
Arnulf Kolstad:

Psykologi og marxisme

1. Marxismens plass i psykologiens historie
Ingen av dem som i autoriserte framstillinger av psykologiens 
historie tillegges æren av å ha grunnlagt psykologien som selv
stendig delvitenskap rundt århundreskiftet, var inspirert av 
marxistisk vitenskap. Den etablerte psykologiens stamfedre: 
Fechner, Wundt, Ebbinghaus, Watson, for å nevne noen, hadde 
ikke ambisjoner i retning av å forklare menneskenes psykiske 
utvikling og tilstand innenfor rammene av en marxistisk viten- 
skapsforståelse. Som Bruder1 viser, var opprinnelsen til det 
som senere har fått rang av psykologisk vitenskap, karakteri
sert ved kopiering av naturvitenskapenes metoder, først og 
fremst det kontrollerte eksperiment. Den offisielle psykologi
ens senere historie er også mistenkelig fri for marxistisk inn
flytelse, og dette skyldes ikke bare at disiplinen faktisk er 
uten marxistiske tradisjoner, men det henger også sammen med 
det generelle forhold ved all historieskrivning: at bare den 
forskningsvirksomheten som har understøttet den eksisterende 
produksjonsmåten har fått rang av vitenskap. Den kritiske eller 
undergravende vitenskap er forvist som dogmatisme eller stemp
let som kuriositeter. Men det har tross alt eksistert marxist
isk orientert psykologi tidlig i dette århundre; ett eksempel 
er Georges Politzer’s "konkrete psykologi",2 psykologien i Sov
jet er et annet. I begynnelsen av 20-årene utarbeidet Blcynskij 
og Kornilov en psykologi på marxistisk'grunnlag,3 og Freudo- 
marxistene var virksomme i 30-årene.

Sigmund Freud hadde ingen affinitet til marxismen da han i 1890- 
årene penslet ut hovedtrekkene i psykoanalysen. Allikevel har 
den psykologiske retningen han dermed grunnla vært utgangspunkt
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for de fleste av dem som i anglosaksiske land senere har knyt
tet den spesielle vitenskapen om menneskets psyke an til marx
ismen. De første forsøkene på en slik syntese kan føres tilbake 
til Ernst Block og 1909.4 Senere har de marxistisk orienterte 
’psykologene1 i USA og Vest-Europa holdt fast ved psykoanalysen 
som marxismens psykologi. Wilhelm Reich og Otto Fenichel er 
best kjent fra 30-årenes Tyskland, Lorenzer, Lacan og Schneider 
er aktuelle navn idag. Som Schneider skriver,5 så ble diskusjon 
en om marxismen og psykoanalysen nedkjølt under stalinismen i 
øst og nasjonalsosialismens diktatur i vest, og gjenoppsto førs 
med klassekampbevegelsene i slutten av 60-årene. Men diskusjone 
ble igjen avblåst i de unge sekteriske venstristiske mini-parti 
ene som spredte seg i Vest-Europa fra begynnelsen av 70-årene. 
Også psykologer som sokner til den norske varianten av disse 
gruppene: Arbeidernes Kommunistparti (AKP m-1), har fordømt psy 
koanalysen og søkt tilflukt i en enkel atferdisme.6 Noen teoret 
isk begrunnelse for denne posisjonen, dvs. hvorfor psykoanalys
en er uforenlig med marxismen og hva som gjør atferdismen til 
den eneste psykologien som kan forenes med marxismen foreligger 
ikke, det er atferdismens praktisistiske karakter som virker 
tiltrekkende - den er "brukande og effektiv11.7

Forsøket på å forene marxismen og en atferdistisk psykologi har 
lange tradisjoner i Sovjet. Det som idag kalles sovjetpsykologi 
kan forstås som en variant av atferdismen, brolagt med marxist
iske sitater^og allmenne, prinsipper fra nden dialektiske og his 
oriske materialisme”. Det var særlig under Stalintiden at denne 
varianten av psykomarxismen hadde framgang - like etter revolu
sjonen var psykoanalysen relativt godt representert. "I Sov
jetunionen ble visstnok alle de viktigste arbeidene til Freud 
oversatt inntil 1927. Men etterhvert som revolusjonen stivnet i 
byråkratisme, ble psykoanalysen fordrevet fra den offentlige be 
vissthet."8

Lenins kjennskap til Freud synes å ha vært både tilfeldig og 
dilletantisk, noe som framgår av samtalen med Clara Zetkin.9 
Lenins avvisning av Freudianismen som f,en borgerlig grille" må 
imidlertid forstås ut fra hans posisjon som politisk strateg i 
en revolusjonær situasjon. Som Schneider skriver målte han verc 
ien av vitenskapelige teorier etter deres praktiske brukbarhet 
i den aktuelle klassekampen, og ut fra et slikt perspektiv får 
også motstanden mot freudianismen under Stalin-tiden sine gode, 
historisk legitime grunner.

Historisk har altså den ytre sammenbindingen mellom marxisme o£ 
psykologi vært forsøkt på to forskjellige måter:
1. Gjennom foreningen av psykoanalysen og marxismen (freudo- 

marxismen).
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2. Ved utformingen av Sovjetpsykologien (og aktuelle vestlige, 
atferdistiske varianter av denne).

Disse hovedretningene er fremstilt særskilt senere i dette num
meret. Her skal jeg fortsette med den prinsipielle diskusjonen 
om forholdet mellom marxisme og psykologi.

2. Marxisme og psykologi - hva forener, hva skiller?
9

Marxisme og psykologi er ikke to likeverdige disipliner med hver 
sin gjenstand. De kan ikke integreres eller gå over i hverandre 
slik f.eks. geologien og mineralogien kan. Derfor vil en ytre, 
mekanisk sammenføyning av de to momentene ikke lykkes. Psykologi 
og marxisme representerer vitenskapelighet på to forskjellige 
nivåer. "Det dreier seg om forholdet mellom en enkeltvitenskap 
(psykologien) og en helhetlig allmenn oppfatning av menneske, 
natur og samfunn."10 Marxismen er en forståelsesform med et indre 
forhold mellom en vitenskapelig metode og en teori om bevegelses- 
lovene til det kapitalistiske samfunn. Delvitenskapen psykologi 
må underkastes denne forståelsesformen for å bli marxistisk. 
Marxismen gir ikke umiddelbart eller direkte svar på det psyko
logiske forskningsobjektets problem, men den gir horisonten som 
det konkrete forskningsarbeidet kan bedrives under. Psykologien 
må på den marxistiske forståelsesformens grunn kritisk tilegne 
seg det kunnskapsmaterialet som har framkommet innenfor den psy
kologiske deldisiplin, og utvikle dette videre. Psykologien har 
utvilsomt gjennom empirisk/eksperimentelle undersøkelser av dyr, 
barn og også sinnsyke innsikt i en rekke detaljer, men mangler en 
teoretisk forståelsesramme for sammenfatning av delinnsiktene. 
Dersom psykologien ikke knyttes an til en (materialistisk filoso
fi og en) teori om det menneskelige samfunn, og istedet "leter et
ter menneskenes psykiske hemmelighet der den'ikke finnes, nemlig i 
individene selv (og der alene) vil den forfalle til spekulativ hu
manisme",11 og jeg vil tilføye, til biologisme eller idealisme.

3. Psykologiens forhold til filosofien

Helt siden etableringen av den psykologiske deldisiplinen i slut
ten av'forrige århundre, har'det eksistert"béhov for å proklamere 
psykologien som selvstendig vitenskap, dvs. løsrevet fra det som 
ble kalt "filosofisk spekulasjon". Reaksjonen på psykologiens 
symbiose med filosofien var et progressivt utviklingstrekk, men 
dette skyldes ikke oppgjøret med filosofien som sådan, men fordi 
det var et nødvendig oppgjør med en spesifikk idealistisk eller 
metafysisk filosofisk tradisjon. Den erklærte anti-filosofiske 
psykologien som ble satt i stedet kunne, til tross for påstanden 
om det motsatte, ikke unndra seg filosofiske eller vitenskapsteo-
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retiske forutsetninger. Det som skjedde var at psykologien u- 
problematisk, implisitt og stilltiende ble basert på de forut
setninger som gjelder for den klassiske naturvitenskap. Det 
naturvitenskapelige eksperiment ble opphøyet til kriteriet på 
vitenskapelighet uten at de vitenskapsteoretiske eller filo
sofiske forutsetningene for denne teknikken ble problematisert 
eller diskutert. Vitenskapelighet ble forvekslet med objektiv- 
isme forstått som intersubjektivitet (eller reliabilitet), alt 
annet var subjektivisme, idealisme, spekulasjon, metafysikk, 
overtro og tankespinn. Det progressive oppgjøret med den ideal
istiske filosofi førte ikke til at psykologien fant en viten
skapelig filosofisk horisont, men resultatet ble at den filo
sofiske refleksjon overhodet, den abstrakte tenkning, den tanke- 
messige begrepsutledning ble erklært som uvitenskapelig og ide
alistisk - slått ut i det badevannet som inneholdt den ikke- 
vitenskapelige metafysikk.12

På den annen side er ikke filosofien noe som skapes tilfeldig i 
menneskenes hjerner. Som en del av overbygningen representerer 
-filosofien i siste instans også produksjonsforholdene eller den 
økonomiske basis. Den borgerlige vitenskap og dens implisitte 
filosofiske forutsetninger er et uttrykk for det borgerlige sam
funn selv.

Psykologiens relasjon til en filosofi eller en forståelsesform 
er uunngåelig. Det særmerkte ved en marxistisk fundert psykologi 
er derfor ikke denne psykologiens anknytning til en forståelses- 
form, men særtrekket er denne forståelsesformens særtrekk.

4. Marxismens særtrekk som filosofi og forståelsesform

I marxismen som forståelsesform er en vitenskapelig metode og 
teori om bevegelseslovene til det menneskelige samfunn uløselig 
sammenbundet. Teorien om samfunnsutviklingen er freimkommet gjen
nom å anvende denne spesielle metoden. I teorien om de objektive 
sammenhenger inntar menneskene en sentral plass. Marxismen gir 
ikke bare nøkkelen til forståelsen av menneskenes historiske 
utvikling, men den avslører samtidig menneskenes betydning for 
samfunnsprosessens forløp. Det er i den dialektiske posisjon son 
samtidig objekt og subjekt for samfunnsutviklingen 13 at men
nesket får sin betydning3 - i dette ordets dobbelte forstand. 
nDet menneskelige individ, objektet for determinasjonsprosess- 
sen, er selv et aktivt ledd i den samfunnsmessige sammenheng... 
Marx og Engels arbeidet framfor alt med den indre dialektiske 
sammenheng mellom individ og samfunn..."14

Marxismen er altså karakterisert ved en dialektisk forståelse 
og framstilling av samfunn og mennesker i et historisk perspek
tiv. I tillegg er det en særegen materialistisk filosofi.
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Gjennom Feuerbachtesene 15 tilbakeviste Marx den mekaniske mater
ialismen som i Tyskland utviklet seg som en reaksjon på den Hegel- 
ske idealistiske dialektikk. Også Engels har gjennom sin Naturdia- 
lektikk tendenser i retning av et reduksjonistisk syn på forholdet 
mellom psyke og "materie”, en tendens Lenin har intensifisert i 
Materialisme og empiriokritisme der bevisstheten framstilles som en 
ren refleks av den objektive, materielle ytterverden.16

Men marxismen er noe mer enn en allmenn teori om erkjennelsesbe- 
tingelsene for det menneskelige samfunn og framstillingen av men
neskene og samfunnet i deres historiske utvikling i allmennhet. I 
forordet til l.bind av Kapitalen framgår det at ”... til forskjell 
fra alle økonomer før ham, som snakket om samfunnet i allmennhet, 
snakker Marx bare om ett samfunn, det moderne kapitalistiske sam
funn (og dette som en idealtype) og, sier han, han har undersøkt 
utviklingsforholdene bare i dette og ikke i andre samfunn. Med 
andre ord,i Kapitalen studeres ikke samfunnet, dvs. abstraksjon
en samfunn Mi allmennhet", men dette samfunnet, selve analysetem- 
aet, er ikke en idé (en ideell gjenstand), men en materielt bestemt 
eller virkelig gjenstand".17 De filosofiske og kunnskapsteoretiske 
'arbeidene fra 1840-årene er altså videreført innenfor en marxistisk 
tradisjon til analyse av de lovene som regulerer den kapitalistiske 
produksjon og samfunnsformasjon, iberegnet de menneskene som inngår 
der.

5. Hensikten med en marxistisk fundert psykologi

Hensikten med å utarbeide en psykologi innenfor rammene av den 
marxistiske forståelsesform er å gi en vitenskapelig, dvs. virke- 
lighetsoverensstemmende forklaring av de vesentlige drivkreftene 
for menneskets psykiske utvikling. Dette er viktig av to grunner:

1. For å kunne drive en vellykket terapi her og nå - under 
kapitalismen.

2. For å styrke de subjektive eller bevissthetsmessige beting
elsene for avskaffelse av kapitalismen

De to målsetningene står på ingen måte i strid med hverandre. En 
vellykket terapi kan bare bedrives ut fra en vitenskapelig for
ståelse av menneskets psykiske utvikling. Uten kjennskap til lov- 
messighetene for psykens utvikling og dannelse vil ethvert forsøk 
på å gripe inn i denne dannelsesprosessen være uvitenskapelig og 
tilfeldig. Derfor trengs en teori for drivkreftene bak mennesk
enes psykiske utvikling.

Forakten for teoretisk arbeid og prinsipiell tenkning er ikke 
bare utbredt innenfor nytteorienterte, borgerlige psykologiske
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sosialteknikker, og de terapiformer som hevder sin berettigelse 
yed henvisning til en tilsynelatende umiddelbar brukbarhet, men 
teorifiendtligheten er også tilstede i den vulgærmarxistiske 
praktistiske "tjen-folket"-varianten som enkelte bekjenner seg 
til.18 Denne moderne utgaven av klassisk empirisme er basert på 
troen om at virkeligheten skal kunne forstås og forandres bare 
en nærmer seg problemene med et hjerte sprengfullt av omsorg 
for og vilje til å tjene de utbyttede klasser.

Vitenskapen må forstås som den produktivkraft den er. Den stag
nerer innenfor de eksisterende produksjonsforhold og trenger til 
utvikling dersom samfunnsformasjonen skal kunne sprenges. De 
marxistiske forskernes hovedoppgave må "fremfor alt" være å vid
ereutvikle den psykologiske vitenskapeligheten. Dette betyr som 
sagt ikke at de som idag trenger psykoterapi ikke skal hjelpes, 
tvert imot, systemets ofre skal få hjelp, men denne hjelpen kan 
på lengre sikt bare bli effektiv dersom den er vitenskapelig be
grunnet.

Kapitalismen avskaffes ikke av seg selv, bare de revolusjonære 
klassenes bevisste handling kan makte det. I "Den hellige fami
lie" skriver Marx/Engels: "Historien gjør ingenting, besitter 
ingen uhyre rikdom, "kjemper ingen kamper". Det er langt mer 
mennesket, det virkelige levende menneske som gjør alt dette,
... " (MEW,2,92). Derfor har den marxistisk funderte psykolog
ien en dobbeltoppgave. I tillegg til å forklare utviklingen av 
de psykiske patologier, og å kurere dem, må den gjøre rede for d 
allmenne utviklingsbetingelser for klassebevisstheten, og bidra 
til å styrke den. Forståelsen av menneskets psykiske utvikling 
og struktur blir nøkkelen til en virkningsfull politisk praksis. 
Dette betyr ikke at kapitalismen lar seg avskaffe bare klasse
bevisstheten og viljen er sterk nok, revolusjonens subjektive 
moment kan bare utnytte en objektiv revolusjonær situasjon. "Vi 
skaper selv vår historie, men først under svært bestemte forut
setninger og betingelser." (Engels, NEW,37,463-64). Massenes be
vissthet er ikke en enkel "refleks" av den økonomiske basis, og 
bevisstheten kan ikke forstås utelukkende med kategorier fra kri 
tikken av den politiske økonomi. Wilhelm Reich tok i Massenpsy- 
ohologie des Fascismus (1933) opp problemet hvorfor nasjonalso
sialistene i Tyskland i 30-årene oppnådde tilslutning også fra 
proletariatet. Til tross for de objektive,sosialøkonomiske 
krisene som kapitalismen gjennomlevde, så uteble den sosialist
iske revolusjon, massene gikk til fascismen. Som Reich påpekte, 
var det et gap mellom tilværelse og bevissthet, tidligere kom
munister ble fascister, store deler av arbeiderklassen handlet 
direkte mot klassens interesser, og Schneider (op.cit.) konklu
derer: "Senest med de fascistiske massebevegelsene i Italia og 
Tyskland revnet den (vulgær)marxistiske gjenspeilingsteoriens
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antatte konvergens mellom væren og bevissthet” (s.52).

For Reich var det en særlig viktig oppgave for psykologien å 
klarlegge massenes følelsesmessige innstilling som samfunns
messige faktorer - og ideologienes tilbakevirkning på den øko
nomiske basis. Det er ingen oppgave for den dialektiske-materi- 
alistiske psykologien å forklare hvorfor den utbyttede streiker, 
men hvorfor streiker ikke flertallet av de utbyttede? Psykolog
ien skal utfylle politøkonomiens fremstilling av betingelsene 
for en sosialistisk revolusjon, og utforske de subjektive fakt
orene i historien, - "psykologiens oppgave består i vitenskape
lig å forklare bevissthetens aktive rolle”.19

6. Metoden til den marxistisk funderte psykologien

I den marxistiske forståelsesform inngår en bestemt forsknings
metode. Den er karakterisert ved at den sanselige virkeligheten 
er utgangspunktet for en tankemessig utledning av de begreper 
og sammenhenger som kan forklare denne virkeligheten, og som 
gjør det fremtredende konkret. Dette betyr at de begrepene 
virkeligheten skal kunne gripes med, de vesentlige trekkene og 
essensielle sammenhengene ikke gis direkte og umiddelbart av de 
fremtredelsesformene virkeligheten uttrykker seg gjennom. For 
psykologien får dette betydning blant annet i samband med for
ståelsen av et psykisk symptom. Symptomet er en fremtredelses- 
form ved psyken som bare kan forklares og forståes etter at 
symptomet er framstilt som noe konkret i dets relasjon til 
psykens allmenne og abstrakte fotalitet.

Forskningsprosessen starter med det empirisk konstaterbare i 
virkeligheten. Dette har Marx/Engels uttrykt i Die deutsche 
Ideologie (1845/46): ”De forutsetningene vi begynner med er 
ikke vilkårlige, ikke dogmer, det er virkelige forutsetninger 
som man bare kan abstrahere fra i fantasien. Det er de virkelige 
individer, deres handlinger og materielle livsbetingelser, både 
de som opprinnelig fantes og de som er skapt. Disse forutsetning
ene er altså konstaterbare på rent empirisk måte."20

Det Marx har betegnet som den teoretiske metoden_, med tankemessig 
reproduksjon av den sosiale virkelighet "er forskjellig fra den 
praktisk-åndelige tilegnelse av verden"21, noe Marx også har ut
trykt i 3.bind av Kapitalen: "... hvis det ikke var forskjell på 
tingenes vesen og deres tilsynekomst ville all vitenskap være 
overflødig"22 . Det er nettopp det faktum at fremtredelsen ikke 
umiddelbart leverer nøkkelen til vesenet, men riktignok formid
ler tilgangen til vesenet, som gjør marxistisk vitenskap og teo-
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retisk arbeid nødvendig, uansett om dette skillet, som Holz- 
kamp skriver 23: "i moderne borgerlig psykologi tilbakevises 
som ren spekulasjon, metafysikk osv.", og av praktisistiske 
psykologer kalles ’’elfenbenstårnstenkning".

En vulgærmarxistisk kortslutning som kjennetegner en viss type 
’’materialisme” består i kravet om at alle teoretiske abstrakte 
begreper må ha en materiell, tinglig fremtredelse i virkelig
heten. Sjelen, ånden eller hva det nå kalles, og psykoanalyt
iske bestemmelser som id, ego, underbevissthet, osv., er be
grep som disse "materialistene” har gått til angrep på fordi 
de ikke har kunnet registreres uansett hvor gjennomsiktig men
nesket har vært. Séve (op.cit.) sier til dette: "Sjelen kan 
ikke påvises på positiv måte av naturalistene, men kan brukes 
som vitenskapelig begrep3 nemlig om dynamikken i de x^e-fysi- 
ologiske forhold" (s.230), og at det er "menneskets uorganiske 
legeme som i forening med det organiske utgjør det virkelige 
grunnlag for personligheten" (s.229). Det er eksempel på borg
erlig materialisme å redusere personligheten til individets 
organisme. Denne forkjærte oppfatningen har sitt aktuelle ut
trykk i fremstillingen av marxismen som en materialistisk 
filosofi, som til forskjell fra idealismen tar sitt utgangs
punkt i, og baserer sin innsikt på "materie i bevegelse". Bare 
en overfladisk lesning av utgangspunktet for den vitenskapelige 
teoretiske rekonstruksjon av virkeligheten kan gi slike fore
stillinger. De "marxister" som av frykt for ikke å være "mat
erialistiske nok" avviser forhold som bare kan tenkes, og ikke 
sanses, burde overveie Lenins ord: "En klok idealisme står den 
kloke materialismen nærmere enn en dum materialisme".24

7. Psykologien hos Marx og Engels

"... det menneskelige vesen er ikke noe iboende abstrakt i det 
enkelte individ. I virkeligheten er det ensemblet av de sam
funnsmessige forhold."25 I denne tesen uttrykker Marx at vit
enskapen om menneskets vesen, om personligheten og det individ
uelle er vitenskapen om forhold og ikke en eller annen spesi
ell ting. For å forstå det egentlig menneskelige og det indi
viduelle kan det ikke løsrives fra de forhold det opptrer i. 
Dette understreker den marxistiske forståelsesformens forrang 
og nødvendighet i studiet av det menneskelige, fordi den nett
opp behandler forholdene i det menneskelige samfunn og dermed 
menneskets vesen. På viktige områder brakte Marx/Engels eks
plisitt fram relevant psykologisk erkjennelse, og det gjelder 
å videreutvikle de psykologiske ansatser som er innvevd både i 
ungdomsskriftene og Kapitalen. Vi starter derfor med Marx’ og 
Engels1 egne ord.
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"Mennesket er umiddelbart naturvesen. Som naturvesen og 
som levende naturvesen er det dels utrustet med naturlige 
krefter, med livskrefter, et handlende naturvesen; disse 
kreftene eksisterer i mennesket som anlegg og evner, som 
drifter (Triebe); ..."26

"Framfor alt må det unngås igjen å fastlegge "samfunnet" 
som en abstraksjon overfor individet. Individet er sam- 
funnsvesenet."2 7

"... da han (Feuerbach) også her holder seg i teorien, og 
ikke oppfatter menneskene i deres gitte samfunnsmessige 
sammenheng, ikke under deres foreliggende livsbetingelser 
som har gjort dem til det de er, så kommer han aldri til 
det virkelig eksisterende virksomme mennesket, men blir 
stående ved det abstrakte "mennesket"..."28

"Trengs det noen dypere innsikt for å begripe at sammen 
med menneskenes leveforhold, med deres samfunnsmessige re
lasjoner, med deres samfunnsmessige tilværelse, så endrer 
også deres forestillinger, synspunkter og begreper, med 
ett ord: bevisstheten seg?"29

"Økonomien handler ikke om ting, men om forhold mellom 
personer og i siste instans om forhold mellom klasser; 
disse forholdene er bundet til ting og framstår som ting"30

"Kunstgjenstander, - som ethvert annet produkt, skaper et 
publikum som har sans for kunst og liker det skjønne. Pro
duksjonen produserer dermed ikke bare en gjenstand for sub
jektet, men også et subjekt for gjenstanden."31

"For menneskene er omverdenen middel til behovstilfreds
stillelse. Menneskene begynner ikke "å stå i et teoretisk 
forhold til omverdenen". De begynner som ethvert dyr med å 
spise, drikke osv., altså ikke ved "å stå" i et forhold 
til, men å forholde seg aktivt til, å bemektige seg spesi
elle ting i omverdenen gjennom handling for å tilfredsstille 
behov (De begynner altså med produksjon). Gjennom gjentak
else av disse prosessene blir hjernen preget av tingenes 
egenskaper, deres behov tilfredsstilles. Mennesker som dyr 
lærer også "teoretisk" om de ytre tingene ved å adskille 
dem fra andre ting. På bestemte trinn i denne utviklingen, 
etter at behovene og den behovstilfredsstillende virksom
heten har mangfoldiggjort og videreutviklet seg, blir ting
ene også gjennom erfaringen formulert språklig."32

91



"På en måte er det med mennesket som med en vare. Da det 
hverken kommer til verden med et speil eller som Fichte- 
filosof: "Jeg er jeg", speiler mennesket seg først i et an- 
net menneske. Først gjennom forholdet til mennesket Paul 
som sin like, får mennesket Peter rede på seg selv som men
neske."33

"Produktivkreftene og samfunnsforholdene - begge forskjel
lige sider ved det samfunnsmessige individ."3

"Nødvendige behov er de som stammer fra individet redusert 
til naturobjekt."35

Marx1 (og Engels’) uttalelser om individet er bare gjengitt i 
bruddstykker, men tilstrekkelig til å vise at individet inntar 
en betydelig plass, - ikke bare i "ungdomsskriftene" . Alt et
ter verkenes hovedtema kastes nytt lys på individet. Fra de 
"Filosofisk-økonomiske manuskriptene" der individet som et re
sultat av privateiendommen kjennetegnes ved dets "fremmedgjør
ing", over Grundrisse med byttesamfunnet, til Kapitalen der 
Marx i forordet sier at han bare behandler personer i den grad 
de "er personifikasjoner av økonomiske kategorier, bærere av 
bestemte klasseforhold og interesser." Det siste har åpenbart 
sammenheng med at kritikken av den idealistiske menneskeopp- 
fatningen og den filosofiske humanismen ikke var noe hoved
punkt i Kapitalen, men at oppgaven var å bygge opp en viten
skapelig politisk økonomi som var egnet til å levere et riktig 
teoretisk grunnlag for studiet av det totale problemet - men
neske, samfunn, historie. Det er viktig å få tak i likhetene i 
Marx1 individoppfatning: Den konsekvente poengteringen av den 
nære sammenhengen mellom individet og dets historisk-sosiale, 
altså samfunnsmessige forhold. "På grunn av det dialektiske 
forhold mellom individ og samfunn", som Streiffeler (op.cit.) 
skriver, "så kan de to momentene ikke tematiseres hver for seg. 
Et individ definert isolert er en abstraksjon som ikke når fram 
til virkeligheten. Uavhengig av ensemblet av de samfunnsmessige 
forhold kan det konkrete, virkelige individ ikke nås" (s.48). 
Dette er også hva Seve (op.cit.) understreker når han skriver: 
"For den modne marxismen har individet den eiendommeligheten 
at det ikke bærer det menneskelige vesen med seg fra fødselen, 
men at det finnes utenfor mennesket, i de samfunnsmessige for
hold." (s.68) .

Men det må også understrekes at Marx framstilte mennesket som 
naturvesen (26,35), 36 og oppgaven blir først å avklare hvordan 
naturvesenet forstås og forholder seg til det historiske, sosi
ale individet.
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8. Mennesket som naturvesen

Den biologiske organismen er forutsetningen for hele individ
ets liv, og som biologisk vesen er mennesket natur. Marx under
streker også de livskrefter som eksisterer i mennesket som 
drifter bl.a. (26). Disse kreftene utgjør sammen med den bio
logiske organisme det naturlige ved naturvesenet. Mens fysio
logien har konsentrert seg om den materielle natur, hjerne- og 
nervemateriens struktur og funksjon, så har psykoanalysen vært 
opptatt av driftene som naturlige livskrefter. De biologiske 
fakta danner ikke forklaringsgrunnlaget for den utviklede per
sonlighet, men bare dens frærere (Séve, op.cit. s.439). Dette 
kommer f.eks. klart fram i forholdet mellom den organiske hjerne 
og nervematerie og menneskets psyke. Psykiske fenomener er re
sultater av hjernens aktivitet og dermed på en måte forankret i 
hjernens materielle struktur.37 Det er ingen psykisk aktivitet 
utover det som er knyttet til nervevirksomheten, men dette be
tyr ikke at psykologien kan reduseres til nevrofysiologi, dvs. 
studiet av hjerne- og nervesystemets struktur og virksomhet. 
Hjernematerien er en forutsetning for psyken, - men den leverer 
ikke nøkkelen til psykens kvalitative innhold.'Det bestemmes av 
de naturlige livskrefter og de sanseinntrykk hjerne- og nerve- 
materien bearbeider, kort sagt driftene og alt det som ligger 
utenfor mennesket.

9. Det menneskelige vesen som ensemblet av samfunnsforholdene

Det menneskelige vesen er ikke noe abstrakt inne i individene, 
men det er i virkeligheten ensemblet av samfunnsmessige forhold. 
For studiet av mennesket blir de samfunnsmessige forhold i deres 
objektive-materielle fremtoning det primære, fordi det virkelige 
grunnlaget for alt menneskelig sosialt liv ligger der. Mennesk
ene er, som Marx har vist, forskjellige i ursamfunnet, under den 
asiatiske produksjonsmåte, i slavesamfunnet og under føydalismen 
- menneskets karakter er altså et produkt og samtidig en del av 
den "sosiale orden", dvs. "det nivået produktivkreftene befinner 
seg på, produksjonsmåten og produksjonsforholdene, alt det som 
utgjør den grunnleggende struktur i en eksisterende sosial or
ganisasjon. "3 8

Formidlingen mellom den sosiale orden og menneskenes psyke skjer 
over mange instanser som alle inngår i ensemblet av de samfunns
messige forhold. Spesielt viktig for dannelsen av den individuel
le psyke er de mellominstanser som gir barnet dets første sosiale 
erfaring (familien). Der blir de grunnleggende psykiske disposi
sjonene produsert, de som utgjør grunnstrukturen for den senere 
personlighetsutviklingen.39
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Derfor blir studiet av samfunnsformasjonens historiske vesens- 
trekk nøkkelen til individenes psyke. Sålenge individene ikke 
kan løses fra de samfunnsmessige forhold, så bestemmer motset
ningene under kapitalismen åpenbart det motsetningsfylte grunn
laget i personligheten, og som Streiffeler (op.cit.) skriver: 
"Når det menneskelige vesen er ensemblet av de samfunnsmessige 
forhold, og når ensemblet består av elementene produktivkrefter 
og produksjonsforhold som står i motsetning til hverandre, så 
følger av dette at heller ikke det menneskelige vesen selv er 
forskånet fra motsetninger." (s.41). Seve (op.cit.) understrek
er dette poenget ytterligere ved å hevde at "Individet er det 
område hvor de samfunnsmessige motsetninger tilspisser seg."
(s.48).

10. Arbeidets betydning og den kapitalistiske produksjons
prosessen.

Arbeidet som produksjon av bruksverdier inntar en sentral plass 
i marxismens forståelse av menneskets egenart. Mennesket be
arbeider naturen og produserer det som er nødvendig for livs- 
opprettholdelsen og adskiller seg slik fra andre (patte)dyr.
Den produktive, skapende virksomheten i arbeidet er det spesi
fikke ved mennesket, det er den første, grunnleggende og mest u- 
middelbare livsvirksomhet fordi den muliggjør og er en forut
setning for tilfredsstillelsen av de naturlige, biologiske be
hov. Den menneskelige arbeidsevne er "ytringen til en natur- 
kraft."41

Ettersom arbeidet inntar denne sentrale posisjonen er det av
gjørende for menneskenes psyke på hvilken måte produksjonspro
sessen er organisert, det er gjennom denne skapende prosessen 
at mennesket produserer sin egenart. Ingen behov utover de bio
logiske kan være utgangsbegrep eller grunnleggende begrep i 
psykologien.42 Menneskenes psykiske utvikling innebærer ikke 
bare at behovene tilfredsstilles gjennom virksomheten, men at 
de også skapes ved den produktive aktiviteten. Utviklingen skjer 
som Seve (op.cit.) understreker, ikke ved enkel reproduksjon: 
Behov - Arbeid - Behov(B-A-B), men ved utvidet reproduksjon: 
Aktivitet - Behov - Aktivitet (A-B-Af). Aktivitet eller hand
ling blir derfor hos Seve et grunnbegrep i en vitenskapelig teo
ri om personligheten: "Handlingen frembringer først, ved det 
ontologiske utgangspunkt, behovet for et produkt, senere produ
serer handlingen mer og mer behovet." (Seve (op.cit.),s.338). 
Gjennom denne absolutte formuleringen overser imidlertid Seve 
at det eksisterer behov og drifter som er naturlige (kfr. Marx 
(26,35), og som dermed går "forutfor handlingen".
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Den kapitalistiske produksjonsmåten har flere vesenstrekk som 
vil gjenfinnes i formidlet form i individenes psyke. Den private 
eiendomsretten til produksjonsmidlene er ett trekk. I de Filosof- 
isk-økonomiske manuskriptene og i Die deutsche Ideologie analys
erer Marx hvilken virkning det har for psyken til de eiendomsløs< 
massene at resultatet av deres produktive virksomhet tilfaller 
den eiendomsbesittende klasse. Marx beskrev i denne sammenhengen 
lønnsarbeidet i helt eksplisitte patologiske termer: "Arbeidet 
produserer ånd (for den herskende klasse), men det produserer i- 
dioti og sløvsinn for arbeiderne."43

Arbeidet under kapitalismen kan ikke tilfredsstille noe virksom- 
hetsbehov. Individene forholder seg til sin vesentligste livsyt
ring som til en for dem ytre aktivitet, og denne virksomheten 
blir bare et middel til å tilfredsstille spesifikke sosiale el
ler sekundære ønsker utenfor arbeidet. Livet utenfor arbeidet 
blir hovedsaken, men tjener likevel først og fremst den hensikt 
å reprodusere arbeidskraften.

Som Seve (op.cit.) påpeker, karakteriseres bl.a. den kapital
istiske produksjonsmåten ved motsetningen mellom produktiv- 
kreftene og produksjonsforholdene. Denne motsetningen som også 
kan framstilles som motsetningen mellom de mulige og virkelige 
samfunnsmessige forhold, gjenfinnes ifølge S€ve"på det individ
uelle nivå som motsetning mellom idealer og realiteter, mellom 
behov og behovsfrustrasjon" (s.148).

Et vesenstrekk ved kapitalismen er alle ting og forholds Vare- 
karakter. Arbeiderens naturkraft, arbeidsevnen, er under denne 
produksjonsmåten en vare, og bærer i seg varens dobbelthet, 
samtidig å være bruksverdi og bytteverdi, - noe som også kan 
fremstilles som skillet mellom det konkrete arbeid og det ab
strakte arbeid.44"Arbeidets dobbeltkarakter må trekkes inn i 
psykologien, ikke bare arbeidsoperasjonen og bruksverdisiden må 
iakttas, men også bytteverdien, merverdiskapningen - det ab
strakte arbeid", Séve (op.cit.) s.173. Det samme forholdet 
framkommer i den kapitalistiske produksjonsprosessens dobbelt
karakter som samtidig arbeidsprosess og verdiøkningsprosess, og 
det er dette perspektivet Schneider (op.cit.) anlegger. "Arbeid
ets patologiske dimensjon framtrer med vareproduksjonens fulle 
utfoldelse, fra det øyeblikk den samfunnsmessige arbeidsprosessen 
subsummeres under kapitalens verdiøkningsprosess" (s.220). Med 
den historiske utvikling av vare- og pengéforholdet blir individ
enes samfunnsmessige driftsstruktur like abstrakte som disse, og 
bytteverdikategorien blir dominerende i forhold til bruksverdi- 
kategorien. Skattesamleren blir av Schneider framstilt som in
karnasjonen av den endeløse driftsavståelse og driftsutelatelse 
til fordel for akkumulasjon av abstrakt rikdom, en "sosialkarak- 
ter" som også har trengt< gjennom blant de avhengige massene. Og
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"etterhvert som den samfunnsmessige arbeidsprosess subsummeres 
under kapitalens verdiøkningsprosess, trer ifølge Schneider 
"de menneskelige lidenskaper - Es-funksjonen, fram som "for- 
styrrelsesfaktorer", som "feilkilder" i produksjonsprosessen 
fra det kalkulerende Jeg-ets synspunkt" (s.189).

""Kjærligheten", "lidenskapen" framstår fra Kapitalens 
standpunkt somfforretningsrisiko", og på denne måten: 
som svakhet, dumhet, ulykke, ja som nevrose. Nevrosen 
eller psykosen var, slik sett, først en "merkelapp", en 
"etikett" fra det rasjonelle jeg-ets standpunkt, som re
presentant for det kapitalistiske realitets- og rentabil- 
itetsprinsipp. Men fra Det-ets standpunkt, det ikke-kal- 
kulerende og derfor "irrasjonelle" lidenskapens synspunkt, 
var nevrosen eller psykosen, det vil si følelsessykdom- 
mene, et bevisstløst opprør mot den "følelsesløse kon
tante betaling" som kapitalen har redusert alle samfunns
messige forhold til."45

11. Ekskurs. M.Schneider: Nevrose og klassekamp - utdrag 46
I det følgende vil vi forsøke å fremstille varestrukturens spe
sielle patogene virkninger på de industrielle lønnsarbeiderne 
som står i den kapitalistiske arbeidsprosess. For som nevnt har 
jo en materialistisk sykdomsteori å gå ut fra kategorien "arbei< 
og ikke fra libido-begrepet slik som hos Freud.
Alle de borgerlige sykdomsteorier - enten det nå dreier seg om 
psykoanalysen, den psykosomatiske medisin, arbeidspsykologien, 
arbeidsmedisinen eller den nyere medisin-sosiologi - lider av 
den samme grunnleggende mangel: at de flittig overser og skjønn- 
malende omskriver den primære samfunnsmessige sykdomskilde, nem
lig de kapitalistiske arbeidsforhold. De ser årsakene til de 
psykiske sykdommer i alle mulige avledete epifenomer i "Ødipus
komplekset" (Freud), i "det dårlige bedriftsklima" (Borneman), i 
"den tekniske industrikulturs omverden" (Mitscherlich), "i den 
sosiale rollespenning" (Parson) osv., bare ikke i den kapital
istiske organisasjon av arbeidet. Den skjønnmalende tildekkelse 
av den kapitalistiske arbeidsorganisasjons patologi er like gam
mel som denne selv.

Som kronvitne for en slik skjønnmaling siterer alt Engels for
fatteren av verket "Manufakturens filosofi", som beskriver 
barnearbeidet i den engelske manufaktur omkring 1835 som en ro
mantisk dikter beskriver Overons verden: "Jeg har besøkt mange 
fabrikker, i Manchester og i omegnen, og aldri sett barn mis
handlet, legemlig tuktet eller engang i dårlig humør. De virket 
alle glade (cheerful) og raske, gledet seg (taking pleasure) 
over sine musklers lette spill og nøt i full grad sin alders
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frie bevegelighet. Industriens scene fremkalte langt fra sørg
modige følelser i mitt sinn. Den var for meg bestandig oppkvik
kende. Det var behagelig (delightful) å iaktta den hurtighet 
hvormed de igjen forente de ødelagte tråder. ...

Arbeidet til disse hastige alver synes å ligne et spill, hvori 
deres øvelse ga dem en påfallende dyktighet. Fordi de var seg 
bevisst sin dyktighet, gledet de seg over å vise den frem for 
enhver fremmed. De var ikke det spor slitne, for når de kom fra 
fabrikken, begynte de med det samme å tomle omkring på den nær
meste lekeplass, som barn som nettopp kommer fra skolen” (F. 
Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England.)
Arbeidets patogene dimensjon trer historisk frem i den grad ar
beidsevnen skilles fra sine betingelser og den samfunnsmessige 
arbeidsprosess blir underkastet kapitalens verdiøkningsprosess 
under den fulle utvikling av vareproduksjonen. Marx:

"Produksjonsmidlene forvandler seg straks til midler til å 
innsuge fremmed arbeid. Det er ikke lenger arbeideren som 
anvender produksjonsmidlene, det er tvertimot produksjons
midlene som anvender arbeideren. Istedenfor å fortæres av 
han som stofflige bestanddeler i hans produktive virksomhet, 
fortærer de ham som et ferment i sin egen livsprosess, og 
kapitalens livsprosess består bare i dens virksomhet som 
selvforøkende verdi".(K.Marx, Bd. 1, s.325).

Med arbeidsevnens adskillelse fra sine virkeliggjøringsbeting- 
elser blir også produsentene "skilt" fra de i deres produkter 
materialiserte kvalitative evner og muligheter. "Arbeidskraftens 
adskillelse fra arbeiderens personlighet, dens forvandling i en 
ting, i en gjenstand som han selger på markedet," (G.Lukacsf 
Geschiohte und' Klassenbewusstsein) er derfor det egentlige mater
ialistiske grunnlag for det som Freud i den individuelle psyko
logi har diagnostisert som "kastrasjonskompleks".

Den nklinisken industri og den ”industrielle" klinikk

Det fremgår av den nyere, sosiologisk orienterte schizofreni- 
forskning at det statistisk mest sannsynlige tilfelle av schi
zofreni finnes hos den ufaglærte arbeider, som oftest bor i by
kjernens slumstrøk og i trøstesløse boligblokker. De sosiolog
isk orienterte schizofreniforskere søker imidlertid oftest å 
fastlegge de "patogene sosialfaktorer" bare til reproduksjons- 
sfæren, til bolig- og familiesituasjonen. Det er påfallende at 
de helt konsekvent ser bort fra produksjonssfæren, d.v.s. de 
kapitalistiske arbeidsforhold. Det er tilstrekkelig med et 
blikk på de psykiatriske diagnosebilder av "schizofreni" for å 
erkjenne de kapitalistiske arbeidsbetingelsers determinerende 
innflytelse på oppståelsen av de "schizofrene f omkretser" -
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som det så fint heter. Slik lyder f.eks. en av de vanlige psy
kiatriske schizofrenibestemmeIser:
"fSchizofrenia simplex1 kaller man som regel de uklare over
gangene til funksjonsudyktige tilstander uten ettertrykkelig 
og bestemte psykopatologiske ytre fremtoninger. En blanding 
av gradvis tap av livslyst, initiativ og tilpasning til eget 
liv og oppgaver. Ofte er pasientene følelseskalde, depressi\ 
stemt, ikke sjelden kjennetegnet ved hypokondri eller av og 
gjennom klager over følelsesløshet, mange ganger viser de 
flyktige tilløp til paranoide særegenheter, er mistroiske og 
overfølsomme.11 (H.J.Weitbrecht: Psyehiatrie im Grundriss_, Be 
lin, Gøttingen, Heidelberg 1963, s.342)

Denne psykiatriske beskrivelsen av schizofreni er - ifølge Hart 
ung/Wolf - ikke noe annet enn ,fden eksakte beskrivelsen av livs 
situasjonen til en arbeider etter 20 år ved samlebåndet".(K.Hai 
ung/R.Wolf: Psychische Verelendung und die Politik der Psychiai 
Det "gradvise tap av livslyst, initiativ" har Marx i forbindels 
med den kapitalistiske organiseringen av arbeidet fremstilt på 
ne måten: "... Gjentagelsen av det ensformige arbeidet ødelegge 
spennvidden og livligheten til de levende mennesker, som finnei 
adspredelse i og tillokkeIse av den varierende virksomhet".(K.^ 
Bd.l, s.361). Sålenge de arbeiderne det angår ennå er istand ti 
selv å beskrive sin psykiske situasjon, trenger de ingen psykic 
For de vet bedre enn ham hvorfor de blir drevet til "vannvidd"3 
gjelder f.eks. arbeiderne ved bilfabrikkene i Detroit: "De siei 
Her er fengslet. Du kan ikke forstå det? De sier: Her er verre 
i fangenskap. I fangenskap er det i det minste enkelte rolige q 
blikk... I De sier: Jeg må feste sju skruer. Åtte timer hver dc 
alltid de samme skruene. Jeg er 26 år. Jeg vil komme til å dø s 
gal " (A.Gorz: "Zur Lage der angelehrnten Arbeiter" i Politiko? 
1972)
De "kommunikasjonsforstyrrelser" som diagnostiseres og betegne 
som "schizofrene" og som kan utarte til fullstendig kontaktbru 
- som i den katatone schizofreni - lar seg ikke alene eller i 
le fall ikke primært forklare ut fra den "sosiale isolasjon" i 
nen reproduksjonssfæren, innen bolig- og familiesituasjonen. 
Dette gjøres oftest av amerikanske og engelske forskere. De er 
fremforalt en konsekvens av den tiltagende "sosiale isolasjon" 
innen selve produksjonssfæren som først fremkaller den "sosial 
isolasjon" innen bolig- og familiesituasjonen. Den tiltagende 
mangel på kommunikasjon i en arbeidsprosess som er halvmilitær 
gjennomorganisert og psykologisk tiltettet, i en arbeidsproses 
hvor enhver ppptagning av kontakt i løpet av arbeidet tendensi 
elt fører til forminsket ydelse og notorisk blir forhindret gj 
nom vakt- og jakthunder i avdelingene, må gjøres medansvarlig 
for den, hurtige stigning i de siste år av "schizofrene kommur 
ikasj onsforstyrrelser.

Verdiøkningsprosessen under monopolkapitalistiske beting 
elser fremtvang den gjentatte splitting i arbeiderklassen
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hovedsaklig i og gjennom arbeidsprosessens karakter. Frem
for alt gjennom arbeiderklassens kamp er kapitalen i stadig 
større grad blitt tvunget til i stedet for den absolutte 
forlengelse av arbeidsdagen å hindre profitratens tendensi- 
elle fall, bl.a. gjennom høyning av den relative merverdi, d. 
v.s. ut fra arbeidets intensivering. For arbeiderklassen be
tyr dette en fare for gjentatt atomisering, for arbeidernes 
adskillelse fra hverandre i arbeidsprosessen gjennom et raf
finert uttenkt kontrollsystem av arbeidsplassevaluering, 
lønnsgrupper, akkord, osv. - med alle mulige skjebnesvangre 
følger for proletariatets solidaritet og klassebevissthet."
(B.Rabehl/Heilmann: "Die Legende von der Bolschewisierung der 
KPD", Sozialistische Politikk Berlin , 1970, s.74).

Blir denne "stadige atomisering", denne "sosiale isolasjon" i og 
gjennom arbeidsprosessen (noe som for eksempel er spesielt sterkt 
hos enkelte akkordarbeider) fordoblet gjennom en tilsvarende psy
kologisk isolasjon i hjemmet, blir arbeidsstresset i fabrikken 
fordoblet gjennom arbeidsstresset i familien - da er det ikke 
lang vei igjen til det "schizofrene sammenbrudd". Da betegner di
agnosen "initiativløs, modulasjonshemmet, affektlamm" - denne e- 
tiketten for schizofrenien - egentlig bare normaltilfellet3 nem
lig de normale proletariske livsomstendigheter:

"En mor som var 26 år ble schizofren mens hun gikk svanger 
med sitt femte barn, og mens mannen hennes - som hun var yt
terst avhengig av - var borte fra hjemmet dag og natt, opp
holdt seg i forretningen og/eller ikke ofret henne noen opp
merksomhet. Pasienten sa: "Den første gang ble jeg syk når 
jeg oppdaget at jeg var i 4.måned med mitt femte barn. Jeg 
var meget bekymret. For nettopp på denne tid ble også ar
beidet en belastning. Ser De, ved siden av de fire barn og 
husarbeidet måtte jeg også holde ved like huset, både ute og 
inne. Jeg var meget ærgjerrig. Men jeg måtte gjøre alt alene 
Da jeg derfor merket at jeg var gravid, tenkte jeg at jeg 
ikke lenger kunne bære ansvaret. Dette skjedde seks måneder 
etter at mannen min hadde åpnet sin egen forretning. Han var 
svært opptatt. Han måtte avgårde om morgenen ved firetiden, 
og avsluttet først arbeidet sitt klokken åtte eller ni om 
kvelden. Vi kunne knocpt snakke med hverandre. Det ble for
mye for meg. Jeg måtte ha forlatt huset og dratt et sted hvor 
jeg ikke hadde et så stort ansvar å bære. Men mannen min
ville ikke ha vært enig i dette."(K.S.Weinberg (ed.): The
Soezology of Mental Disorders, Chicago 1967.

Dette "tilfellet" som er representativt for hundretusener av andre 
"tilfeller", demonstrerer at den "schizofrene” relasjon - denne 
betegnelse i undertrykkelsespsykiatrien - ikke betyr annet enn 
vegringen mot fortsatt å bli med, fortsatt å vegetere bort under 
umenneskelige livs- og arbeidsbetingelsr. Og faktisk har den råd
ende psykiatri intet annet kriterium for psykisk "sunnhet" enn 
"arbeidsevnen": "Psykiatrien forstår arbeid som en indikator på
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sunnhet". (S.Leavy/L.Freeman: Psychoneurosis and Economic Life 
Og: "Et menneske som ikke arbeider blir enten betraktet som syl 
eller moralsk forkastelig." (Ibid.) Som "syk", "psykopatisk" e 
ler "gal" betegner den rådende undertrykkelsespsykiatri enhver 
som forsøker bevisst eller ubevisst å vegre seg overfor den kcq 
italistiske verdiøkningens "galskap".Den forstår den"manglend 
dyktighet til å selge arbeidskraften som sykdom". Men hva bety: 
arbeidsudyktighet? En arbeidskraft som åpent blir opprørsk. Vi 
hevder at i enhver psykiatrisk diagnose blir vegringen i det 
undersøkte tilfelle overfor fortsatt å være med, overfor forts< 
å selge arbeidskraften, oppsporet og straffet. Å ta parti for 
sunnheten er å ta parti for kapitalens interesser." (K.Hartung, 
Wolf, op.cit.X
Denne kapitalistiske ideologi om "sunnhet" = arbeidsdyktighet 
har de lønnsavhengige oftest selv identifisert seg med på en 
slik måte at de selv oppfatter seg som "syke" når de ikke ar
beider - selv om det nettopp er arbeidets kapitalistiske organ 
isasjon som fremkaller sykdom.

"Våre pasienters klager over å være nedtrykt er mye hyp
pigere når deres symptomer hindrer dem i å gå i arbeid. I 
et samfunn hvor enhver arbeider, er det tilstrekkelig ikke 
å arbeide for å fremkalle følelser av skyld og depresjgn". 
Leavy/L.Freeman, op.cit.).

Bak denne "følelse av skyld og depresjon" ligger det imidlert 
en sterkt berettiget realangst for ved lengre fravær fra bedri 
en å bli oppsagt på grunn av "sykdom". For det er jo en allmen 
vanlig arbeidsgiverskikk i krise- og nedgangstider først å opp 
de arbeidere som hyppigst har vært "sykmeldt". Da "sykdom" for 
lønnsavhengig er den eneste mulighet for temporært å trekke se 
vekk fra lønnsarbeidet, d.v.s. fra utbyttingen av hans arbeids 
kraft, sa gjelder omvendt enhver som ikke arbeider, d.v.s. ikke 
lar seg utbytte som "syk" i betydningen "skrullet" eller "gal" 
Er psykosen, schizofrenien - ut fra den lønns avhengiges stand
punkt - ikke noe annet enn den bevisstløse vegring overfor for 
satt å være med, fortsatt å selge sin arbeidskraft, sd er den 
omvendt - ut fra kapitalens standpunkt, ut fra valoriserings- 
standpunktet - et "vitenskapelig" synonym, en betegnelse for e 
arbeidskraft som blir defekt, ulønnsom, opprørsk.

12. Psykoanalysens problematiske forhold til marxismen

På hvilken måte kan psykoanalysens strukturelle beskrivelse av 
psykens indre mekanikk berike en marxistisk analyse av individ 
et? Det finnes mange utlegninger av den psykoanalytiske teori, 
og for utarbeidelsen av en marxistisk fundert forståelse av in
dividet er det nødvendig å finne fram til de innsikter som kan 
utsi noe om den psykiske utviklingen, og som den marxistiske 
forståelsen ikke allerede har fanget inn.
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Gjennom en bestemt lesning av psykoanalytisk litteratur har det 
vist seg enkelt å avfeie teorien med henvisninger til dens "borg- 
erlighet", dens "etnosentrisme” osv.47 Denne kritikken skal ikke 
gjentas detaljert her, tvertimot vil jeg konsentrere meg onTde 
trekkene ved teorien som kan utfylle og berike marxismens men- 
neskeforståelse.

Freud var på ingen måte totalt blind for de sosiale og økonomiske 
personlighetsdeterminantene, det ligger både implisitt og ekspli
sitt i overjeg-begrepet en inndragning av samfunnsformasjonens 
innflytelse på psykens konkrete tilstand. Det ubevisste var lag
erplassen for det sosialt uakseptable, det samfunnsmessig uønsk
ede, for de undertrykte ønsker og behov, og Freud påviste stadig 
vekk sammenhengen mellom den samfunnsmessige sensur og den indi
viduelle bevissthetssensur, hvordan den eksisterende ytre tvang 
og normene i samfunnet ble internalisert gjennom over-jeget. At 
det sosialt fordømte endret seg med tiden, at altså over-jeget må 
forstås historisk, presiserte Wilhelm Reich ved henvisning til 
den kliniske erfaring som avslørte at det ubevisste framsto i nye 
symboler bl.a. som en følge av teknologiens utvikling.

Freuds avgjørende begrensning lå imidlertid i hans forveksling 
av den eksisterende, erfaringsinnvunne menneskelige driftsnat- 
ur, med det ontologiske "menneskets" driftsnatur. Tendensen 
til biologistisk og etnosentrisk forståelse av menneskanaturen, 
hans begrensede refleksjon over "den dialektiske sammenhengen 
mellom bestemte samfunnsmessige produksjonsformer og deres til
hørende familieformer, - gjorde at han fremstilte sine kliniske 
funn på en overhistorisk måte, som uttrykk for allmennmenneske
lige driftskonflikter."48

På dette punkt foreligger en åpenbar parallell til den klas- 
isiske politiske økonomi, f.eks. hos Ricardo,. Også innenfor den 
tradisjonen ble en bestemt historisk samfunns- eller eiendoms
form opphøyet til den eneste form, det kapitalistiske samfunn 
ble ikke oppfattet som en forbigående, men en evig samfunns
formasjon, noe som ideologisk måtte prege hele vitenskapen. En 
hovedinnvending mot denne "borgerlige økonomien" er derfor, som 
Marx skriver, at den "tåkelegger de historiske forskjellene, og 
ser i alle former for samfunn bare den borgerlige form."4,9 Men 
innenfor denne rammen er den klassiske økonomien vitenskapelig, 
til skilnad fra de senere vulgærøkonomenes ideologiske fore
stillinger.50 Den freudske psykoanalysen kan plasseres på samme 
måte, og det gjelder, som Schneider sier "for marxister idag 
"å oppheve" på Hegels vis de freudske verkene" (s.9).
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"Psykoanalysen må ikke misforstås som "psykens naturvitenskap", 
og skal ikke konkurrere med den historiske materialismen, men 
utgi seg for det den er, vitenskapen om pseudo-naturen til det 
borgerlige individ". (Schneider (op.cit.) s.81). Psykoanalysen 
har studert mennesket i den kapitalistiske epoke, og vil gjen
finne ensemblet av denne epokens samfunnsforhold i menneskenes 
psyke. F.eks. er "aggresjonsdriften" knyttet til kapitalismens 
konkurransekrav "dødsdriften" er angsten til en døende klasse, 
borgerskapet, - alle forsøk på ontologisering av det historisk 
spesifikke, er midler til å skjule reelle samfunns- og klasse
konflikter ved å gjengi dem som tilsynelatende uløselige onto
logiske driftskonflikter. Det historiske og samfunnsmessig 
determinerte forsvinner i psykoanalysens begreper: det, jeg, 
aggresjon, ødipuskompleks osv., og analysen når ikke fram til 
det konkret eksisterende framstilt historisk.

Men nettopp fordi verden og menneskene ikke kan forstås ute
lukkende med kategoriene fra kritikken av den politiske øko
nomien, så trengs en særskilt, men ikke selvstendig, bestem
melse av de kreftene og instansene som utgjør psykens mekanikk. 
Det-et og underbevisstheten er f.eks. metaforer for det psy
kiske land der det hersker andre lover enn i det bevisste liv, 
og som må inndras for å kunne forklare den ikke-rasjonelle at
ferd og opptreden. Denne delen av psyken er helt utelatt i at- 
ferdismen og sovjetpsykologien. Alt dreier seg om bevissthets- 
utviklingen, dvs. betingelsene og prosessene som utvikler men
neskenes bevisste forhold til og dermed forståelse av omverd
enen. Men hva med opprinnelsen og utviklingen av den irrasjon- 
ale atferd, med drømmene, med det ikke-bevisste eller ubevisste 
A. Mitscherlich har kommentert eksistensen av det ikke-bevisste 
"Forekomsten av uovervinnelig angst i lukkede rom eller på åpne 
plasser eller for dyr, eller trangen til å rope obscøne ord i 
bestemte situasjoner, noe vedkommende selv opplevde som for
ferdelig, tvang fram den antagelsen at det psykiske ikke alltid 
kan beskrives med bevisst atferd. Den slutningen trengte seg 
fram at det ikke var en kaotisk undergrunn, men at lovmessig- 
heter i en ubevisst region, utilgjengelig for bevisstheten, var 
med på å styre de sjelelige prosessene.*

Hovedvekten i Freuds arbeider gjelder forsøkene på å forklare 
rasjonelt de irrasjonelle motiver og den irrasjonelle atferd, 
finne lovmessighetene i det kaotiske hele, - den marxistiske 
teorien om sosial utvikling mangler begreper for hvordan pro
duksjonsmåten transformeres og festner seg som individuell psy
ke - som bevissthet, ikke bevissthet, angst, drømmer, fantasi
er osv. Psykoanalysens instansbegreper leverer skjelettet til 
en fremstilling av de prosessene som er virksomme. Like lite
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som bytteverdien i politøkonomien, representerer instansbe- 
grepene noen sansbar, materialitet, det er begrepsbestemmelsen 
av virksomme vesens forhold. Instansbegrepene kan ikke avvises 
på marxistisk grunnlag ved å vise til at de ikke kan påvises 
inne i den menneskelige organisme, men bare ved å hévde.at b.e~ 
grepsbestemmelsene er uegnet til å gjøre rede for psykens ut
vikling og tilstand, at de ikke er avslørende og virkelighets- 
nære nok, men virker tilslørende. På det vitenskapelige nivå 
kan heller ikke psykoanalysen avvises fordi den ikke er effekt- 
‘tiv nok som individualterapi her og nå. Det ville være som å 
avvise marxismen fordi den ikke er egnet til å løse de økonom
iske problemene under kapitalismen. Psykoanalysen som forståel- 
sesform på individnivå og marxismen som forståelsesform på sam
funnsnivå er "brukbare" på en annen, revolusjonerende måte, de 
avslører selve produksjonsmåtens ubrukelighet ved å blottlegge 
samfunnets og individenes elendighet.

Selv i den freudske psykoanalysen var det en immament kritikk 
mot og avsløring av samfunnsformasjonen: Nevroseteorien kan 
leses som et sammenhengende angrep på den borgerlige oppdrag
elsen, og nettopp psykopatologiens tilstedeværelse er avslør
ingen av at de kulturelle normene under kapitalismen er ufor
enlige med individenes driftsarsenal. Dette betyr ikke at Freuds 
psykologi eller psykopatologi gir kunnskap om det kapitalist
iske samfunns vesenstrekk, men den forteller mye om "hva men
neskene faktisk er blitt til" (Schneider (op.cit.)s.37).

13. Freudomarxismens historie

I slutten av 1920-årene fikk freudomarxismen sitt gjennombrudd. 
Det skjedde i Tyskland, og lederen for de marxistisk orienterte 
psykoanalytikerne var Wilhelm Reich. Andre framtredende repre
sentanter var Siegfred Bernfeld, Otto Fenichel og Erich Fromm i 
Tyskland. Begeistringen for den unge sovjetstaten var utbredt 
blant de tyske intellektuelle, og spesielt Reich knyttet sin 
vitenskapelige gjerning direkte til det politiske arbeidet for 
oppbyggingen av sosialismen, bl.a. ved aktivt å gå inn for at 
Sovjet skulle eksperimentere med nye kollektive boformer.
Reich hadde ingen forståelse for den økonomiske og politiske 
tvang som sto i veien for en "seksuell revolusjon" i Sovjet, og 
hans forsøk på "kulturrevolusjon" var preget av visse "seksual- 
anarkistiske ønskeforestillinger" (Schneider (op.cit.)). Som 
hevnt hadde psykoanalysen et visst fotfeste i Sovjet i årene 
like etter revolusjonen, og de reaksjonære seksualpolitiske 
paragrafene ble avskaffet ved oktoberrevolusjonen. 52 De ble 
imidlertid' gjeninnført i Stalin-perioden, og noen praktisk inn
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flytelse på utformingen av de sosiale relasjoner i overgangs- 
samfunnet fikk psykoanalysen neppe. Dette henger dels sammen 
med Lenins "tilfeldige og dilletantiske privatmening om Freud", 
og at han "forvekslet psykoanalysen med borgerlig pornografi".^' 
Særlig i samtalen med Clara Zetkin54 kommer dette fram: Der sie] 
Lenin bl.a.: "Freuds teorier hører også med til motegrillene. 
Jeg er skeptisk overfor alle seksuelle teorier i artikler, av
handlinger og brosjyrer, kort sagt teoriene i den spesielle lit
teraturen som gror i det borgerlige samfunnets gjødseldynger. 
Jeg er mistroisk overfor alle som til stadighet er oppslukt av 
seksualproblemer, slik indiske helgener stirrer på sin navle. 
Jeg har inntrykk av at flommen av seksuelle teorier (som for det 
meste er hypoteser) svært ofte er løst begrunnet, og at de er 
bunnet i rent personlige behov for å forsvare et abnormt eller 
umåteholdent seksualliv innenfor borgerskapets moralkodeks. Den 
skjulte respekten for borgerlig moral er like motbydelig som 
grafsingen i det seksuelle ..." Lenin aksepterer derimot Freuds 
hovedtese, at det eksisterer en "uspesifikk kjønnsdrift" som 
"fysisk behov" og tillegger Engels æren for å ha pekt på hvilker 
betydning det har fått at den er "forfinet til individuell kjønr 
kjærlighet".

På bakgrunn av Lenins delvis taktiske avvisning av freudianismer 
er det ikke vanskelig å forstå hvorfor den psykoanalytiske teori 
en mistet fotfeste i Sovjet, og under Stalinismen ble den ved 
hjelp av Pavlovs psykofysiologi stemplet som idealistisk. Forsdl 
ene på å formulere en syntese mellom psykoanalysen og marxismen 
ble ført videre både på det praktiske og teoretiske nivå i Tysk
land. Reich grunnla i 1928 en "sosialistisk Forening for seksu
ell rådgivning og seksualforskning", og opprettet kontorer som 
ga råd i seksualspørsmål. I 1930 ble bevegelsen "seksualøkonomi 
og politikk" ("Sexpol") etablert innenfor den kommunistiske ar
beiderbevegelsen, og sto tilsluttet Det kommunistiske parti i 
Tyskland. Freud, som i 1928 hadde gitt Reich sin anerkjennelse, 
modererte etterhvert sin begeistring, og omtalte et av Reich’s 
mange småskrifter slik: "... artikkelen kulminerte i det vanvit
tige utsagn at det vi har betegnet dødsinstinktet er et produkt 
av det kapitalistiske system". Reich’s svar på tiltale fulgte i 
forordet til en ny utgave av "Dialektisk materialisme og psyko
analyse" (1934): "Jeg kan ikke lenger fortie at alle som er del
aktige i utformingen av syntesen mellom marxisme og psykoanalyse 
nå distanserer seg fra den*Freud har forkastet på prinsipielt 
grunnlag enhver forbindelse mellom marxisme og psykoanalyse, og 
betegnet de to disiplinene som kontrære". Det var Freud ikke a- 
lene om, og stridighetene mellom de marxistisk orienterte psyko
analytikerne var harde.
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Det vil føre for langt å gå inn på den teoretiske diskusjonen 
som ble ført spesielt i Tyskland i 1930-årene. De viktigste bi
dragene er publisert på nytt,5'5 og Reich’s brosjyrer og teoret
iske arbeider finnes både i original på tyske piratforlag og 
oversatt til engelsk. 56

14. Aktuelle varianter av marxistisk psykoanalyse

Freudomarxismen i Europa eksisterer i tre utgaver. Representant
er for disse retningene er Michael Schneider, Jacques Lacan og 
Alfred Lorenzer. Det er tidligere referert utdrag av Schneiders 
bok Neurose und Klassenkampf. Utgangspunktet er den marxistiske 
framstilling av "arbeid". En materialistisk sykdomsteori må gå 
ut fra kategorien ’’arbeid" istedenfor Libido-begrepet. ,Han be
trakter psykoanalysen som teorien om motsetningene i det borger
lige individ, og avviser alle forsøk på å føre Freuds psykopato- 
logiske begreper ut over rammene til det borgerlige samfunn.
”Den industrielle patologi er ... det materialistiske grunnlag
et for ’dagliglivets psykopatologi’ under kapitalismen" (s.222).

I tråd med sin oppfatning av arbeidet og produksjonsprosessens 
betydning for psykens utvikling, tar Schneider avstand også fra 
Lorenzer’s interaksjonspsykoanalyse fordi "den bare kan fatte de 
irrasjonelle og mystiske bevissthetsmomentene som er formidlet 
gjennom den familiære sosialiseringsprosess, og ikke de som 
springer ut fra samfunnets varekarakter." (s.200).

Alfred Lorenzers interaksjonspsykoanalyse er tatt opp i den 
følgende artikkelen.

NOTER

1) Bruder, K.J. (1973): Kritik der burgerlichen Psychologies 
Frankfurt/M, Fischer, 1973.

2) Tekstene i Georges Politzer’s bok: Kritik der klassischen 
Psychologies Koln, Europåische Verlagsanstalt, 1974; utkom 
første gang i 1929.Lucien Seve legger i boka Marxismus und 
Theorie der Personlichkeits Frankfurt/M, Verlag Marxist- 
ische Blatter, 1973, stor vekt på Politzer’s "konkrete" 
psykologi.
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3) Et eksempel er Kornilov, N.K. (1924):Lærebok i psykologi, 
framstilt ut fra den dialektiske materia lismens synspunkt.

4) Se Lundmark,P. (1973): "Psykoanalys och marxism - en histoi 
isk bakgrund", Hft. f, Kritiska studier, 1973,2-3,64-72.

5) Schneider, M.' (1913):Neurose und Klassenkampf, Hamburg, 
Rowohlt,1973.

6) I avisen til AKPTs studentforbund: Eva må gjøres? 1975, 
nr. 1 karakteriseres Reich’s psykoanalytiske forståelse i 
boken Massenpsychologie des Fascismus (1933) som "uviten- 
skapelig og mystisk psykologi", mens atferdsterapien gjen
nomgående blir forsvart og omtalt som "materialistisk psy
kologi."

7) Sitert etter Monica Johansson i Hva må gjøres, 1975, nr.
1, s.36. En annen sak er at psykoanalysen stort sett fram
stilles i en maltraktert utgave, og at det misfoster som de 
revolusjonære atferdistene avliver under betegnelsen psyko
analyse nesten er ugjenkjennelig. Et eksempel på denne vul- 
gærkritikken fra det ovennevnte tidsskriftnummeret er til
strekkelig: "Marxister bestemmer et menneskes klassetil- 
hørighet ut fra stilling i produksjonen. Reich tar utgangs
punkt i stilling i senga".

8) Gente, H.P. (utg): Marozismus, Psychoanalyse, Sexpol, i 
"Vorbemerkung", Frankfurt/M, Fischer, 1972.

9) Samtalen med Clara Zetkiri fant sted i 1920, se note 54.
10) Séve, L. (op.cit.), s.53.
11) Ibid., s. 12.
12) Mitscherlich, A. (1972) skriver: "Innføringen av eksperi

mentet, å nærme seg det psykiske i mennesket som ikke annet 
enn en hvilken som helst annen naturlig gjenstand, brøt ned 
tabuene, de idealistiske eller kyniske tankemodeliene av 
menneskenes vesen som hadde hatt gyldighet i årtusener.
Slik erkjenner vi Wundt’s radikale brudd som en revolu
sjonær bedrift. Og allikevel ble dette begynnelsen til 
en ny elendighet i psykologien, denne gang den akademiske 
elendighet". (Massenpsychologie ohne Ressentiment, Frank
furt/M, Suhrkamp, 1972, s.165-66).

13) Lukas, G. (1968) hevder at den vekselvirkningen som er 
viktigst for samfunnsvitenskapen er "... det dialektiske 
forholdet mellom subjekt og objekt i den historiske pro
sessen". (Historia og klassmedvetande, Bo Cavefors, 1971, 
s .42).
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14) Hahn, E. (1968): Historischer Materialismus und marxist- 
ische Soziologie3 Berlin (øst), Dietz Verlag, 1968.

15) Spesielt viktig i sammenheng med psykologien er den 1. 
Feuerbachtesen, som uttrykker at hovedmangelen ved all 
forutgående materialisme er at virkeligheten ikke oppfat
tes subjektivt, - som menneskelig virksomhet; og den 3. 
tesen som minner om at menneskene selv forandrer omstend
ighetene de lever under.

16) Avineri, S. (1968): hevder at Lenin senere oppga dette 
mekaniske standpunkt, og at han i Philosophical Notebook 
(1914-1916) understøttet Marx’ ikke-mekanistiske kunn
skapsteori og aksepterte dens tilknytning til tysk (Heg- 
elsk) idealisme” (s.70). Lenins filosofiske notisbøker var 
ukjente i Stalintiden ifølge Avineri.

17) Colletti, L. (1973): Marxismus als Soziologij Berlin,
Merve Verlag, 1973.

18) Et klassisk eksempel er Monica Johansson’s artikler i AKP’s 
studentorgan Hva må gjøres? nr. 1, 1975. Der heter det bl. 
a.: ”Den oppgåva kommunistane har som forskarar er framfor 
alt å skaffe til vega konkrete og brukande undersøkfinger 
for klassekampen -."

19) Leontjev, A.N.: ’’Karl Marx og den psykologiske Vitenskap” 
i Sjølund, A. (red.): Marxistisk psykologi^København, 
Gyldendal, 1974, s.52.

20) MEW, Bd. 3, s.20.
21) Marx, MEW, 13,633.
22) MEW, 25, 825.
23) Holzkamp, K.: (1971): Wissensehaftstheoretische Voraussetz- 

ungen kritische-emanzipatorischer Psychologies Hamburg, Ag 
Methodenkritik der Fachschaft Psychologie, 1971.

24) Lenin, Werke, 38, s.263. Også Marx’ egne ord om begrepet 
bytteverdi kan disse ’’materialistene” tygge på: ’’Varenes 
bytteverdi er ... bare en innbilt, det vil si rent sosial 
eksistensmåte ved varen, som ikke har noe å gjøre med dens 
stofflige realitet, ...” (MEW, 26, I, 141-142).

25) Marx: 6, Feuerbachtese, MEW, 3,6.
26) Fra de Filosofisk-økonomiske manuskripter (1844), MEW, 

Erg.Bd. 578. Her sitert etter Streiffeler, F. (1973):
"Die Marxsche Konseption des Individuums und Probleme des 
Verhåltnisses von Psychologie und Marxismus" i K.J.Bruder 
(op.cit.) s.32.
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27) Fil.-øk.manuskr. (1844), MEW,Erg.Bd. Sitert etter Sjølund 
(op.cit.).

28) MEW, Bd. 3, s.44.
29) MEW, Bd. 4, s.480. Sitert etter Gottschalch, W., Neumann- 

Schonwetter, M. og Soukup, G. (1971): Sozialisations- 
forschung^ Frankfurt/M, Fischer, 1975.

30) Engels: Karl Marx "Zur Kritik der politischen Økonomie"
MEW, Bd. 13, s.475/76.

31) MEW, BD. 13, s.624. Sitert etter Holzkamp (op.cit.) s.34.
32) Marx: Randglosen zu Adolph Wagners Lehrbuch der politischen 

Økonomie (1880). MEW, Bd. 19, s.362f.
33) MEW, Bd. 23, s.65.
34) Marx (1857-1858): Grundrisse der Kritik der politischen 

Økonomie> Frankfurt/M, Europaische Verlagsanstalt, 1970, 
s.593/94.

35) Ibid., s.426.
36) Tallene i parentes viser til sitatene med tilsvarende 

notenummer.
37) Sovjetpsykologien f.eks. Rubinstein og Leontjev, er sær

lig opptatt av bevisstheten som "en egenskap ved den høye
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