksende borgerskapet i sein-føydalismen? og innen 
rammen av de kapitalistiske produksjonsforholdene er for
holdet mellom proletariatet og bursjoasiet i høyeste grad 
både komplementært og antagonistisk. Komplementaritet og 
antagonisme utelukker ikke hverandre? begge disse momentene 
er samtidig bestemmende for motsetningens bevegelsesform, 
og i det øyeblikk komplementariteten forsvinner, oppheves 
selve motsetningen.
Kurons og Modzelewskis teori om at monopolbyråkratiets 
herredømme hviler på helt spesielle og historisk enestå
ende produksjonsforhold som slett ikke er rent borgerlige 
- selv om det fins borgerlige elementer i dem -, er ikke 
lett å tilbakevise. Like vanskelig er det å tilbakevise 
at teknokratiet ut fra sin spesifikke klasseinteresse prø
ver å fremme innføringen av borgerlige produksjonsforhold 
i egentlig forstand, og følgelig søker å undergrave de 
aktuelle produksjonsforholdene som tilsvarer monopolbyrå
kratiets herredømme.
"Reformene" og den sovjetiske invasjonen av Tsjekkoslovakia 
i 1968 bekreftet Kurons og Modzelewskis teori om de klasse- 
messige interessekonstellasjonene i de monopolbyråkratiske 
samfunnene. Det de hadde skrevet to år tidligere, ble da 
åpenbart: "Ved at teknokratene oppfyller sin funksjon som 
betalte og kontrollerte overvåkere av produksjonen, tjener 
de naturligvis til å virkeliggjøre den herskende klassens 
produksjonsmålsetting. Men deres egen gruppeinteresse, 
produksjon med sikte på et høyt konsum for de priviligerte 
sjiktene, faller slett ikke sammen med monopolbyråkratiets 
målsetting. Teknokratiets gruppeinteresse er tvert imot 
fremmed for og står i motsetning til monopolbyråkratiets 
interesser. (...) I den grad teknokratiet får mulighet til 
å utfolde egne initiativ, motarbeider det den målsettingen 
som monopolbyråkratiet har påtvunget det.(...) Også tekno
kratiets interesser sprenger derfor rammen for det nåvær
ende herskersystemet, og de er dermed rettet mot den mono
polbyråkratiske klassen."

Bettelheim overser dette saksforholdet, og han later til å
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mene at produksjonsforholdene - og det tilsvarende klasse- 
herredømmet - i Sovjetunionen og Øst-Europa har en rent 
borgerlig karakter. Denne slutningen ikke bare hindrer 
forståelsen av hendingene i Tsjekkoslovakia i 1968, men 
har også taktiske implikasjoner. Ved å slå teknokratiet 
i hartkorn med "statsborgerskapet" utelukker Bettelheim 
enhver mulighet for at folkemassene på noe tidspunkt kan 
ha sammenfallende interesser med teknokratiet i kampen 
mot monopolbyråkratiet. Men som Enzensberger understreker 
i sitt diskusjonsbidrag til Vargas "politiske testament"
(s. 108-111 i dette heftet): en forbigående allianse mellom 
proletariatet og teknokratiet synes å være nødvendig for 
å styrte monopolbyråkratiet. Og at monopolbyråkratiet 
styrtes, er selve forutsetningen for at massene atter 
politiseres og for at den sosiale bevegelsen i disse lan
dene kan komme i gang igjen. Pressefrihet, informasjons
frihet, forsamlings- og organisasjonsfrihet er nødvendige 
betingelser for at arbeiderklassen skal kunne konstituere 
seg som en revolusjonær kraft igjen, og i kampen for disse 
frihetene vil den ha sammenfallende interesser med det 
store flertallet av teknokratiet. Interessefellesskapet 
mellom folkemassene og teknokratiet når det gjelder denne 
begrensede målsettingen, kom tydelig til syne i Tsjekko
slovakia i 1968.
De taktiske feilslutningene som ligger implisitt i Bettel- 
heims analyse av de aktuelle tilstandene i Sovjetunionen 
og Øst-Europa, rokker imidlertid ikke ved hans generelle, 
normative bestemmelse av kjennetegnene ved overgangssam- 
funnet som er på vei mot sosialismen. Til slutt i dette 
heftet trykker vi derfor hans artikkel Psioble.rne.si ved psio- 
letdsilatet4 dlktatusi.

V
I sitt svar til Bettelheim skriver Sweezy at han nå er over
bevist om at bruken hans av begrepsparet "plan"/"marked" i 
de tidligere diskusjonsinnleggene har vært forvirrende og 
bør oppgis. Forøvrig er de momentene i Sweezys svar som 
er av betydning for den fortsatte diskusjonen, gjengitt 
innledningsvis i Bettelheims etterfølgende artikkel.

Rune Skarstein
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Charles Bettelheim:

Problemer ved 
proletariatets diktatur

Paul Sweezy1s merknader 1) tyder på at vi har lykkes i å nå 
fram til enighet om grunnleggende problemer som ble reist 
tidligere i vår diskusjon. Dermed har vi demonstrert at det 
er mulig å overvinne en opprinnelig uenighet, også om vanske
lige problemer, sålenge diskusjonsdeltagerne tar utgangspunkt 
i marxismens syn på historien, økonomien og politikken, og 
sålenge diskusjonen blir tilstrekkelig detaljert.
Diskusjonen mellom Paul Sweezy og meg, som begynte i oktober 
1968, har ganske sikkert reist "nye spørsmål" - men disse 
var i virkeligheten tilstede i våre opprinnelige diverger
ende oppfatninger.
Med utgangspunkt i en antagelse vi deler - bevegelse i sosi
alistisk retning forutsetter at proletariatet har makten - 
spør Paul Sweezy:
a) Avhenger statsmaktens klassekarakter, etter min mening, 

utelukkende av den politikken som regjeringen og partiet 
fører?

b) Er det ikke særdeles viktig, dersom teorien om den prole 
tariske statsmakten skal ha forklaringsverdi, at det 
finnes en "uavhengig metode" for å fastslå identiteten 
til den klassen som har makten?

I tillegg til disse spørsmålene stiller han to andre:
c) Hvilke former og trinn har framveksten av et nytt stats

borgerskap?
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d) Under hvilke betingelser kan en vente en seier for 
proletariatet, og under hvilke betingelser en seier 
for det nye statsborgerskapet?

For Paul Sweezy synes det som om problemene som reises gjen
nom disse spørsmålene, er knyttet til vanskelighetene med å 
spesifisere hva som menes med "proletariatet i den type 
underutviklede land der de fleste anti-kapitalistiske revolu
sjonene i det tjuende århundre har funnet sted". 2) Paul 
Sweezy mener egentlig at den "klassiske" teorien til Marx 
og Engels ble utarbeidet med tanke på den historiske rollen 
som grunnleggerne av den vitenskapelige sosialismen antok at 
proletariatet i de industrialiserte land var bestemt til å 
spille i den revolusjonære prosessen. Men, legger han til, 
bortsett fra i Sovjet-Unionen så har et slikt proletariat 
ikke eksistert i de land der en sosialistisk revolusjon har 
funnet sted. Og videre, selv i Russland var proletariatet 
ute av stand til å gjennomføre sin oppgavej ivaretagelsen av 
det økonomiske og politiske lederskapet - det ble stort sett 
ødelagt og oppløst som en følge av borgerkrig og utenlandsk 
invasjon.

Hensikten min her er ikke å diskutere den egentlige betyd
ning som arbeiderklassen har i de forskjellige land der en 
sosialistisk revolusjon har funnet sted. Det er heller ikke 
min hensikt å diskutere virkningen av borgerkrigen i Sovjet- 
Unionen på den proletariske statsmakten. På den annen side 
anser jeg det som svært viktig å antyde deler av et svar på 
de andre spørsmålene som ble stilt ovenfor.
Viktigheten og omfanget gjør det selvsagt umulig i en art
ikkel å besvare dem så detaljert som en skulle ønske - det 
ville kreve en hel bok. Det er ikke desto mindre mulig og 
nyttig å antyde noen korte svar. Forslagene som Paul Sweezy 
setter fram i andre halvdel av sin merknad er også brokker 
av svar.

OM VEN REVOLUSJONÆRE STATSMAKTENS KLASSEKARAKTER
Det som etter min mening gjør det mulig å bestemme den egent
lige klassekarakteren til en revolusjonær statsmakt som har 
erobret makten gjennom massenes kamp - en statsmakt som har 
ekspropriert den gamle eiendomsbesittende klasse og som på
beroper seg arbeiderklassen - er naturen til klasseinter
essene som denne makten tjener. Dette krever en undersøkelse 
av de konkrete relasjonene mellom statsmakten og de arbeid
ende massene, og følgelig også av den formen som proletari
atets statsmakt har.
a) NcitLLh&n til klaAA e,£n£e.si&A6 zne. som denne makten tjener.

Analysen må gi et svar, i klassebegreper, på spørsmålet: 
"Hvem er det statsmakten tjener?" "Tjener den de
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nåværende og fremtidige interessene til de umiddelbare 
produsentene og, fremfor alt, arbeiderklassen? Hjelper 
den arbeiderne i å gjennomføre en revolusjonær endring 
av de sosiale forhold som vil sette dem istand til å 
få økt kontroll med sine levevilkår? Eller tjener den 
interessene til et mindretall av ikke-produsenter (og 
dette kan være tilfelle selv om denne minoriteten erklæ
rer at den har "viet seg til sosialismens sak")?

b) De konksidtd KdZcLts j ovklk mellom statsmaktens organer og
de arbeidende massene. Idag, i lys av historisk erfarin* 
og av teoretisk analyse av erfaringen, er det åpenbart 
at man kan snakke om proletarisk statsmakt bare hvis 
dens faktiske praksis har spesielle kjennetegn, og hvis 
det ledende partiet følger en proletarisk linje.

VEN PR0LETAR1SKE MAKTENS KJENNETEGN

På bakgrunn av langvarig og vedvarende forvirring i denne 
forbindelse, skal det minnes om at den viktigste funksjonen 
til proletariatets diktatur er å gjøre det mulig å etablere 
noen av de politiske betingelsene som må oppfylles før de 
direkte produsentene kan utøve kollektiv kontroll over produk 
sjonsmidlene og livsbetingelsene sine. Det skal også minnes 
om at slik kontroll ikke på noen måte er sikret gjennom stat
lig kontroll med produksjonsmidlene eller med "planøkonomi". 
Slik kontroll - som kan oppnås bare gjennom langvarig klasse
kamp - avhenger først og fremst, men ikke utelukkende, av 
om produsentene selv har makten. Vi må her gjenoppfriske 
hva Lenin skrev i 1917: "Hovedspørsmålet i enhver revolu
sjon er uten tvil spørsmålet om statsmakten. Den klassen som 
har makten avgjør alt ... Spørsmålet om makten kan ikke 
unngås eller settes til side, fordi det er hovedspørsmålet 
som bestemmer hele revolusjonens utvikling, og dens innen- 
og utenrikspolitikk." 3)
Arbeiderkontroll med levevilkårene krever fremfor alt at det 
gamle statsapparatet rives ned og erstattes med et helt 
annet apparat. Et nytt statsapparat som i det vesentlige 
er ZZkt det gamle apparatet vil med nødvendighet reprodusere 
dd 4amme AamfiunnA fiosumm.

Den grunnleggende fiosiAkjd-ltdn mellom et proletarisk stats
apparat og et borgerlig statsapparat er at det proletariske 
statsapparatet Ikkd dn bkllt fra massene, men unddfilagt 
massene, dvs. at det Lenin‘'kalte "en stat i egentlig for
stand" 4) er avskaffet og erstattet med "proletariatet 
organisert som den herskende klasse". 5)
De direkte produsentenes kontroll med sine eksistensbeting
elser forutsetter ødeleggelse av den gamle typen statsapparat 
et apparat som monopoliserer alle avgjørende politiske av
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gjørelser og måten de skal settes ut i livet på, og som har 
til sin disposisjon selvstendige undertrykkingsinstrument 
som det ikke nøler med å bruke mot arbeidermassene.
Uten å ty til den formalistiske bruken av "abstrakte kriter
ier" fremkastet uten noen referanse til tid og sted, kan det 
fastslås at et svært viktig kjennetegn ved den ikke-proletar- 
iske statsmakt (eller den statsmakt som stort sett ikke lenger 
er proletarisk), er det faktum at statsapparatet er plassert 
over massene og opptrer på en autoritær måte overfor massene.
Dette kjennetegnet på ikke-proletarisk statsmakt blir enda 
viktigere når det hersker et lignede forhold mellom massene 
og det ledende partiet. (Jeg skal komme tilbake til dette 
punktet.)
Når statsapparatet eksisterer adskilt fra massene og står over 
dem, og det ledende partiet fremmer denne situasjonen istedet- 
for å kjempe mot den, da finnes de objektive betingelsene for 
reproduksjon av politiske undertrykkelsesforhold der utbytt- 
ingsforhold også kan bli reprodusert. Slike utbyttingsfor- 
hold oppstår når ikke-produsentene tilegner seg merarbeid fra 
de direkte produsentene, og når den bruk som skal gjøres av 
merproduktet ikke er bestemt av produsentene selv; og dette 
er tilfelle selv om det som bestemmer utviklingen er en "øko
nomisk plan". Det er også kjent at det kan være utbytting 
selv om merproduktet ikke individuelt er konsumert av dem som 
bestemmer den måten det er brukt på. I alle tilfelle er kapi
talistisk utbytting først og fremst utbytting med hensyn på 
akkumulasjon og ikke konsumpsjon. Kort sagt , hvis statsappa
ratet som eier produksjonsmidlene (som et resultat av statlig 
kontroll) eksisterer adskilt fra massene, og hvis dette appa
ratet l tillegg Ikke kontrolleres av et parti A om er knyttet 
til massene, og som hje.Zpe.si massene £ZZ å kjempe, for å vinne 
kontroll med bruken av produks jons midlene, da står vi overfor 
forhold som skaper en struktur som reproduserer ads klllelsen 
av de direkte produsentene fira deres produks jonsmidZer. Hvis 
forholdet mellom arbeidskraften og produksjonsmidlene under 
disse betingelsene er uttrykt gjennom et lønnsforhold, betyr 
dette at produksjonsrelasjonene er kapitalistiske forhold, og 
at de som innehar ledende stillinger i det sentrale statsappa
ratet og tilhørende apparat, kollektivt utgjør et kapitalist
isk - et stats-borgerskap.
Som vi allerede har antydet tidligere, ville det være dog
matisk og formalistisk å forsøke å presentere et abstrakt 
kriterium for statens proletariske karakter uten å ta i 
betraktning de konkrete historiske betingelsene, og særlig 
typen av relasjoner mellom staten og det herskende parti, 
partiets kjennetegn og i hvilken retning partiet utvikler 
seg. Dette er grunnen til at det ganske sikkert ikke er 
"en eneste modell" for ikke-adskillelse, dvs. av enhet 
mellom statsapparatet og massene, men bare konkrete former
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som er i overensstemmelse med klcu>6 ekampen* historiske 
betingelser.
Historiske eksempler på slike former for enhet gir Paris- 
kommunen, de russiske sovjetene i 1917, og de ulike formene 
for folkemakt i Kina. ('tøilitære" såvel som "sivile" for
mer. Folkets frigjøringshær er utvilsomt den første hæren 
som ikke er adskilt fra folket, men snarere det motsatte, 
integrert i befolkningen og underlagt den.)
Historisk erfaring viser at fordi påvirkninger fra de domi
nerende ideologiske forhold som er et resultat av århundres 
undertrykking og utbytting, og som reproduseres på basis av 
samfunnsmessig arbeidsdeling som ikke kan revolusjoneres 
over natta, så har de politiske formene som er ment å sette 
de direkte produsentene istand til å organisere seg selv 
som den herskende klasse,en tendens til -hvis en ikke iverk
setter en systematisk kamp mot tendensen -spontant å omforme 
seg selv i retning av en "autonomisering" av maktorganene, 
dvs. av et nytt skille mellom massene og statsapparatet, og 
som en konsekvens, i retning av en rekonstituering av poli
tiske undertrykkelsesforhold og økonomiske utbyttingsfor- 
hold. Gjennom hele overgangsperioden er det derfor en kamp 
mellom to linjer: den sosialistiske og den kapitalistiske.
Å si at en samfunnsformasjon i overgangsfasen følger den 
sosialistiske veien,er det samme som å si at denne forma
sjonen er inne i en revolusjonær omformingsprosess som 
setter arbeidermassene istand til å oppnå økt kontroll med 
sine levevilkår, dvs. som styrker deres evne til å gjøsiz 
seg selv. Å si at en slik formasjon følger en kapitalist
isk vei,er det samme som å si at den er inne i en prosess 
som i økende grad gjør de arbeidende massene avhengige av 
kravene fra en reproduksjonsprosess som de ikke kontrol
lerer, og som derfor til sist bare kan tjene interessene 
til en minoritet som bruker statsapparatet til å etablere 
og konsolidere betingelsene for sin dominans i fremtiden.
Den veien som en sosial formasjon følger er alltid bestemt 
av klassekampen. Klassekampen stiller opp de som kjemper 
for sosialismens seier mot de som kjemper for kapitalismens 
seier. De førstnevnte utgjøres av proletariatet og dets 
allierte folkegrupper, de sistnevnte utgjøres av de samlede 
borgerlige samfunnskreftene, uansett om disse kreftene til
hørte det gamle boursjoasiet eller om de er seg "bevisst" 
det faktum at seier for deres politiske linje vil føre til 
nederlag for proletariatet. Der produksjonsmidlene er under 
statlig kontroll, vil selve statsapparatet, de øvre sjikt i 
det ledende partiet og i det ideologiske og økonomiske appa
ratet være de avgjørende områder der borgerskapets samfunns
krefter kan etablere seg eller reetablere seg. For at prole
tariatet skal kunne beholde sin
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ledende rolle/må det hele tiden beholde initiativet i de 
ideologiske og politiske frontene. Dette forutsetter at 
det beholder enheten og sin nære allianse med alle grupper 
av folket som også har interesse av sosialismen. Disse 
betingelsene kan oppfylles bare hvis proletariatet har sitt 
eget ideologiske og politiske apparat - et marxist-leninist- 
isk parti. Dette fører med seg en del andre problemer.

VET LEVENVE PARTIETS KJENNETEGN

Kjernen i disse problemene er følgende: for å hjelpe prole
tariatet og dets allierte folkegrupper på veien til sosial
ismen er det ikke tilstrekkelig for det marxist-leninist- 
iske partiet som har ledet proletariatet i erobringen av 
makten, å forbli tilt yn&lat&nde, "det samme", dets klasse
karakter må forbli uendret også i realiteten: Det må fort
satt være et proletarisk parti. For det kan ikke eksistere 
noe proletariatets diktatur dersom det ledende partiet ikke 
er partiet til arbeiderklassen.
Det er åpenbart at partiets proletariske karakter ikke av
henger av "selv-proklamasjoner", av partiets egne forsik
ringer om at det vil "bygge sosialismen", av dets "faste 
beslutning om å forbli trofast mot marxisme-leninismen" 
eller overfor et "revolusjonært ideal". Dets proletariske 
karakter kan bare avgjøres ved en konksiet analyte, som vil 
vise om det ledende partiets politiske og ideologiske prak
sis i virkeligheten er proletarisk praksis.
Historisk erfaring har gjort det mulig å gi en mer treffende 
karakteristikk av klassenaturen til den politiske og ideolo
giske praksis som det ledende partiet utvikler. Denne erfar 
ingen, sett i lys av marxistisk teori, gjør det klart at 
klassekarakteren til et partis politiske og ideologiske 
praksis kommer til uttrykk gjennom strukturen i dets forhold 
til massene, gjennom dets indre relasjoner og gjennom dets 
forhold til statsapparatet.
Hvis de konkrete forhold mellom det ledende partiet og mass
ene ikke er i overensstemmelse med proletarisk praksis, og 
hvis det innenfor partiet utvikler seg autoritære relasjoner 
i diskusjoner og i den ideologiske kampen, er det ikke til 
å unngå at de teoretiske begreper som partiet bruker, i 
økende grad vil avvike fra revolusjonær marxisme. Det kan 
ikke eksistere riktige teoretiske begreper uten korrekt 
politisk praksis. For at de marxist-leninistiske prinsip
pene som et ledende parti støtter &eg på,skal forbli levende 
og ikke "fungere" som et stivnet dogme abstrahert fra livet, 
må partiet og dets medlemmer avvise enhver autoritær praksis 
kritisere dem som går inn for slik praksis og hele tiden 
underkaste seg massenes kritikk*
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Kort sagt kan et ledende parti være et proletarisk parti 
bare hvis det avstår fra å pålegge massene difiektiven, og 
forblir inttnumentet for deres initiativ. Dette er mulig 
bare hvis det hele tiden underordner seg kritikken fra mas
sene, hvis det ikke forsøker å pålegge massene "nødvendige" 
oppgaver, hvis det tar utgangspunkt i hva massene er beredt 
til å gjøre for å utvikle sosialistiske relasjoner. For at 
partiet skal kunne være istand til å støtte massene på denne 
måten må det være istand til å vite med sikkerhet hva som 
fremmer denne utviklingen? det er spesielt dette formålet 
som den marxist-leninistiske teorien må tjene.
Det proletariske partiets funksjon er derfor å hjelpe mas
sene filt elv å nå de målene som stemmer overens med deres 
glunnleggende intenett en. På hvert trinn i den kontinuer
lige kampen for å omforme de sosiale relasjoner må partiet 
lede massene med tanke på å utløse, innenfor de objektive 
og subjektive begrensninger som settes av tid og sted, de 
mest vidtgående initiativ massene er istand til, for å 
konsolidere og utvikle proletariske sosiale relasjoner.
Et proletarisk parti må ikke "handle istedetfor" massene.
For massene må £onandne 6 eg telv ment de omfaonmen den 
objektive venden, og de kan forandre seg selv bare gjennom 
sine egne enfianing en fra seire og nederlag. Dette er den 
eneste måten massene kan oppnå en kollektiv bevittthet, en 
kollektiv vilje, og kollektive evnen, og anlegg, dvt. oppnå 
tin gniket tom klatte.

En pnoletanitk politikk - den eneste garantien for at prole
tariatet skal kunne beholde makten - må derfor se til at 
massene av teg telv gjør det de har objektive interesser av 
å gjøre i den grad de er subjektivt istand til å gjøre det.
All vold på bevisstheten og viljen til massene representerer 
et skritt tilbake. Og slike skritt tilbake kan føre til at 
proletariatet mister makten.
Partiets oppgave er derfor ikke bare å stille opp den riktige 
målsettingen, men også å skjønne hva massene er istand til å 
gjøre og å lede dem framover uten noengang å bnuke tvang, og 
ved å formulere slagord og direktiver som massene kan gjøre 
til sine egne, utvikle adekvat taktikk og strategi og hjelpe 
massene å onganitene teg telv.
Kravene til slike relasjoner mellom partiet og folkemassene, 
og til en slik praksis, gjør det uhyre viktig, som Mao tse-tun 
har skrevet, at det "ikke utøves noe diktatur over folket" og 
at folkemassene "nyter godt av talefrihet, pressefrihet, for
samlingsfrihet, foreningsfrihet, opptogsfrihet, demonstrasjons 
frihet, religiøs trosfrihet, osv.". 6)
At det ikke utøves noe diktatur over folket vil også si at det 
ikke utøves noe diktatur over småborgerskapet og spesielt ikke
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over de dårligst stilte lag av bøndene. Proletariatet og 
dets parti må lede småborgerskapet på veien mot sosialismen 
som er i samsvar med deres egentlige interesser. Men de må 
ikke tvinge småborgerskapet. De må drive en ideologisk 
kamp som gjør det mulig, med Mao Tse-tung1s ord, å "føre 
småborgerskapets ideer videre i kjølvannet til de proletar- 
iske ideene".
Dette er noen av kjennetegnene på den politiske og ideolog
iske praksisen til et parti som både er et Idddndd parti og 
et p Jio IdtaKib k parti, dvs. til et parti som leder massene, 
men som ikke gir ordre, et parti som 4 amoKdndK massenes 
initiativ med det formål å hjelpe dem å føre dnkdtZig poll- 
tZ&k kamp. Et slikt parti er nødvendig for utøvelsen av 
proletariatets diktatur, for det er ved hjelp av et slikt 
parti at proletariatet og folkemassene kan oppnå økt kon
troll over sine levevilkår ved å utvikle seg i retning av 
kollektiv frihet; og dette krever enhet - en enhet som Zkkd 
dH påtvunget, men ønsket frivillig.

PARTIET OG STATSAPPARATET

Det er nødvendig her å gå inn på problemet som reises av 
forholdet mellom partiet og statsapparatet. Arten av dette 
forholdet utgjør et av de viktige kjennetegnene ved prole
tariatets diktatur, nemlig kravet om at statsapparatet er 
unddsiosidndt proletariatets parti. Bare hvis statsapparatet 
underordnes partiet, er det mulig, forutsatt at forbindelsen 
mellom partiet og massene er riktig koplet sammen med kamp
en mot statsapparatets tendens til å bli autonomt, å unngå 
den kapitalistiske vei, og å sikre at staten dør bort.
Det domZndKdndd appaxatdt for proletarisk makt er derfor det 
manxlbt-JLdnlnZi> kd pantZdt og ikke statsapparatet. Det
marxist-ieninistiske partiet er det virkelige instrumentet 
for proletariatets diktatur, og den avgjørende organisasjons 
formen til et proletariat som er blitt den herskende klasse.
Partiets avgjørende rolle henger sammen med den domindfidndd 
pZaAA som den proletariske ZddotogZ har, og som partiet er 
bæreren av. Denne rollen utøves ikke bare med tanke på alle 
andre samfunnsorganer, men også med hensyn til de arbeidende 
massene som med partiets hjelp forandrer seg selv, dvs. å 
tlldgvid ^on. dgdn ddl en proletarisk livsanskuelse som
massene opprinnelig delvis er adskilt fra D.g.a. borgerlig ideo 
logi. Det proletariske partiet har som sin egentlige funk
sjon å føre den proletariske ideologien ut blant massene 
gjennom den hjelpen det gir dem i deres kamp, og ved selv å 
dra lærdom av disse kampene - ved å lære av massene.
Det proletariske partiet er på denne måten instrumentet for 
dnkdt blant massene - en enhet med hensyn til kandZlng såvel 
som til ZddotogZ.
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Den virkelig dominerende rollen til arbeiderne vokser i takt 
med at proletariatets ideologi blir deres egen ideologi.
Det er slik betingelsene blant massene selv blir skapt for 
avskaffelse av alle borgerlige samfunnsmessige forhold. For 
at et ledende marxist-leninistisk parti skal være i stand 
til å spille den riktige rollen, må det alltid gi klat>£>ø- 
kampøn førsterang, og gjøre den proletariske ideologi til 
den domZnøKøndø fiaktoA i denne kampen. I fravær av et slikt 
parti, kan ikke de objektive og subjektive forhold revolu
sjoneres, og gjeninnføringen av borgerlig herredømme er 
uunngåelig.
Den dominerende rollen til partiet og denne rollens ideo
logiske og politiske natur bestemmer den vesentlige plassen 
som den idøoZogZ^kø kZa6A økampøn har innenfor partiet, og 
nødvendiggjør en bestemt leder-stil , som ganske riktig er 
karakterisert som "proletarisk". Bare en slik måte å lede 
på gjør det mulig å gå videre på veien mot sosialisme, ikke 
gjennom tvang (som aldri fører fram på denne veien), men 
gjennom ideologisk og politisk hjelp til alle arbeidere.
Under disse betingelsene er det arbeiderne som går fram på 
veien til sosialisme, og dette er den eneste måten å tiykkø 
fisiam på langs denne veien. Dette er et av kjennetegnene 
på det som Kinas kommunistiske parti kaller en "masse-linje".
I denne sammenheng skal det legges til at selv om uttrykket 
"masse-linje" er nært forbundet med praksisen til Kinas 
kommunistiske parti, så kan det teoretiske grunnlaget finnes 
hos Marx og Lenin. Ikke desto mindre er det takket være 
erfaringene fra den kinesiske revolusjon og fra Mao Tse-tung's 
lære at det er blitt mulig teoretisk å fatte hva som ligger 
i begrepet en "masse-linje", og å forstå at det er gjennom 
utøvelse av masselinja at et ledende parti blir instrumentet 
for proletariatets diktatur og demokrati, for eksistensen 
av proletarisk makt er først og fremst bestemt av forholdet 
mellom partiet og massene.

SPØRSMÅLET OM EN "UAVHENGIG METOVE"

Det synes for meg som det ikke er mulig å stole på en metode 
"uavhengig" av den som nettopp er diskutert hvis en skal av
gjøre om den politiske makten vunnet i kjølvannet av en 
revolusjon,er av proletarisk eller ikke-proletarisk natur.
I virkeligheten utøves proletarisk makt først på den økono- 
mi&kø ba&i& 4om ikkø kan sløvoZua j on&AøA fan a gsiunmn batiø 
gj&nnom bø&lttøJLbe av dan poZZti^kø waktøn.

I den første tiden etter en proletarisk revolusjon, og til 
tross for "nasjonalisering" og "statskontroll", fortsetter 
de fleste gamle sosiale relasjonene å eksistere, for de kan 
ikke ganske enkelt "avskaffes". Disse relasjonene kan ikke 
elimineres som et resultat av "vedtak" gjort på "toppen" av 
en revolusjonær statsmakt og satt ut i livet med øyeblikkelig
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virkning. Elimineringen av dem er et resultat av en K2.voZul- 
Ajonxsi ptiot><u>t> Aom Atsi&kk&fi i>dg ovdh, &yi hl&totii&k p&tiioda, 
av en prosess der alle sosiale forhold, og alle deltakerne 
i prosessen, blir "revolusjonert". Særlig gjelder det at 
produsentenes kontroll med produksjonsbetingelsene og leve
vilkårene krever en voksende omforming av den sosiale ar
beidsdeling, som vil føre til en gradvis avskaffelse av 
skillet mellom manuelt og intellektuelt arbeid og mellom å 
foreta og å utføre beslutninger, og reduksjon og eventuell 
avskaffelse av den rollen teknikerne har ved sin plassering 
"over" arbeiderne.
Gjennom disse omformingene må de som utfører lederoppgaver 
og "tekniske" oppgaver - de politiske kadrene og teknikerne 
- leve sammen med massene og dele livet med dem, underkaste 
seg deres kontroll og ta del i manuelt arbeid.
Men den radikale omformingen av forholdene mellom arbeiderne 
og mellom arbeiderne og deres produksjonsmidler, og den to
tale elimineringen av borgerlige produksjonsforhold og den 
borgerlige sosiale arbeidsdeling, er ikke et "spontant" 
resultat av produktivkreftenes utvikling. En slik omforming 
kan bare være resultatet av en ZangvasiZg kZaAA zkarrip under 
ledelse av proletariatets diktatur, av en klassekamp som 
går framover langs den riktige veien; dette krever en klasse
kamp som ledes av den mest fremskredne form for marxist- 
leninistisk tenkning slik den er utviklet i lys av den 
kinesiske revolusjon. Her også ligger marxisme-leninismens 
avgjørende rolle i at den er en revolusjonær teori og prak
sis, og dette er grunnen til at det er så viktig å belyse 
marxisme-leninismens proletariske karakter.

MARXISME-LENINISMEN SOM PROLETARIATETS TEORI

Marxisme-leninismen er proletariatets teori fordi davi zh. dzt 
uttrykk ptiole,tcLnlat&t£> undzst kapZ-
psio duk* j on* fiosikotd: marxismen har utviklet seg 

ved å ta utgangspunkt i proletariatets interesser, det eneste 
standpunkt som kan gi forståelse for de proletariske kampenes 
betydning. Vi bør her huske på Marx'formulering når han i 
analysen av Paris-kommunens historiske betydning, erklærte 
at for borgerskapet og for dem som aksepterte borgerskapets 
standpunkt, så vil proletariatets klassekamp forbli en "sfinx", 
en "gåte".
Marxismen og leninismen tar ikke bare utgangspunkt i prole
tariatets klassekamp, men også i en analyse av de ob j e,ktZv& 
motA&tnZnge,si i den kapitalistiske produksjonsmåten, ved å 
forklare det spesifikke ved proletariatets stilling i denne 
produksjonsmåten. Proletariatet er en produserende klasse 
helt og holdent berøvet produksjonsmidlene, fullstendig
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adskilt fra sine livsbetingelser gjennom den kapitalistiske 
reproduksjonsprosessen. Det er en klasse som kan frigjøre 
seg selv fra kapitalistisk utbytting bare ved å avskaffe ikke 
bare kapitalismen, men også alle former for menneskers ut
bytting av mennesker, ved fullstendig å ødelegge de rådende 
sosiale relasjoner og erstatte dem med radikalt nye rela
sjoner.
Det særegne ved proletariatets stilling under den kapital
istiske produksjonsmåten ZvZngdJi det, kvZ* dd£ t>kaZ {^n.ZgjøKd 
6 dg t>dZ\), til å utvikle en radikal revolusjonær ideologi. 
Frigjøringen av proletariatet fra utbytting og undertrykk
else krever egentlig en IddoZo gZt>k siadZkaZZA dStZng av prole
tariatet, en voksende tilslutning til en total revolusjonær 
ideologi 4 om kdZ£ og hoZddnt dK pJioZdtasilatdtA dgdn, og 
faoti&kjdZZZg ^Ka. den ideologien som borgerskapets ideologiske 
apparat gjennom enormt press forsøker å få proletariatet til 
å underkaste seg . 7)
Proletariatets ideologi btdmmdh. ovdKdn^ mnd pKoZd£an.Zoi£d£i> 
AtZZZZna i ddn kapZtaZZ^ZZ^kd psio duk* j onAmdtd *, denne ideo
logien er marxisme-leninisme som erutviklet og fremdeles er i 
utvikling med utgangspunkt i en analyse av proletariatets 
objektive plassering, på basis av en forståelse av motset
ningene som proletariatets klassekamp utvikles spontant 
innenfor, og av de posisjonene som inntas spontant av 
proletariatet hver gang dets egen kamp når et bestemt inten- 
sitetsnivå.
Det er i denne spesielle betydning at marxisme-leninismen 
er proletariatets revolusjonære teori. Det er av denne grunn 
at den er istand til å trenge inn i arbeiderklassen med 
lysets hastighet hver gang de objektive motsetningene som 
proletariatet er fanget i, når en bestemt intensitet. Dette 
er også grunnen til at overalt hvor proletariatets kamp når 
et bestemt intensitets-nivå, der fiZnndJi proletariatet selv 
former for masseorganisering som, slik Marx og Lenin viste, 
er i overensstemmelse med proletariatets revolusjonære 
rolle - Pariskommunen, sovjetene i 1905 og 1917, revolusjons- 
komitéene som vokste fram i mange land, særlig i Kina under 
kulturrevolus j onen.
På samme tid forklarer arten av motsetningene som proletar
iatet er fanget i/hvorfor disse formene for organisering, 
som kan betegnes som "spontan legemliggjøring av proletarisk 
ideologi", i seg selv er ustabile og usikre. Derfor er det 
nødvendig å bygge et 4 pd&ZdZt pAoZdtasiZA k ZddoZogZt> k og poZZ- 
ZZaIi apparat, et marxist-leninistisk parti som legemliggjør 
proletarisk ideologi. Bare et slikt apparat gjør det mulig 
å konA dntsidtid massenes initiativ som er nødvendig ved fri
gjøringen av de undertrykte klassene fra alle former for ut
bytting og undertrykkelse, og setter disse klassene i stand 
til, gjennom sin kamp, d ZZZdgnd 4 dg 4 dZv psioZdtasiiA k Zddo- 
ZogZ som presset fra borgerskapet hele tiden forsøker å
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adskille dem fra. Som det ble understreket av Marx; det er 
gjennom revolusjonær kamp, og bare gjennom slik kamp, at 
proletariatet kan lykkes i å omforme seg selv ideologisk.
Som han skrev i "Die Deutsche Ideologie": "Denne revolusjon
en er ikke nødvendig bare fordi den herskende klasse ikke 
kan styrtes på annen måte, men også fordi den klassen som 
styrter den bare gjennom en revolusjon kan lykkes i å kvitte 
seg med all den gamle møkka, og settes istand til å skape 
et nytt samfunn". 8)
Marxisme-leninismen er proletariatets revolusjonære teori 
fordi den trekker de endelige konklusjoner som følger av 
analysen, (sett fra den utbyttedes synspunkt og ikke fra ut
by tterens) , av proletariatets kamp, og av proletariatets 
stilling i den kapitalistiske produksjonsmåte. Marxisme- 
leninismen har på denne måten kunnet forklare både prole
tariatets radikale revolusjonære rolle og den proletariske 
revolusjonens verdensomspennende og historiske karakter; 
det siste følger av utviklingen til den kapitalistiske 
produksjonsmåten som et verdensomspennende utbyttings- og 
undertrykkelsessystem, og som verdens folk bare kan frigjøre 
seg fra ved å føre en verdensomspennende kamp.

PROLETARIATETS TEORI OG REVOLUSJONENS KREFTER

I lys av diskusjonen foran kan vi nå ta opp følgende viktige 
punkt: Sålenge marxisme-leninismen ekblAtetien. som en revolu
sjonær proletarisk teori, og sålenge den eksisterer som et 
nevoluA jonzn.t pantl som "legemliggjør" denne ideologien og 
setter den ut i livet, A å. blln. nekkevldden til denne teonlen 
Ikke. bane en tak fionb eholdt pn.oletoLfilo.tet alene.
Dette er tilfelle fordi den proletariske revolusjon ikke ut
vikler en ny utbytterklasse, men er dømt til å eliminere 
alle former for utbytting og undertrykkelse. Som Engels 
minner oss om i sitt forord til "Det kommunistiske manifest" 
26.juni 1883: den proletariske revolusjonen frigjør ikke 
bare proletariatet fra utbytting, men også "hele samfunnet 
fra utbytting, undertrykkelse og klassekamp". Denne spesi
elle karakteren til den proletariske revolusjonen betyr at 
hvis denne revolusjonen er gjort mulig ved 'at den kapital
istiske produksjonsmåten er verdensomspennende og av prole
tariatets eksistens, så vedkommen den Ikke bane pnoletanl- 
atet, men også alle de utbyttede, alle de undertrykte, og 
alle dem som har interesse av at utbytting og undertrykkelse 
avskaffes.
Vi kan nå forstå hvordan det er mulig for en proletarisk 
revolusjon å seire selv i land der arbeiderklassen er liten 
i antall, og hvorfor en slik revolusjon ikke desto mindre 
er en pn.oletan.lA-k nevoluA jon.
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Revolusjonens proletariske karakter avhenger i virkeligheten 
mer av den proletariske ideologiens domtvLZXnndz JioZ&e. og av 
partiet som er bærer av denne ideologien, enn av proletari
atets "tallmessige" styrke. Proletariatets dominerende rolle 
i revolusjonen er derfor først og fremst av ideologisk og 
politisk karakter. Proletariatet kan følgelig bli den tedznde 
ideologiske og politiske kraft i revolusjonen selv når det 
tallmessig ikke er den avgjørende kraft, f.eks. når andre 
samfunnsklasser, som de fattige småbøndene, er tallmessig 
størst.
Vi må nå ta opp et viktig problem, det som gjelder b&Atzm- 
me£^en av pKolztaktat&t A om klaA&e. under overgangen til sosi
alismen. Dette problemet henger sammen med den dominerende 
rolle som den proletariske ideologi spiller under denne 
overgangen.
Det at proletariatet konstituerer seg som en herskende klasse 
er resultatet av en historisk prosess: en prosess der prole
tariatet tilegner seg sin egen ideologi. Denne historiske 
prosessen krever inngrep fra et spesielt ideologisk apparat, 
det proletariske partiet, og er selv et resultat av &o&taZ 
kamp for omforming av samfunnet og verden. Det er selv
følgelig gjennom slik kamp at proletariatet omformer seg 
selv ved å oppnå en enhet frembrakt av dets egen ideologi, 
ved i økende grad å kaste overbord den fremmede ideologien 
som er pålagt det, ved å oppnå økt herredømme over materi
elle og sosiale krefter, og ved å omforme produktivkrefte
nes natur i lys av sannheten i dets ideologi - en sannhet som 
blir proletarisk makt så snart den griper massene. Det er 
gjennom disse omformingene at proletariatet blir den hersk
ende klasse som ikke lenger behersker andre klasser enn seg 
selv.
Bestemmelsen av proletariatet som en herskende klasse på 
grunnlag av dets tilegnelse av den proletariske ideologi 
er en prosess som angår fremfor alt arbeiderklassen; den 
proletariske ideologi er nøyaktig den ideologi som stemmer 
overens med proletariatets objektive posisjon i den kapital
istiske produksjonsmåte.
Så snart bruddet med denne produksjonsmåten er innledet,blir 
tilegnelsen av proletariatets ideologi en prosess som ikke 
angår bare de umiddelbare produsentene, men også represen
tanter fra andre samfunnsklasser, p.g.a. de fremtidsutsikter 
om frigjøring som den proletariske revolusjon viser for hele 
samfunnet. En forutsetning for dette er at de sistnevnte 
fiullAtzndtg og absolutt fiosikaAt&n. de snevre interessene til 
sin opprinnelige klasse, og kjemper konkret og effektivt for 
at proletariatets revolusjon skal seire. En annen forutset
ning er at de hele tiden er ledet av kravene om kamp for 
sosialismen og av proletariske oppfatninger som tar sikte på 
å avskaffe alt som hindrer de umiddelbare produsentene i å
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kontrollere sine livsbetingelser, av alt som skiller dem 
fra produksjonsmidlene, av alt som splitter dem.
Denne ideologiske bestemmelsen av proletariatet som en 
herskende klasse innebærer at det kan ta opp i seg alle de 
som inntar et proletarisk klassestandpunkt, men bare hvis 
de forplikter seg fullstendig til dette standpunktet. I 
overgangen til sosialismen vil således de som innehar 
ledende stillinger, være borgerlige eller proletariske av
hengig av om de inntar et proletarisk klassestandpunkt 
eller ikke. Fordi dette klassestandpunktet, som ikke er 
rotfestet i en klassesituasjon begrenset til produksjons
prosessen, kan omformes gjennom den ideologiske klassekam
pen, så får denne kampen overmåte stor viktighet og vil 
kunne bestemme i hvilken Kdtning samfunnsformasjonen vil* 
utvikle seg.
Det er også fordi den aktuelle sosiale situasjon, både den 
nåværende og den tidligere, erfaringene fra utbyttingen, 
undertrykkelsen og fattigdommen, letter tilslutningen til 
et proletarisk klassestandpunkt at de fattige bøndene og 
småbrukerne utgjør sammen med proletariatet, den grunnlegg
ende sosiale basis for proletariatets diktatur.
I overgangssamfunnene fortsetter andre klasser og samfunns
krefter enn proletariatet og borgerskapet å eksistere en 
tid. Det gjelder særlig slike klasser i folket som små
brukerne og småbøndene. For at den proletariske makten 
skal sikres må den være grunnlagt på demokratiske relasjoner 
med disse klassene. Enkdtdn mellom proletariatet og andre 
lag av folket (utdn ddnnd dnkdtdn dh, pnoldtatiiatdt* diktatur 
umulig) krever derfor at proletariatet respekterer det spesi
fikke ved disse lagene, slik at de kan ledes inn på veien 
til sosialismen, som også selvfølgelig er vdidn til ddtid* 
dgdn fitiig jøtiing. Ingdnting kan oppnå* i ddnnd * ammdnkdng
gjdnnom tvang - bruk av tvang kan bare Aplittd de folkelige 
kreftene, i* oldtid proletariatet og iøtid til ddt* ndddtilag. 
Dette er like sikkert i de industrialiserte land som i de 
underutviklede land der proletariatet er tallmessig svakt.
Det vitenskapelig riktige uttrykket "proletariatets diktatur" 
kan ha tilslørt det poenget at ikkd nod diktatuti må utøvd* 
ovdtt dd fioti*kjdlligd kla**dnd i fiolkdt. Uttrykket "prole
tariatets diktatur" betegner i virkeligheten"et politisk 
dominanseforhold som skal utøves utelukkende over den lille 
minoriteten som utgjøres av borgerskapet, uttrykket karak
teriserer på ingen måte det forholdet som må bestå mellom 
proletariatet og klassene i folket. Hvis de sistnevnte av 
og til begår feil, må de bli hjulpet i å korrigere feiltak
elsene, og ikke bli tvunget. For disse klassene er også 
undertrykt og i siste instans utbyttet av borgerskapet; de 
er derfor interessert i å revoltere mot borgerlige samfunns
forhold. Proletariatet må lede dem i denne revolten, for i 
ddn vdtiddn vi oppldvdA, fører denne revolten med nødvendighet
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til at de folkelige lagene, hvis de politisk og ideologisk 
blir ledet, inntar proletariatets posisjoner. Dette er 
nøyaktig hva som skjer med de fattige og mellomstore bønd
ene: hvis proletariatet oppretter riktige politiske, ideo
logiske og økonomiske relasjoner til dem vil de ledes til 
kamp for sosialisme; i en slik kamp deltar disse lagene av 
bønder som ideologisk og politisk pn.olztan.t6 zntz samfunns
krefter. Slik var det de kinesiske bondemassene slo inn 
på den sosialistiske veien.
Kort sagt så betegner uttrykket "proletarisk makt" den 
ledende politiske og ideologiske rolle som proletariatet 
spiller innenfor en spesifikk samfunnsformasjon. Dette er 
åpenbart proletariatets rolle innenfor ethvert land, men 
det er også rollen til verdensproletariatet hvis kamper er 
opphavet til marxisme-leninismen og til proletariatets 
revolusjonære ideologi. Det er den teoretiske og praktiske 
lærdom trukket av verdensproletariatets kamp som utgjør 
innholdet i den nåværende marxisme-leninismen. Dette inn
holdet blir et avgjørende middel i samfunnsomformingen når 
det trenger inn i massene, og når det bæres av et prole
tarisk parti som kan utvikle det.
Bare den ledende rollen til et slikt parti, som utviser en 
aktivitet og antar organisasjonsformer som inneholder den 
kollektive kunnskapen ervervet gjennom dets revolusjonære 
kamp, kan sikre ikke bare at bong zn.6 kapzt 6tyn.tz-6, men 
også at pn.oJLztcuiyLcLtz.tt> makt oppn.zttkold.z6 .

KLASSEKAMPEN UNVER PROLETARIATETS VIKTATUR

At det på et gitt tidspunkt eksisterer et parti som gjennom 
sin aktivitet og organisasjonsform opptar den kollektive 
kunnskapen som proletariatet har ervervet gjennom sine revo
lusjonære kamper, gir ingen "definitiv" garanti for at veien 
til sosialisme ikke kan forlates. Den eneste "garantien" 
for framgang langs den sosialistiske veien er det ledende 
partiets virkelige evner til ikke å adskilles fra massene. 
Denne egenskapen må stadig vekk fion.nyz6 ; noe som også impli
serer fornyelse av partiet - en kontinuerlig anstrengelse 
for å unngå den sterile gjentagelsen av ferdig-tygde for
muleringer og for å gjøre konkrete analyser av enhver ny 
situasjon, fordi enhver ny situasjon er enestående. En slik 
egenskap krever i neste omgang at proletariatets parti 
fiaktt6k ^onblln. de arbeidende massenes tjener, at det blir 
istand til å trekke lærdom av deres revolusjonære initiativ 
og at det retter seg etter disse initiativene og hjelper 
dem i deres utvikling.
Dersom disse betingelsene ikke oppfylles, kan intet ledende 
parti over lengre tid bidra til seier langs den sosialist
iske vei. Hvis det ikke tilfredsstiller disse betingelsene,
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vil det ikke være istand til å hindre at dets politiske 
linje opphører å være en proletarisk linje, og vil til sist 
ikke være istand til å hindre borgerskapet fra å ta kontrol
len over partiet og omforme det fra et redskap i det prole- 
tariske diktaturs tjeneste til et redskap for borgerskapets 
diktatur. Det sistnevnte kan i alle avskygninger manifest
ere seg mer eller mindre midlertidig under dekke av et 
"stats -borgerskap". Det er derfor en alvorlig illusjon å 
oppfatte klassekampen som "avsluttet" i det øyblikk prole
tariatet har tatt makten og produksjonsmidlene er brakt 
under statlig kontroll eller er kollektivisert. Dette 
betyr ikke slutten på klassekampen; den antar bare nye 
fiofimøti. Det som gjør det objektivt mulig og nødvendig å 
fortsette klassekampen under proletariatets diktatur, er ikke 
bare at det forekommer noe som ofte er blitt kalt "levning
ene fra den gamle utbyttende klassen", men også - vi kunne 
til og med si først og fremst - eksistensen, dvs. reproduk
sjonen av de gamle økonomiske, ideologiske og politiske 
forhold som ikke kunne "avskaffes" i løpet av en dag, og at 
de bare kan ødzløgg øa og bli øfiAtatt&t med andre forhold 
etter langvarig kamp. Disse gamle forhold er forbundet med 
den borgerlige arbeidsdeling, med skille mellom manuelt og 
intellektuelt arbeid, med skille mellom ledelse og utførelse 
med den karakteristiske delingen i borgerlig vitenskap mel
lom teoretisk kunnskap og praktisk dyktighet, med de fanzm- 
ttizd&lø&zb faokmønø Aom nn n&baltat av di&bn adAktlle,lAzne.
("verdi"-formen er en av dem), med de ideologiske formene 
som er reprodusert på dette grunnlaget, osv. Disse gamle 
forholdene utgjør det objzkttvz gfuinntag et som gjør det 
mulig for en minoritet av ikke-produsenter å utbytte majori
teten av produsenter, og som gjør det mulig for proletari
atet å bli nedkjempet. Disse forholdene reproduserer seg 
selv over en historisk periode som strekker seg langt ut 
over maktovertagelsen, og denne perioden kan ikke avsluttes 
før sosialismen er blitt v zfidznA om& p&nn&ndz.

Vnolatantatøtb tap av makt skylde.* tkkø nødv &ndigvi& voldz- 
ttg fiyAttk kamp. Ettersom proletariatets revolusjonære ideo 
logi er et avgjørende element i proletariatets makt, så er 
også den ideologiske klassekampen et viktig element i kampen 
om makten og i opprettholdelsen av denne makten. Dette for
klarer hvorfor svekkelsen av den proletariske ideologiens 
rolle, og de feil som følger av den, kan skape betingelser 
som gjør det mulig for borgerskapets samfunnskrefter å ut
vikle seg, konsolideres, oppnå innflytelse og endelig over
ta ledelsen i partiet og staten, dvs. gjenvinne makten.
Stilt overfor en slik fare er svaret verken undertrykkelse 
v.h.a. tvang eller ensidig verbal og dogmatisk lojalitet 
til lettvinte slagord. Stilt overfor en slik fare er det 
nødvendig kontinuerlig å utarbeide en levende proletarisk 
ideologi, å hjelpe til, gjennom en tilsvarende sosial prak
sis, at denne ideologien trenger stadig dypere inn i de
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arbeidende massene, og å hjelpe massene til kontinuerlig å 
gjøre opphøn mot gamle sosiale forhold og mot de "verdier" 
som gjør utbyttingen og undertrykkelsen "akseptabel" for 
massene. Bare på denne måten er det mulig gradvis å øde
legge de individuelle og spesielle interessene som betyr så 
mye i et klassesamfunn, og å skape betingelsene for at 
proletarisk solidaritet blir viktigst, og at individet fri
villig ønsker å stille sine evner og sitt arbeid til tjeneste 
i oppbyggingen av et radikalt nytt samfunn. Ikke noe av 
dette kan oppnås gjennom tvang og undertrykkelse. Det som 
kreves,er revolusjonær praksis, konkrete eksempler, fri 
diskusjon - diskusjon som ikke bare foregår blant noen få 
ledere, men der tvert imot hele partiet og hele det arbeid
ende folket deltar, slik at de sistnevnte kan ledes, gjennom 
overbevisning og aktive eksempler til å innta mer bevisste 
proletariske ideologiske standpunkt.
Dette er det konkrete innholdet i proletariatets ideologiske 
klassekamp. Denne kampen har ingen likhet med den gjentag
elsen av stereotype formuleringer eller med den "bannlysing" 
som følger av noen få prinsipper adskilt fra realitet og 
praksis.
Det må fremheves at en slik ideologisk klassekamp ikke kan 
bli fullstendig "spontan". Den må hele tiden relateres til 
den revolusjonære praksis og teori som har antatt den hist
oriske formen til marxisme-leninismen. Denne kampen, og 
byggingen av sosialismen, er umulig hvis den er basert bare 
på de "spontane oppfatningene" til de utbyttede og under
trykte klassene. For vi vet at disse oppfatningene i stor 
grad ble påtvunget disse klassene av den gamle utbyttende 
og herskende klasse. Bare et opprør mot disse oppfatningene 
uansett hvor nødvendig det er - er ikke tilstrekkelig til å 
erstatte dem med revolusjonære proletariske oppfatninger.
Det er dette faktum som gjør det påtrengende at det i til
legg er en organisasjon som er bærer av disse oppfatningene, 
og som sikrer deres masse-spredning og kreative utvikling 
gjennom klassekamp og konstant kritisk analyse av hele den 
sosiale praksis.
Rollen til et revolusjonært parti kan aldri være rollen til 
den "liksom ufeilbarlige rettleder" eller den såkalte elite. 
Partiet er ikke, og kan ikke være, en "representant" for 
arbeiderklassen og de folkemassene som er alliert med den. 
Heller ikke kan det være en "erstatning" for arbeiderklassen 
og folkemassene; det kan bare være In* tKimzntdt for arbeid
ernes makt. Dets rolle er å være en organisasjon som 
"bærer" revolusjonær ideologi og utvikler praksis som stem
mer overens med denne ideologien - en organisasjon som 
tjener massene og alltid er rede til å lære av dem. Bare en 
slik organisasjon kan være en garanti for at proletariatets 
revolusjonære teori ikke omvandles til dogmer, men tvert
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imot, vil forbli et våpen som kan brukes til å slå tilbake 
alle forsøk fra nye priviligerte sjikt på å gjenvinne makten. 
Dette, slik synes det for meg, er en av de store lærdommer 
fra lederstilen til Kinas kommunistiske parti, og noe av 
det mest betydningsfulle ved kulturrevolusjonen i Kina.

KOMMENTAR FRA PAUL SWEEZV

Dette fører vår diskusjon om overgangen til sosialismen til 
en avslutning. Jeg er enig med Charles Bettelheim i at vi 
har gjort framgang i og med at våre opprinnelige menings
divergenser er overvunnet. Og jeg er sikker på at han vil 
være enig med meg i at mange nødvendigvis viktige spørsmål 
fremdeles trenger å bli utforsket. Det vil kreve langt 
grundigere studier og bedre forståelse enn vi har nå av 
konkrete revolusjonære erfaringer, og det vil kreve mange 
diskusjoner i fremtiden.

TILLEGG: UTVRAG FRA BETTELHEIMS KOMMENTAR TIL ROSSANA
ROSSANVAS ARTIKKEL nMAOS MARXISME” 9)
(...) Jeg vil avslutte brevet mitt med et punkt som jeg 
syns det er spesielt viktig å få diskutert. I artikkelen 
heter det: "I virkeligheten utgjør tiltroen til massene 
'kulturrevolusjonens1 egentttge og vesentlige kjennetegn, 
samt utgjør det grunnleggende skillet mellom denne og tid
ligere faser av Maos politiske kamp." 10)
For min del mener jeg at denne tesen ikke er eksakt i den 
form som den her er gitt. Anerkjennelsen av nødvendigheten 
av å stole på massene og den praksis som uttrykker denne 
tilliten,er ikke for meg noe spesielt kjennetegn ved kultur
revolusjonen, men et generelt trekk ved KKP og ved Mao 
Tsetungs lære. På hvert trinn av den kinesiske revolusjonen 
ble den bestemmende rollen sikret av massene, og ikke av 
partiet. På hvert trinn består partiets rolle i å "konsen
trere massenes riktige ideer" for å bringe dem ut igjen i en 
bearbeidet form. På hvert trinn må partiet og dets med
lemmer underkaste seg massenes kritikk. Ikke i noe øye
blikk må partiet foregi "å sette seg i massenes sted". Mas
sene må alltid frigjøre seg selv. Det vil si at forholdet 
parti- masse alltid må være et indre, og ikke et ytre for
hold. Derfor er partiet langt mer et ledende "sentrum" enn 
en avantgarde. Dette indre forholdet mellom partiet og 
massene har gjort det mulig for KKP å være et instrument 
for proletariatets diktatur; for takket være dette forholdet 
kunne ikke partiet bli atskilt fra massene, og proletari
atet - den forenende sosiale kraften i folkemassene - kunne 
virkelig bli konstituert som herskende klasse.
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Her er det en fundamental forskjell fra den formen som 
proletariatets diktatur antok i Sovjetunionen. Denne for
men besto i at sovjetmakten (sovjetene var masseinstru- 
mentene) skulle kombineres med partiets ledende rolle.
Partiet var hovedsaklig en "avantgarde" som sto over massene 
og var altså atskilt fra dem, selv om det var knyttet til 
dem gjennom et artikulasjonsforhold (der partiet uttrykte 
massenes ønsker). Ved de gitte historiske betingelsene 
var en slik kombinasjon nødvendigvis vaklende. Den førte 
til at SUKP - idet det bekreftet teoriens forrang - til 
slutt tok kommandoen over sovjetmakten, men uten at det selv 
kunne bli massenes instrument. Slik forsvant proletariatets 
diktatur i Sovjetunionen; for proletariatets diktatur kan - 
som Lenin sa - ikke være noe annet enn proletariatets orga
nisering som herskende klasse. De historiske erfaringene 
synes å vise at det fremherskende elementet i proletariatets 
diktatur nødvendigvis er det ledende partiet. Bare det kan 
organiseres på grunnlag av en proletarisk linje og fungere 
etter prinsippene for den demokratiske sentralismen. Selv 
om maktutøvelsens proletariske karakter også er avhengig av 
statens organisasjonsformer, består den derfor først og 
fremst i at det eksisterer demokratisk-proletariske forhold 
både mellom partiet og massene (noe som igjen viser til 
begrepet masselinja) og innen partiet. Denne typen forhold 
blir ikke i det vesentlige skapt av "organisasjonsstatutter"; 
den kan bare dannes gjennom langvarige klassekamper, og den 
må stadig bli konsolidert gjennom de konkrete kampene som 
føres mot maktapparatets atskillelse fra massene. Men den 
typen forhold som SUKP hadde til massene og som ble prakti
sert i partiets rekker, bidro derimot stadig mer til at det 
som Oktoberrevolusjonen hadde knust, ble bygget opp igjen. 
SUKP oppfylte rollen i en slik "gjenoppbygging" nettopp fordi 
det selv var atskilt fra massene, og fordi det selv var 
konstituert som en "avantgarde" som foregå å være "eneinne- 
haveren" av teori. På den andre siden oppfylte det denne 
rollen i en enda mer dyptgripende mening fordi forholdet som 
det hadde til massene, tenderte i retning av å reprodusere 
en type relasjoner som kjennetegner et sosialt herskeapparat 
med klassekarakter. Dette har gjort det mulig for borger
skapet å erobre makten igjen midt inne i partiet.
Den stadige tilknytningen til massene er altså etter min 
mening det viktigste bidraget som den kinesiske revolusjonens 
teori og praksis har gitt til utviklingen av den proleta
riske revolusjonens teori og praksis. Denne tilknytningen - 
som uttrykkes i begrepet "masselinja" - er selv en "tilbake
vending" til marxismens fundamentale posisjoner, en oppfat
ning som sosialdemokratiets praksis og teori hadde fjernet 
seg fra. Og likedan har en psevdo-leninisme som har "glemt" 
vesenet til den faktiske leninske praksisen, distansert seg 
fra denne oppfatningen. Dette har den gjort idet den hen
viser til noen tekster av Lenin, nemlig de tekstene som går 
ut på å transformere partiet til massenes "læremester", først
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i en "pedagogisk", deretter i en langt videre mening.
Det som etter min mening er sant i den tesen om kultur
revolusjonen som fremsettes av Rossanda, er det som karak
teriserer den som sådan, nemlig den makeløse bredden i 
tilbakeknytningen til massene. Denne bredden er faktisk 
et resultat av at de forskjellige instansene i partiet er 
forankret i massene og deltar direkte i deres konkrete 
kamper. Dette gjør det mulig for massene å gjennomgå en 
virkelig samfunnsmessig praksis, dette ikke på en falsk, 
abstrakt måte. Etter mitt syn dreier det seg her om en av
gjørende historisk etappe i utviklingen av masseinitiativet 
overfor selvepartiet. Man vet at denne etappen må ha et 
stort antall andre følger som sikter mot å la det tilkomme 
folkemassene en stadig mer vidtrekkende rolle gjennom den 
selvstendige praktiske tilegnelsen av teori.
Til slutt synes jeg det er viktig å understreke to spørsmål 
som henger nært sammen med hverandre. For det første: Mao 
Tsetungs oppfatning som han bestemmer forholdet parti-masse 
ut fra, forandrer ikke noe ved et marxist-leninistisk partis 
fundamentale rolle i kampen for sosialismen. Tvert imot.
For det andre: Mao Tsetung gir tilbake til det avgjørende 
og viktige begrepet "proletariatets diktatur" dets sanne 
innhold, et innhold som ble gjort fullstendig ukjennelig 
gjennom den Stalinske praksis. Dette diktaturet er nemlig 
også og nødvendigvis det mest omfattende demokrati for 
folkemassene, dvs. for hele folket: for proletariatet og 
alle klasser som kjemper på dets side og har interesse av 
sosialismen, altså for det store flertallet av befolkningen 
i et land. Diktaturet som undertrykkelsesmiddel må bare 
ramme en liten klikk, mens de brede folkemassene må rå over 
den mest fullstendige ytringsfrihet, frihet til å uttrykke 
seg, innbefattet friheten til å kunne ta feil. Folkemass
ene må samtidig frigjøre seg selv og lære selv. Å lære vil 
ikke si å ta imot lære av en "mester", samme hvor klok han 
enn er, men det vil si: å trekke lærdom av erfaringen.
Politisk synes jeg disse to punktene er avgjørende; for av 
historisk velkjente grunner ble begrepet proletariatets 
diktatur grovt deformert. Dette begrepet ble forvandlet 
til betegnelsen på et diktatur som ble utøvd over massene, 
selv om dets innhold beskriver noe helt annet. Det den 
kinesiske revolusjonen stadig minner oss om, er kjenns- 
gjerningen at proletariatets diktatur ikke er noe annet 
enn det proletariske demokratiet, demokratiet for de bred
este folkemassene.

Oversatt av Arnulf Kolstad
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MOTER

1) Offentliggjort i Monthly Rzvlzu), des. 1970, s. 14-21.
2) Monthly Review, des. 1970, s. 16-17.
3) Lenin: "Eine der Kernfragen der Revolution", Werke 

Bd. 25, Berlin 1960, s. 378.
4) Kfr. Lenins kommentar til "Die Kritik des Gothaer 

Programms" i januar-februar 1917.
5) Kfr. Lenin, "Staat und Revolution". Werke Bd. 25.
6) Mao Tse-tung "On the correct Handling of Contradictions 

among the People" i Vouti E*6ay& on Philosophy, Peking 
Foreign Languages Press, 1966, s. 84.

7) Den ideologien som proletariatet på denne måten er under
kastet, er åpenbart ikke ideologien til proletariatet, 
men ideologien som hviler på det, eller, som Rivene 
uttrykte det i sin ikke-publiserte artikkel om Eiloso- 
fcizn til Mao Tse-tung: "ideologien blant (within) 
proletariatet".

8) Kfr. Karl Marx, "die Deutsche Ideologie", MEW Bd. 3, 
Berlin 1970, s. 132.

9) Bettelheims kommentar var et brev til 11 Mani^astos 
redaksjon, og den ble opprinnelig trykket i dette tids
skriftets januar/februar-nummer for 1971. Rossandas 
"Maos marxisme" som tidligere var blitt publisert i
ll Manias to , foreligger nå på norsk i KOMTRAST nr. 5 
1971 som har rammetittelen "Veier til sosialismen. 
Sovjet/Kina".

10) Rossana Rossanda: "Maos marxisme", KOMTRAST nr. 5 1971, 
s. 84.
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Redaksjonelle merknader

Paul Sweezy (født i 1910) er leder for forlaget Monthly 
Review Press, og - sammen med Harry Magdoff - redaktør av 
det marxistiske tidsskriftet Monthly Review* Blant Sweezys 
viktigste bøker er The Theory o £ Capitalist development og 
Monopolkapitalen (skrevet sammen med Paul A. Baran) som er 
utgitt på norsk av Pax Forlag.

Esinest Mandel underviser i økonomi ved Det frie universi
tetet i Brussel og er redaktør av ukeavisa La Gaucke. Han 
har skrevet en rekke artikler og bøker om marxistisk økono
misk teori, deriblant Tke formation othe Economic Thought 
o£ KaKl Manx, Monthly Review Press, London 1971. Artikkelen 
i dette heftet er et utdrag fra kapitlet om Sovjetøkonomien 
i den reviderte tyske utgaven av hovedverket hans, Manxist- 
ische Wifit* charts theo/ile (fransk original) . Cppyright 
1968 by René Juillard, Paris.

Eugen ltanga, født i 1879 i Ungarn, var økonom av yrke. I 
1919 var han en av folkekommissærene i Bela Kuns rådsre- 
gjering. Etter at rådsrepublikken var styrtet, flyktet 
han over Østerrike til Sovjetunionen sammen med Kun, Lukacs 
og Rakosi. Han var i mange år medlem av Kominterns ekseku
tivkomite og ledet en tid komiteens kontor i Berlin. Fra 
1927 var han leder for Institutt for verdensøkonomi i Moskva. 
En tid var han Stalins personlige rådgiver i økonomiske 
spørsmål. I alle år underordnet han seg lojalt Stalins 
politiske linje, noe som også gjenspeiler seg i de viten
skapelige arbeidene hans. Men i 1948 ble han avsatt fra 
stillingene sine og utstøtt fra Det sovjetiske vitenskaps
akademiet fordi avhandlingen hans "Kapitalismens struktur- 
forandring etter den annen verdenskrig" var "defaitistisk" 
og avvek fra partilinja. Etter Stalins død ble han rehabili
tert. Han døde i 1964.
I sine forskningsarbeider var Varga særlig opptatt av å ut
vikle den marxistiske analysen av kapitalismens konjunktur
bevegelser på basis av statistisk materiale. Et utvalg av 
hans vitenskapelige arbeider har nå kommet på tysk: Vie 
K filte de* Kapitalismu* und ihne politi* chen Eolgen, redi
gert og med innledning av Elmar Altvater, Europåische Ver- 
lagsanstalt, Frankfurt a.M. 1969.
Artikkelen Varga står som forfatter av i dette heftet, er 
i Vesten blitt kjent som hans "politiske testament". Det 
hersker imidlertid tvil om hvem som er tekstens opphavsmann. 
Vargas enke og noen sovjetiske økonomer som var hans med
arbeidere i senere år, har benektet at skriftet stammer fra 
hans hånd. Av den russiske utgiveren Samizdat i Moskva og 
av det franske forlaget Grasset i Paris er det derimot
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blitt tilskrevet Varga. Hittil er tekstens opprinnelse 
uoppklart. Av artikkelen fremgår det imidlertid at forfat
teren selv må ha erfart det stalinistiske apparatet innen
fra, og at han må ha tilhørt den gamle garden av bolsje
viker. Selv om det fra et marxistisk standpunkt må reises 
prinsipielle innvendinger mot mange punkter i analysen, så 
vitner den om en fortrolighet med den marxistiske metoden 
som mangler helt hos den indre opposisjonen i Sovjetunionen 
i dag. Dette tatt i betraktning, holder vi forfatterens 
person for å være et sekundært spørsmål.
I Sovjetunionen er Vargas "politiske testament" blitt satt 
i sirkulasjon av undergrunnsforlaget Samizdat i Moskva. 
Senere er det i sin helhet blitt publisert av det franske 
forlaget Grasset, Paris 1970, og av det tyske forlaget 
Trikont, Munchen 1970 (Ve.si fiuAAsLA eke, Meg zum So zZalZAmuA 
and AeZm EngdbntAA e, oversatt fra russisk av Hartmut 
Mehringer. Schriften zum Klassenkampf nr. 20). Oversett
elsen til norsk er fra den tyske utgaven. Copyright 1970 
by Trikont Verlag, Munchen.

Han<6 MagnuA EnzenA be/cgesiA og PfUlZp HzamannA diskusjons- 
bidrag til Vargas "testament" ble opprinnelig publisert i 
KuSiAbuch 13, 1971, som hadde rammetittelen "Obergånge zum 
Sozialismus". (I dette KuSiAbuck-heftet ble også Vargas 
"testament" trykket, bare litt forkortet). Copyright 1971 
by Kursbuch Verlag, Berlin.

Jaczk Kation (født i 1935) og Kanol Uodz&lzLOAkl (født i 
1937) er tidligere medlemmer av Det forente polske arbeider
parti og av partiets ungdomsorganisasjon. Kuron var inntil 
november 1964 leder for ungdomsorganisasjonens universitets
seksjon i Warszawa.
I 1963/64 arbeidet de sammen som assistenter på Historisk 
institutt ved Warszawa-universitetet. De laget da et ut
kast til en marxistisk analyse av det polske samfunnet som 
de hadde tenkt å legge fram for diskusjon i partiet og 
ungdomsorganisasjonen. I november 1964 foretok politiet 
husundersøkelser i hjemmene deres, beslagla manuskriptet og 
arresterte forfatterne. Etter noen uker ble de løslatt fra 
varetektsarresten uten at det var blitt reist sak mot dem, 
og samtidig ble de ekskludert fra partiet og ungdomsorgani
sasjonen.
For å imøtegå ryktene som var satt ut om deres politiske 
meninger blant partimedlemmene, skrevde i mars 1965 et 
Kpdnt b;izv tZl V&t ^on.zntd polAkz anb&ldttipivitl og sendte 
det til sine tidligere partikamerater. Den 19.mars ble 
de arrestert på ny og stilt for retten. Anklagen lød: 
"Fremstilling og spredning av skrifter som skader den polske 
statens interesser." Kuron ble dømt til tre og Modzelewski 
til tre og et halvt års fengsel. Sommeren 1967 ble de løs
latt før soningstidens utløp.
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I mars 1968 var de aktivt med i de store studentdemonstra- 
sjonene i Warszawa, og de ble da arrestert igjen. Etter ti 
måneder i varetektsarrest ble de stilt for retten i januar 
1969 og dømt til tre og et halvt års fengsel hver.
Begge rettssakene foregikk selvsagt for lukkede dører.
Hverken protokollene fra rettsforhandlingene eller de til
taltes svarinnlegg er blitt offentliggjort.
I Polen sirkulerer nå det åpne brevet under jorda i et stort 
antall eksemplarer. Under tittelen LZat Otwafity do VatitiZ 
ble det for første gang publisert i august 1966 av det 
polske emigranttidsskriftet Kultuna i Paris. Senere samme 
året ble det oversatt til fransk (Lettre ouvzsitz au VafitZ 
ouvnZzh. polonaZA, Paris 1966), og i 1969 til tysk (MonopoZ- 
6 o zZaZZ&mu& , oversatt fra polsk og med etterord av Helmut 
Wagner, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg). Utdraget av 
brevet som trykkes i dette heftet av vardøger, er oversatt 
fra den tyske utgaven.
En verdifull kommentar av det åpne brevet og biografi over 
forfatterne finnes i H.M. Enzensberger: VnzZk ptiuzkz. RzvoZu- 
tZonasiz vosi Gz^iZzht, Frankfurt a.M. 1970. I denne boken, 
som hittil ikke har fått den oppmerksomhet som den etter vår 
mening fortjener, er det også tatt med et noe større utdrag 
fra brevet enn det som trykkes her.
Det åpne brevet er forøvrig i sin helhet oversatt - dess
verre med en del unøyaktigheter - til svensk fra den franske 
utgaven (Bslzv tZZZ poZtka afrb ztatipaKtZzt, René Coeckelberghs 
Partisan-Forlag, Molndal).

CkasiZz* BzttzZkzZm er leder for Czntsiz d'Etudz* dz PZanZ- 
^ZzatZon SozZaZZAtz ved Sorbonne-universitetet i Paris.
Han har offentliggjort en rekke studier omkring de sosial
istiske landenes og "utviklings"-landenes økonomiske prob
lemer. Blant de mest kjente arbeidene hans er La ConAtsiuz- 
tZon du SoziaZiAmz zn Cklnz, Maspero, Paris 1965.
Artikkelen som trykkes her, ble opprinnelig publisert i 
MontkZy RzvZzw, nov. 1971. Denne artikkelen er det fore
løpige sluttinnlegget i en diskusjon mellom Bettelheim og 
Sweezy som startet i oktober 1968. Copyright 1971 by Monthly 
Review, Inc., New York.

Til slutt vil vi understreke at vi betrakter dette nummeret 
av vatidøqzh bare som en foreløpig innføring i et tema som 
enten har vært direkte forsømt eller i alle fall ikke blitt 
behandlet som ptioblzm av de fleste sosialister i Norge. 
Senere har vi tenkt å gi ut flere numre om dette temaet, 
blant annet et hefte om overgangssamfunnets politiske øko
nomi .
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Transitional Economic Systems: The Polish-Czech Example 
by Dorothy W. Douglas 

Introduction by Lynn Turgeon
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print an important work in comparative economic systems. Dr.
Douglas was among the few Western economists who spent a con
siderable amount of time in Poland and Czechoslovakia in 1948 and 
1949. She describes the pattern that emerged in the wake of the Red 
Army in Poland and the Communist conquest of power in Czecho
slovakia, and discusses the strengthening of the common pattern, the 
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The Military Art of People's War 
Selected Writings of General Vo Nguyen Giap

edited and with an introduction by Russell Stetler

“The selections concerning the American escalation of conflict in 
Vietnam are invaluable for understanding the current situation. Given 
the success of the guerrilla struggle, it is important that we have as 
much information as possible about its military and especially its 
political foundation; Giap’s writings are the best available introduc
tion to the subject. Russell Stetler’s introduction to this collection is 
a masterful contribution. . . —The Nation

“. . . the epic story of how a small backward peasant people 
fought to a standstill, within less than one generation, three of the 
most powerful military machines of the twentieth century—those of 
Japan, of colonial France, and of the United States.”

—Keith Buchanan
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The Chinese Road to Socialism 
Economics of the Cultural Revolution

by E. L Wheelwright and Bruce McFarlane

This is an essay on the political economy of modern Chinese society. 
Its theme is that the highest value in the economy and in the 
society, taking precedence over considerations of “efficiency,” is the 
continuous participation of the producers in the process of creating 
their own lives and their own nation.

“The authors of this book know the right questions to ask. They 
see the Cultural Revolution in the perspective of economic his
tory. . . . Our authors, though sympathetic, have no need to gloss 
over errors of policy, fake starts, and retreats. On the other hand, 
they have no need to lard their pages with adulation. A cool ac
count of what they have seen is quite sufficiently impressive.”

—Joan Robinson, from the Foreword
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IMPERIALISM AND UNDERDEVELOPMENT 
A READER
edited by Robert I. Rhodes

A complete course in problems of underdevelopment 
considered in historical perspective, extremely useful 
for both the student of underdevelopment and as a 
text.

I. Imperialism in Historical and Contemporary Perspective
A. G. Frank, The Development of Underdevelopment; H. Magdoff, 
The American Empire and the U.S. Economy; D. Horowitz, The Al
liance for Progress; H. Alavi and A. Khusro, Pakistan: The Burden 
of U.S. Aid; P. Reno, Aluminum Profits and Caribbean People; A. G. 
Frank, On the Mechanisms of Imperialism: The Case of Brazil;
J. O’Connor, The Meaning of Economic Imperialism.

II. The Underdeveloped Economy and Economic Policy
T. K. Hopkins, On Economic Planning in Tropical Africa; D. Seers, 
The Stage of Economic Gtowth of a Primary Producer in the Middle 
of the Twentieth Century; C. E. Rollins, Mineral Development and 
Economic Growth; T. Balogh, Agricultural and Economic Develop
ment; G. Arrighi, International Corporations, Labor Aristocracies, 
and Economic Development in Tropical Africa; H. O. Schmitt, 
Foreign Capital and Social Conflict in Indonesia, 1950-1958.

III. Politics, Class Conflict, and Underdevelopment
P. A. Baran, On the Political Economy of Backwardness; F. Fanon, 
The Pitfalls of National Consciousness—Africa; J. Nun, The Mid
dle-Class Military Coup; P. Ehrensaft, The Politics of Pseudo-Plan
ning in a Primary-Producing Nation—Trinidad and Tobago; M. 
Caldwell, Problems of Socialism in Southeast Asia.
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THE GREAT ROAD:

The Life and Times of Chu Teh 

Agnes Smedley
From the reviews of the first (1956) edition: “. . . appears at pre
cisely the right moment to illumine for us not only one man, Chu 
Teh, but the whole vast complex Chinese Revolution which shaped 
him and which he in turn did so much to shape.”—William Hinton.

. . of first-hand importance for a fuller understanding of the 
process that brought the Chinese Communists to power in Peking.”— 
O. Edmund Clubb. “Much of it reads like a picaresque novel. . . . 
Probably the best work on the Chinese Revolution since Snow’s 
Red Star Over China.”—New Statesman.
$3.95 / £1.70 (paper) PB2067
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Hans Magnus 
Enzensberger
Das Verhor 
von Habana
284 Seiten, Kart., 12 Abb., DM 15.-

Die zehn Verhore dieses Buches 
nehmen einer geschlagenen Klasse, 
der cubanischen Bourgeoisie, ein 
Selbstbildnis ab, in dem ihre ver- 
borgensten Regungen zum Vor- 
schein kommen. Ort und Zeit der 
Handlung: Habana nach der ge- 
scheiterten Invasion an der 
Schweinebucht. Hauptfiguren: die 
gefangenen Soldner, rekrutiert aus 
der cubanischen Emigration in 
Miami, ausgeriistet und bezahlt von 
der CIA.
Vorlage der Rekonstruktion: ein 
offiziel les Tonband-Protokoll aus 
cubanischen Archiven. Beigaben: 
Essay, Fotos, Dokumente, Lebens- 
låufe, Materialien.
Enzensbergers Buch hat es nicht auf 
exotische Geschichtsforschung ab- 
gesehen. Es zeigt, an Hand eines 
historischen Gltickfalls, den inneren 
Mechanismus einer Klassengesell- 
schaft. Der Sieg der cubanischen 
Revolution hat ihr Gehåuse aufge- 
brochen und den Blick ins Innere 
eines Uhrwerks freigelegt, das auch 
in unserer Gesellschaft tickt.

Suhrkamp

Freispruche. 
Revolutionåre 
vor Gericht
ca. 460 Seiten, Kart., DM 20.-

Funfundzwanzig Revolutionåre vor 
Gericht, von Babeuf (1797), in dem 
man den ersten Kommunisten sehen 
kann, bis zu Kuron und Modze- 
lewski (1965), zwei jungen Polen, die 
heute noch im Gefångnis sitzen. Die 
Rechtskraft der Urteile reicht nur 
soweit wie die Macht der herrschen- 
den Klasse, die sie gefållt hat: der 
Titel des Buches, ein Castro-Zitat, 
nimmt ihre Revision vorweg. Ver- 
gessene stehen neben Klassikern, 
Asiaten, Afrikaner und tateinameri- 
kaner neben Europåern. Mehr als 
die Hålfte der Texte wird in Deutsch
land zum ersten Mal publiziert. 
Biographien und Kommentare stei
len den historischen Kontext her. 
In diesem politischen Lesebuch 
kommt es nicht auf die juristische 
Seite von einigen sensationellen 
Prozessen an, sondern auf das 
Selbstverståndnis der revolutionåren 
Bewegungen, auf ihr Verhåltnis zur 
Staatsmacht und auf ihre Strategien 
zu deren Sturz.

Suhrkamp
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