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1. kapitel
SÆREGENHEDER OG VANSKELIGHEDER
VED SAMFUNDSMÆSSIG ERKENDELSE

Menneskene ikke alene lever og virker i samfundet, men erken
der det også, ligesom de erkender den omgivende natur. Erken
delse af samfundet er ikke bare erkendelse af det umiddelbare,
sanseligt opfattelige sociale miljø, men udforskning af hele sam
fundslivet. Det menneskelige samfund er en kompliceret dannelse,
opstået gennem vekselvirkning såvel mellem mennesket og naturen
som mellem menneskene indbyrdes. Det er menneskene, deres
virksomhed og de forbindelser, de indgår i, dvs. den sociale vir
kelighed, som samfundsmæssig erkendelse umiddelbart har at
gøre med.
Samfundet eksisterer i rum, da mennesker allerede i forhisto
risk tid har beboet Jorden og dannet mere eller mindre isolerede
lokale grupper —■ ætter og stammer — der senere udviklede sig
til folkeslag og stater. Samfundet eksisterer også i tid og gen
nemgår et bestemt historisk forløb. Ud af de enkelte menneske
fællesskabers historie og disses indbyrdes relationer opstår men
neskehedens eller samfundets historie. Erkendelse af samfun
det er erkendelse af menneskets historie i al dennes mangfol
dighed.
Det er kun videnskaben, der kan udrede væsenet af menne
skenes virksomhed og relationer i samfundsmæssig målestok. Vi
denskabelig erkendelse af samfundet begynder som al slags er
kendelse med beskrivelse af fakta og begivenheder. Fakta udgør
imidlertid blot videnskabens materiale og er ikke selve videnska
ben. Videnskaben begynder først der, hvor generaliseringer, sam
menfatninger, dannes, hvor lovmæssigheder afdækkes og en teori
bliver udviklet, som korrekt forklarer fakta. Anvendt på sam
fundsmæssig erkendelse betyder det, at teorien ved at forklare
menneskelig virksomhed og menneskenes indbyrdes relationer
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må vise, hvorfor menneskene har formet historien på den ene og
ikke på den anden måde. Men er det overhovedet muligt? Men
nesket kan jo vælge forskellige handlingsmønstre. Mange gange
er den enkelte ikke selv i stand til at forklare, hvorfor han eller
hun har handlet netop sådan og ikke anderledes. Hvordan kan
man så finde rede i menneskenes handlinger, så meget des mere
som det drejer sig om millioner af mennesker? Det er ubestri
deligt en overordentlig svær teoretisk opgave at gøre rede for
menneskets historiske virksomhed. Er det overhovedet gørligt?
Mange filosoffer, f. eks. nykantianerne
,
*
besvarer spørgsmålet
negativt. Efter deres opfattelse har videnskaben bevist, at det kun
er muligt at forklare fænomener og processer i naturen, mens
den historiske proces, menneskets virksomhed i samfundet, angi
veligt ikke lader sig forklare videnskabeligt. Således skrev nykan
tianeren Heinrich Rickert: ». . . derfor må naturvidenskabelig og
historievidenskabelig begrebsdannelse stedse forblive i en princi
piel logisk modsætning til hinanden.«
**
Dette er ingen tilfældig
bemærkning, men udtryk for en ganske bestemt holdning. Hein
rich Rickert, Wilhelm Windelband og andre repræsentanter for
denne anskuelse trak en skarp skillelinje mellem natur- og sam
fundsvidenskaberne og modstillede dem med den begrundelse, at
alle fænomener i samfundet til forskel fra naturfænomener var
individuelle og uigentagelige, hvorfor naturvidenskaberne kun
kunne benytte den »generaliserende« metode og samfundsviden
skaberne den »individualiserende« metode. Naturvidenskaberne,
mente de, afdækker naturens iboende love og årsagssammenhænge
(og kan af den grund betegnes som nomotetisk, dvs. lov-opstil
lende videnskab), og forklarer og forudsiger naturprocessernes
* Nykantianerne repræsenterede en retning i borgerlig filosofi. Den op
stod sidst i 19. århundrede som forsøg på at udvikle og reformere ideer,
som var fostret af den store tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804),
anvendt på det kapitalistiske samfunds nye sociale og ideologiske behov.
Nykantianerne grundlagde flere skoler og strømninger. Det her omtalte
synspunkt stammer fra den såkaldte hadiske skole, der gjorde sig gælden
de omkring århundredskiftet, især på området historiemetodologi.
** Heinrich Rickert. Die Grenzen den naturwissenschajtlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen
Wissenschaften.
Tubingen 1921, s. 145
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forløb. Samfundsvidenskaberne må nøjes med at beskrive indivi
duelle og uigentagelige begivenheder i den konkrete historie. Ny
kantianerne kaldte samfundsvidenskaberne for ideografiske (be
skrivende) videnskaber. Denne anskuelse har også mærkbar ind
flydelse i vore dage. Mange mennesker stiller sig stadig skeptiske
til mulighederne for samfundsmæssig erkendelse. Disse skeptike
re imødegås dog også af andre stemmer, der udtrykker forundring
og tilmed krænkelse over, at man vil bortforklare samfundsviden
skabernes mulighed for at erkende og analysere. Men her dre
jer det sig selvfølgelig ikke om følelser. Det gælder derimod oin
at trænge ind til spørgsmålets kerne. Kan man acceptere den
nykantianistiske modstilling af samfund og natur og af samfunds
mæssig erkendelse og naturvidenskab? Da samfundet virkeligt ad
skiller sig fra naturen, kunne man mene, at nykantianernes opfat
telse ikke er helt ubegrundet, ikke mindst fordi den genspejler mod
reaktionen på den naturalistiske identificering af natur og sam
fund. Man bør dog ikke glemme, at påberåbelse af umiddelbare
sanselige iagttagelser, i dette tilfælde den synlige forskel på natur
og samfund, ikke er nok, når det drejer sig om videnskab. I
sin tid blev det jo bestridt, at Jorden er rund — hvad ingen
mennesker i vore dage betvivler — fordi det talte imod den umiddelbare iagttagelse. Følgelig kan ikke engang den øjensynlige
forskel mellem natur og samfund gælde som noget overbevisen
de argument til gunst for nykantianerne. På dette grundlag vil
vi begynde, så vi kan afklare spørgsmålet om, hvori det særegne
ved samfundsmæssig erkendelse består, og hvilke specifikke
vanskeligheder der viser sig ved samfundsmæssig erkendelse.
Endvidere vil vi se på, hvad samfundsvidenskaben allerede har
gjort for at overvinde disse vanskeligheder.
Sammenfatter vi de særegenheder, der adskiller naturen fra
samfundslivet og de deraf følgende vanskeligheder, når vi i store
træk frem til følgende.
For det første ligger der naturlige årsager til grund for alle
naturfænomener. Her optræder naturens elementer i blind vek
selvirkning. Lynet slår ned i et træ, der går ild i træet, vinden
spreder ilden, den nu nedbrændte skov efterlader aske, asken
gøder jorden. . . og stadig længere ud strækker der sig en kæde
af natursammenhænge og -forbindelser, der objektivt kan bereg
9

nes, analyseres og forklares videnskabeligt. Her findes aldrig et
forudbestemt mål eller en bevidst hensigt.
Helt anderledes forholder det sig i det menneskelige sam
fund. Alt, hvad der sker i det menneskelige samfund, er resultat
af menneskenes virksomhed og samspil. Men mennesket er et
bevidst væsen, og alt, hvad mennesket gør, går først på den ene
eller anden måde gennem hovedet. Mennesket handler under ind
flydelse af lidenskaber, overvejelser eller, i værste fald, luner.
Hvis det forholder sig således, virker det indlysende, at en natur
videnskabelig analyse ikke er anvendelig på samfundet. Det er
dog umuligt at tage hensyn til alle anskuelser og teorier, ønsker
og bestræbelser, lidenskaber og luner, der optræder som bevæg
grund for menneskets handlinger og således fremkalder bestemte
sociale følger. Den store franske tænker Paul Henri d’Holbach
skrev i sin tid, at der i de frygtelige krampetrækninger, der af
Og til ryster de politiske samfund og som ofte medfører et impe
riums undergang, ikke findes en eneste handling, et eneste ord,
en eneste tanke, en eneste vilje, en eneste lidenskab hos revolu
tionsdeltagerne (både de aktive deltagere og ofrene) som ikke
er med til ufejlbarligt at fremkalde netop de handlinger, der
modsvarer stillingen hos denne åndelige storms deltagere. En
tænker, der er i stand til at overskue og bedømme virkningerne
og modvirkningerne af alt, hvad der foregår inde i hver enkelts
hoved, han ville også være i stand til at forklare, hvad der har
forårsaget revolutionen, det ville være indlysende.
*
Selvfølgelig
tager Holbach fejl. Selv fysikeren, der undersøger materielle par
tiklers vekselvirkning, kan ikke med absolut sikkerhed forudse alle
følger, for i denne vekselvirkning giver ikke kun nødvendigheden
udslag, men også tilfældigheden. Hvad det menneskelige sam
fund angår, er løsningen af en sådan opgave fuldstændig umulig
både teoretisk og praktisk. Ikke kun fordi tilfældighed spiller
ind — ligesom i naturen — og fordi enhver social proces består
af utallige forbindelser, relationer, vekselvirkninger og faktorer,
men også fordi bevidsthed, vilje, lidenskaber osv. spiller en rolle
i samfundet. Alt dette stiller særlige krav til erkendelsen af sam
* Paul d’Holbach. Systéme de la nature ou de loix du monde physique
et du monde moral. London 1774, s. 56
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fundet. Ved erkendelse af sociale fænomener må det »altid fast
holdes, at det for bevidstheden ligesom i virkeligheden er subjek
tet. . ., der er det givne. . .«
* Heri ligger det specielle og det van
skelige ved samfundsvidenskab, og vanskelighederne kan kun
overvindes, når man løser problemet vedrørende forholdet mel
lem objektivt og subjektivt.
For det andet ser man overalt i naturen fænomenernes gen
tagelige karakter. Solen står hver dag op i øst, hvert forår får
træerne knopper, under varmeindvirkning udvides alle legemer,
ethvert levende væsen bliver født, lever og dør. Og selv om gen
tagelserne i naturen ikke er absolutte, kan man alligevel forholds
vis let fastslå, at der i de lidt forskellige processer og fænomener
foregår en gentagelse. Gennem undersøgelse af gentagelse i na
turfænomenerne —• under naturlige betingelser eller i et labora
torium — kan forskeren før eller senere afdække fænomenernes
love. Og loven er intet andet end det almene, det nødvendige,
det væsentlige, det bestandige og tilbagevendende i fænomener
ne.
Ganske anderledes forholder det sig med det menneskelige
samfund. De historiske begivenheder, de konkrete processer, er
helt enkeltstående og gentager sig aldrig nogetsteds. Enhver hi
storisk begivenhed, det være sig de græsk-persiske krige, Alexan
der den Stores felttog, den borgerlige revolution i Frankrig eller
den store socialistiske oktoberrevolution i Rusland, det være sig
den anden verdenskrig eller det imperialistiske kolonisystems
sammenbrud, er så sandelig enkeltstående begivenheder og vil
aldrig kunne gentage sig i samme konkrete form. Deraf kunne
man drage den slutning, at der ikke findes lovmæssigheder i sam
fundet, at det almenvidenskabelige kriterium om gentagelse ikke
er anvendeligt på samfundet, og at der ikke kan være nogen sam
fundsvidenskab. Men man må ikke absolutisere dette enkeltståen
de. Der er endda ikke så få gentagelser i samfundslivet. Menne
sket kommer til verden, oplæres, arbejder, stifter familie, omgås
venner, stiller sig mål osv., osv. Alt dette taler for, at der, når
man undersøger samfundslivet nøjere, trods mangfoldigheden af
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Indledning til kritik af den politiske
økonomi. Rhodos, København 1974, s. 222
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livsbetingelser, sæder og skikke og konkrete historiske særtræk
ved de enkelte områder, regioner, lande, folk og sta
ter, viser sig mere tilfælles og linjer der gentages, end man
skulle tro ved første blik. Følgelig er udsigterne for samfundsvi
denskaben slet ikke så triste og håbløse endda. Her drejer det sig
om forholdet mellem det almene og det enkelte, anvendt på hi
storien.
Videre. Stjernesystemernes evolution og bevægelsen i mikroverdenen, de geologiske processer og udviklingen af plante- og dy
rearterne, dvs. alle former for bevægelse og udvikling i naturen,
udviser relativt bestandige tilstande, som man kan afgrænse, sam
menligne og måle.
Det forholder sig anderledes med samfundet. Hvorledes giver
man sig i kast med en analyse af samfundet? Nogle hævder, at
det menneskelige samfunds historie glider i en uafbrudt strøm.
Millioner og milliarder af mennesker lever og virker, arbejder
og opdrager børn, bygger byer og opdyrker nye områder, lærer
og driver sport, dyrker venskab eller strides og kæmper, og til
sammen udgør alle disse vidt forskellige handlinger menneske
hedens uafbrudte historie. Død og fødsel fornyr til stadighed
menneskehavet, her er alt underkastet bestandig forandring, og
tilsyneladende kan denne strøm overhovedet ikke standses, så
man på en eller anden måde kan få klarhed over den. Andre
påstår derimod, at historien ikke kender til nogen uafbrudt evo
lution. Hvert menneske er forbundet med en bestemt kultur, der
har udviklet hans tænkemåde og virksomhed, og som gennem
århundreder, ja årtusinder knapt har ændret sig. Men på den
anden side er hver kultur så speciel, at det er uden mening at
sammenligne de enkelte kulturer og tegne en fælles udviklings
linje. Dette synspunkt støttes af en del etnologer inden for den
såkaldte kulturantropologi, der forsker i primitive folkeslags livs
former og kultur, som faktisk er temmelig bestandig, og hvor
forandringer kun sker i ringe omfang.
Dette viser altsammen, at der i menneskesamfundet findes
såvel det ene som det andet — både en uafbrudt strøm og ved
varende tilstande, og disse aspekter af den historiske proces gen
spejler sig ensidigt i de forskellige anskuelsessystemer. I denne
sammenhæng må videnskaben afgøre, hvorledes man udskiller
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de sociale dannelser, der tillader at dissekere historien uden at
fordreje den, og således finde det bestandige og tilbagevendende
i strømmen af historiske begivenheder.
Og endelig kommer forskellen i sociale klasseinteresser van
ligvis ikke til udtryk i selve den konkrete naturvidenskabelige vi
den, og følgelig har naturvidenskaberne og matematikken heller
ingen klassekarakter. Historien kender ganske vist vanvittige til
fælde som inkvisitionsprocessen mod Galilei eller Giordano Bru
nos død på kætterbålet. Men her er sagen den, at deres opdagel
sers praktiske betydning dengang var ukendt for menneskeheden,
mens deres modsætning til den herskende religion var indlysen
de.
Disse historiske eksempler viser, at klasseinteresser har ind
flydelse på de filosofiske fortolkninger af naturvidenskabelige da
ta og på de verdensanskuende følgeslutninger af naturvidenska
bens opdagelser.
I vore dage er religionen blevet mere forsigtig, og gejstlighe
den gør kun egentligt krav på, at videnskaben lader gud behol
de noget »gudeligt«, dvs. undlader at rejse kritik af religiøse an
skuelser.
De kolossale resultater inden for fysik og kemi, matematik og
kybernetik, biologi og medicin har yderligere højnet naturviden
skabens autoritet i samfundet, selv om det må indregnes, at dens
resultater naturligvis bruges i forskellige sociale øjemed, både til
gavn og til skade for menneskene.
Helt anderledes forholder det sig med den samfundsmæssige
erkendelse. Den kendsgerning, at der i det antagonistiske sam
fund for eksempel findes besiddere og besiddelsesløse, udbyttere
og udbyttede, undertrykkere og undertrykte, over- og underord
nede, fremkalder en forskellig og tilmed modsætningsfyldt hold
ning til den bestående orden, til en forandring eller opretholdelse
af denne. De bestående tilstande er nyttige for nogen, som der
for er dybt interesseret i at opretholde og konsolidere dem. Af
andre er forholdene forhadte, og de ville være glade for at slippe
af med dem. De første opfatter den bestående orden som et gode,
de sidste som et onde. Menneskenes interesser indvirker direkte
på vurderingen og analysen af fænomenerne i samfundslivet og
på de deraf følgende slutninger. Men når der ikke findes nogen
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upartisk holdning til sociale fænomener, er det da muligt at ud
forske dem objektivt? Og næste spørgsmål: kan samfundsviden
skaben besidde objektiv sandhed, der er et hovedtræk ved al vi
denskab, eller giver den kun mulighed for at klassificere de hi
storiske fakta ud fra et ideal om, hvad der er godt og ondt, eller
hvad der er rigtigt og harmonisk? Indtil nu har det været al
mindeligt, at naturvidenskabelige data, f. eks. resultater inden
for matematik og fysik, er blevet alment anerkendt og benyttet
i alle lande (skønt selvfølgelig ikke altid på samme måde og med
de samme mål), også lande med forskellige samfundssystemer.
Humanistiske videnskaber som filosofi, sociologi, historie, poli
tisk økonomi osv., har derimod næsten ingen alment anerkendte
teser. Heraf opstår netop problemet om forholdet mellem klasse
holdning og objektivitet, partiskhed og sandhed i samfundsvi
denskaberne. Dette vil vi omtale yderligere i det følgende.
Hermed er det tydeligt, at samfundet som objekt for erken
delsen adskiller sig væsentligt fra naturen og at den teoretiske
tænkning på dette område sandelig støder på en række enorme
vanskeligheder.
Disse omstændigheder forklarer i stort omfang, hvorfor sam
fundsvidenskabernes opståen og udvikling gennemløber en så
kompliceret og langvarig proces. Skønt man ikke altid har været
klar over vanskelighederne, er selve konstateringen af dem en
erobring for videnskaben.
Gennem årtusinder udvikledes den samfundsmæssige erken
delse; efterhånden udformedes nogle retninger, der opsamlede
viden og som dannede grundlag for udskillelsen af tre funda
mentale samfundsvidenskabelige områder.
Videnskabens første skridt bestod i at indsamle, udvælge og
beskrive de historiske fakta, som fortjente at blive bevaret i men
neskets hukommelse. Således opstod historievidenskaben, som
efterhånden forgrenede sig og i dag udgør en hel branche af
historisk viden.
Statens behov for styring, retsplejens praksis, den diploma
tiske og militære virksomhed, uddannelsesvæsenet, kunstverdenen,
skriftsprogets udvikling og det stadig mere komplicerede økono
miske liv nødvendiggjorde kundskaber af bl. a. politisk, juridisk,
pædagogisk, æstetisk, lingvistisk og økonomisk art. Der opstod
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en gruppe videnskaber, som ikke studerede samfundet som et hele,
men undersøgte enkelte af dets aspekter, særlige fænomener og
processer i samfundslivet. Disse videnskaber, der undersøger be
stemte, konkrete »dele« eller sider af samfundet, kaldes vanligvis
for enkelt- eller konkrete samfundsvidenskaber.
Sluttelig. Ved siden af historiekundskabernes udvikling og
studiet af enkelte aspekter af samfundslivet udarbejdes teorier,
som udtrykker et helhedssyn på samfundet og dets historie. Dette
er et nødvendigt led i den samfundsmæssige erkendelse, da ingen
af de konkrete samfundsvidenskaber omfatter hele samfundet.
Alle konkrete videnskaber har brug for en sådan teori om men
neskehedens historie, da den giver dem et udgangspunkt og et
fælles teoretisk grundlag. Derfor er det heller intet tilfælde, at
flere betydningsfulde historikere, filosoffer og sociologer igen
nem tiderne har bestræbt sig på at anskue samfundslivet som et
hele og give svar på spørgsmål om socialhistoriske kundskabers
karakter, om historiens væsen, menneskets kald og samfundets
skæbne. Denne problemstilling har hermed filosofisk karakter,
eftersom den er en del af det almene syn på verden og på men
neskets placering i verden.
Filosofiens særkende og det, der adskiller den fra alle enkelt
videnskaber om natur og samfund, er, at den anskuer verden og
menneskets forhold til verden ud fra dennes mest almene love
og i de mest almene kategorier. Hvad er denne verden for no
get, som også vi, menneskene tilhører? Fra hvilken »begyndelse«
stammer vor omverdens mangfoldighed af ting og fænomener?
Er verden skabt af en eller anden overjordisk magt, eller har den
eksisteret evigt, selvstændigt, og udviklet sig efter sine helt egne
love? Altsammen er dette bare forskellige omskrivninger af det
grundspørgsmål, som må og skal besvares, før man kan danne
sig et samlet syn på verden. Hvad er udgangspunktet, det primære,
i verden: det materielle eller det åndelige? Dette er filosofiens
grundspørgsmål. De utallige filosofiske skoler, strømninger og
retninger kan inddeles i to hovedretninger eller partier — i den
materialistiske, der betragter det materielle, materien som pri
mært, og i den idealistiske, der opfatter det åndelige, det ideelle
som grundlæggende. Alt efter, hvorledes hver filosofisk retning
besvarer dette spørgsmål, udvikler de deres erkendelsesteori. Ma
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terialisterne erklærer, at menneskenes sanseindtryk og begreber,
hvormed de iværksætter erkendelsesprocessen, er genspejlinger af
materien. For idealisterne er erkendelse derimod enten udtryk for
verdens ideelle (guddommelige) væsen eller konstrueret viden,
skabt af mennesket selv. Den materialistiske verdensanskuelse gi
ver videnskaberne en ledetråd til forståelse af verden, sådan som
den er, og tilstræber at støtte sig på konkrete videnskaber ved
udviklingen af et alment syn på verden. Den idealistiske verdens
anskuelse giver derimod en grundlæggende fordrejet forestilling
om verden og tvinger videnskaberne ind i sine båse, hvilket hæm
mer deres udvikling og den sande erkendelses videre fremskridt.
Det betyder dog ikke, at idealistiske filosoffer ikke har bidraget
med noget som helst værdifuldt og frugtbart til udviklingen af
erkendelsen. En sådan indstilling ville være vulgær og primitiv.
Dette spørgsmål må gribes an historisk. Filosofien har som be
kendt udviklet sig på et materialistisk grundlag og inden for
rammerne af et idealistisk verdensbillede, under gentagne sam
menstød mellem de to retninger. Yderligere må det heller ikke
glemmes, at materialismen selv igennem lange tider var meget
angribelig på et væsentligt punkt: den var metafysisk. Denne ma
terialisme evnede ikke at forstå verden og erkende den som et
fænomen i udvikling, under forandring. Nok var denne retning
materialistisk, idet den afdækkede begrebernes materielle karakter
og indhold, men den benyttede begreberne som noget ubevæge
ligt, uforanderligt og stivnet. De metafysiske materialister så men
neskets bevidsthed som en passiv genspejling af materien og for
stod ikke dens virksomme, aktive rolle. Idealisterne arbejdede
derimod på at afdække bevidsthedens virksomme, aktive side, idet
de udlagde omverdenens mangfoldighed som produkt af ån
dens skabende rolle. Den mest omfattende lære om tænkningen,
om begrebernes universelle fleksibilitet og bevægelighed, dvs. be
grebsdialektikken, stammer fra Hegel. Han udviklede bevidst dia
lektikken som læren om åndens udviklingslove, men ramte på
genial måde den reale, materialistiske verdens dialektik. Marx
og Engels udarbejdede den materialistiske dialektik og overvandt
derved kritisk de svage sider af Hegels filosofi. Således hævede
de materialismen til et kvalitativt nyt niveau — de gjorde den
dialektisk. Først på dette trin kunne materialismen tjene som et
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sandt filosofisk og teoretisk grundlag for videnskabelig forskning
og som et effektivt våben i kampen mod idealistiske ideer.
Opdagelsen af den dialektiske materialisme var tillige for
bundet med, at mennesket blev inddraget i filosofien som et ak
tivt samfundsmæssigt væsen, der praktisk forandrer verden. Ved
at analysere menneskets praksis, først og fremmest dets materieltproduktive aktivitet, blev det muligt at forbinde opfattelsen af
virkeligheden som en objektiv realitet med den aktive side af
menneskets tænkning. Den rigtige opfattelse af menneskelig prak
sis danner udgangspunktet for såvel den videnskabelige erkendelsesteori som for den samlede erkendelses/iwton'e.
Denne korte indføring i de filosofiske grundbegreber har sig
tet på at lette den videre udredning for læseren, da disse begre
ber hyppigt vil blive anvendt. Her kommer man ikke uden om
filosofisk terminologi. Filosofien indeholder jo almene sociale
teorier, der stiller spørgsmål om samfundet som sådan, og grund
læggernes filosofiske udgangsposition påvirker væsenet af selve
teorierne og den måde, spørgsmålene løses på. Marxistisk
teori om samfundets udvikling har også filosofisk karakter; det
er den historiske materialisme (den materialistiske historieopfat
telse) .
Således omfatter den samfundsmæssige erkendelses historie
for det første udviklingen af de historiske videnskaber, for det
andet udviklingen af de konkrete samfundsvidenskaber og for det
tredje de talrige forsøg på at udvikle almene teorier, der inde
holder et sammenfattet syn på den historiske proces under ét,
og som tager udgangspunkt i besvarelsen af filosofiens grund
spørgsmål anvendt på samfundet. Det, der fremfor alt interesserer
os, er netop denne tredje fundamentale sfære af samfundsviden
skaberne.
Der findes som bekendt utallige filosofisk-historiske teorier,
men kun én sandhed. Derfor opstår naturligt følgende spørgsmål:
er det overhovedet muligt at udvikle en almen teori, der mod
svarer virkeligheden? Er det ikke lettere at betragte alle almene
teorier som udtryk for deres skaberes subjektive filosofiske stand
punkter eller som bestemte anskuelser? Er menneskeheden over
hovedet moden nok til at forstå den skjulte mening med sin
sociale væren?
2—743
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Vi vil forsøge kort at besvare disse spørgsmål. Hvis de for
skellige sociale teorier ikke er andet end forskellige tænkeres over
føring af deres filosofiske anskuelser på samfundet, så kan man
for det første sige, at de ikke svarer til eller modsvarer den hi
storiske virkelighed, snarere tværtimod. Den historiske virkelig
hed tvinges ind i et forudbestemt skema. For at opbygge en vi
denskabelig socialteori må det særegne ved samfundet, dets egent
lige natur, være alsidigt indbefattet. Dette krav kan også udtryk
kes således: en almen socialteori må ikke bare have filosofisk, men
filosofisk-sociologisk karakter. Hermed kendetegnes også dens til
hørsforhold til filosofien og dens placering, ikke kun i systemet
af filosofisk erkendelse, men i hele systemet af samfundsmæssig
erkendelse. Det omtalte tredje led i samfundsvidenskaberne un
der ét er netop den sociologiske viden. Overgangen fra rent fi
losofiske teorier om samfundet til filosofisk-sociologiske foregik
allerede i 19. århundrede og betød store fremskridt i udviklingen
af den samfundsmæssige erkendelse. Denne overgang betød, at
menneskets tænkning begyndte at nærme sig en mere adækvat
forståelse af den historiske proces, en forståelse, der tog større
hensyn til samfundets specifikke træk og til de sociale fakta.
Men på dette tidspunkt træder kritikerne frem og siger, at
der ikke kan skabes en så bred social teori, at den omfatter hele
den sociale virkelighed, simpelt hen fordi den må indeholde et
utal af fakta, og fordi samfundet endnu er for uudforsket i alle
sine detaljer til, at en almen teori kan opstilles. Denne holdning
forsvares også i vore dage af mange borgerlige sociologer. Spørgs
målet fortjener derfor særlig opmærksomhed.
Det stemmer naturligvis, at en teori, der ignorerer fakta,
er frugtesløs. Men kan det på den anden side virkelig være rig
tigt, at de kolossale fremskridt i historievidenskaben og andre
samfundsvidenskaber endnu ikke har leveret nok materiale til at
skabe en almen teori? Hvorfor rejses denne kritik? For at forstå
dette må vi gå tilbage til spørgsmålets oprindelse.
I midten af 19. århundrede fremførte Auguste Comte den
idé — som reaktion mod de frugtesløse, spekulative filosofisk
historiske konstruktioner — at man skulle gøre sociologi til vi
denskaben om samfundet; den skulle være fri for enhver for
bindelse med filosofi og alene støtte sig på empirisk materiale li
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gesom naturvidenskab. Men Comte selv opbyggede ikke en
sådan videnskab. Det erkendes, at »Comte gav sociologien et
navn og et program, som han prædikede, men ikke praktisere
*
de«.
Under foregivende af at uddrive filosofi af samfundsvi
denskaben, påtvang han blot denne sin egen positivistiske filoso
fi. Andre betydningsfulde borgerlige sociologer, der havde ind
flydelse på den videre udvikling af sociologien, var Herbert Spen
cer, Emile Durkheim, Max Weber og Vilfredo Pareto.
Denne Comtes, Spencers og andres sociologi, der udviklede
sig i snæver forbindelse med den positivistiske filosofi og i mod
sætning til den marxistiske teori, kaldes sædvanligvis for »traditio
nel« sociologi. I tiden derefter blev det dog klart, at ikke alene
den idealistiske historiefilosofi, som Comte havde kritiseret, men
også Comtes egen teoretiske sociologi, var resultater af speku
lative konstruktioner og af ringe praktisk betydning. Bestræbelser
ne på at gøre sociologien til en videnskab med praktisk betyd
ning medførte, at amerikanske sociologer med stærkt pragmatisk-praktiske holdninger skabte en empirisk sociologi, der især
vandt udbredelse i hele første halvdel af 20. århundrede. Den
fornægtede teoriens betydning, koncentrerede sig om metoder og
teknik i konkrete sociale undersøgelser og indførte specielle so
ciologiske begreber som —- »social handling«, »social forandring«,
»grupper«, »kommunikation«, »konflikt«, »adaption«, »assimila
tion«, »kollektiv adfærd« osv., osv.
I disse år var man vidne til en kraftig vækst i den empiriske
forskning; der opstod specielle forskningsbureauer og -centre og
oprettedes sociologiske institutter og fakulteter. Det blev erklæret,
at sociologien var en empirisk disciplin med menneskets »sociale
adfærd« som undersøgelsesområde, og »det var ikke længere på
mode, at hver sociolog skulle opbygge et system for således at
blive grundlægger af en ny skole inden for tænkningen«.
**
Skønt retningen fik en række rent praktiske resultater, som
var opnået gennem omfattende empiriske undersøgelser og trods
* Modern Sociological Theory in Continuity and Change. Ed. by Ho
ward Becker and Alvin Boskoff. New York 1957, s. 7
** Robert E. L. Faris. American Sociology. '»Twentieth Century Socio
logy«. Ed. by Georges Gurvitch and Wilbert E. Moore. New York 1945,
s. 546
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populariteten af værker som »The Polish Peasant in Europe and
America« af W. I. Thomas og F. Znaniecki, »Introduction to the
Science of Sociology« af R. E. Park og E. W. Burgess, »Middle
town« af Robert og Helen Lynd, de berømte »Hawthorne-Studies« af Elton Mayo samt Stouffer-gruppens undersøgelser af
den amerikanske hær, begyndte endda ikke-marxistiske sociologer
allerede i 1940’rne at kritisere manglerne ved empirisk sociolo
gi. Dette kom af, at den empiriske forsknings praktiske resulta
ter havde stærkt begrænset karakter, og at den var teoretisk
hjælpeløs. Samfundsvidenskabernes udviklingslogik viste til ful
de, at denne spekulative retning, der var løsrevet fra det leven
de liv, såvel som den snigende empirisme, der gik imod en al
menteoretisk samfundsopfattelse, på ingen måde kunne frem
bringe en videnskabeligt begrundet samfundsvidenskab. »Hvis
den tidligere sociale teori uden gennemprøvede observationer var
uden fundament, så er den ateoretiske forskning efter fakta for
målsløs og akkumulationen af disse uden teoretisk integration
*
meningsløs.«
Konsekvensen blev, at der opstod et fast krav blandt bor
gerlige sociologer om, at »social forskning« og »social videnskab«
burde sammenkædes, hvormed indirekte erkendes, at der ikke er
noget reelt grundlag for at identificere empiriske undersøgelser
med selve sociologien som videnskab. Dette krav formulerede den
amerikanske sociolog Robert K. Merton med al tydelighed i sin
»Social Theory and Social Structure« (1949).
»Stereotypen på socialteoretikeren, højt anbragt i de rene ideers
himmel, utynget af jordiske kendsgerninger er hurtigt ved at gå
ligeså meget af mode som stereotypen på socialforskeren, udstyret
med spørgeskema og kuglepen, på jagt efter isoleret og menings
løs statistik.«
**
I vore dage findes flere indbyrdes konkurrerende retninger
inden for borgerlig sociologi, som alle hævder at repræsentere den
sociologiske teori. Vestlige sociologer erklærer, at de ikke igen
vil vende tilbage til de rent spekulative skemaer. Erfaringerne
* Modern Sociological Theory in Continuity and Change, s. 7
** Robert K. Merton. Social Theory and Social Structure. Illinois 1957,
s. 102
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fra udviklingen af samfundsvidenskaben har dog vist sig ikke at
være helt frugtesløse. Nu erklærer mange af dem, at sociologisk
teori må underbygges af empiriske data. Og netop her opstår en
grundlæggende modsigelse. Ud af videnskabens indre behov op
står et uomgængeligt behov for en almensociologisk teori, men
den indskrænkede praktiske anvendelse af sociologien, der kun
benyttes til isolerede opgaver (meningsmåling, analyse af relatio
ner i smågrupper osv.), stimulerer slet ikke hertil. Det er netop
denne modsigelse, der har ført nogle sociologer til den konklu
sion, at man foreløbig må indskrænke sig til enkelte sammenfat
ninger og »midt-i-mellem teorier«, mens skabelsen af en almen
sociologisk teori må vente til man har nok data og kan gå vi
dere med mere vidtgående sammenfatninger. I Vesten næredes
store forventninger til Talcott Parsons strukturel-funktionelle
skole. Efter anden verdenskrig vandt funktionalismen stor udbre
delse og blev af mange sociologer betragtet som »grundlaget for
sociologisk tænkning«.
Den sociologiske strukturel-funktionelle skole betragter imid
lertid kun samfundsfænomenerne ud fra deres placering i den
samlede sociale organismes struktur og deres funktion til opret
holdelse af denne organismes stabilitet, mens den undlader at
afdække de virkelige årsager, som forbinder samfundets enkelte
strukturelle elementer i deres sammenhæng, og afskaffer spørgs
målet om samfundets udvikling. Af denne grund kan den struk
turel-funktionelle metode kun i bedste fald indgå som element i
en almen teori, men aldrig være selve teorien.
Derfor kan man fastslå, at hverken Comte, der traditionelt be
tragtes som den borgerlige sociologis grundlægger, eller denne so
ciologis senere repræsentanter skabte en almen sociologisk teori,
der banede vej til videnskabelig opfattelse af samfundslivet. Det
var Karl Marx og Friedrich Engels, som i midten af 19. århun
drede grundlagde den videnskabelige sociologi.
Ingen anden end Karl Marx har æren af at have skabt den
filosofisk-sociologiske teori — den historiske materialisme, den
teori, der lagde grunden til en videnskabelig forståelse af de hi
storiske processers væsen som helhed, og som sluttelig blev den
teoretiske basis for hele samfundsvidenskaben. Erfaringerne fra
denne teoris tilblivelse viser, at den samfundsmæssige erkendelses
2.1

historie byder på tilstrækkeligt materiale til at opstille en almen
socialteori, ikke i afsluttet form, for en teori kan næppe nogen
sinde opnå denne tilstand, men som almene principper, samt at
menneskeheden dermed er moden til selverkendelse. Erfaringerne
viser også, at borgerlige teoretikere var ude af stand til at skabe
en videnskabeligt begrundet filosofisk-sociologisk teori, ikke fordi
de manglede empirisk materiale, men fordi de var bundet til de
res klassebestemte verdensanskuelse og dermed led under snævre
samfundsmæssige behov.
Enhver videnskab, dvs. også samfundsvidenskaben, opstår og
udvikler sig, først når der findes de nødvendige forudsætninger,
som affødes af konkrete sociale betingelser, og når den bliver en
bydende samfundsmæssig nødvendighed.
Enhver historisk epoke har budt på visse muligheder for er
kendelse af både natur og samfund. F. eks. var menneskenes mu
ligheder for erkendelse af naturen og af deres egne sociale rela
tioner meget begrænsede før kapitalismen, og også på de tidligste
trin af kapitalismens tilblivelse. Senere, med kapitalismens ud
vikling modnedes samfundslivets materielle forudsætninger, så
ledes at det blev praktisk muligt at opnå en videnskabelig erken
delse af den historiske proces som helhed. Hvori bestod så disse
nye muligheder?
Med kapitalismens udvikling forsvandt de enkelte landes og
folks tidligere isolation. Næsten alle blev de trukket ind i den
proces, hvorunder de nuværende nationer opstod, som etablere
de mangesidede forbindelser hinanden imellem. Det blev tydeliggjort, at hele menneskehedens historie var forløbet på samme må
de fra sted til sted, at hvert folk havde gennemgået en række lov
mæssige historiske faser. Der åbnedes vidtgående muligheder for
at sammenligne forskellige folks historie og udlede de fælles træk,
som landenes økonomiske og politiske forhold kunne opvise, for
herigennem at finde den lovmæssige gentagelighed i sociale rela
tioner. Her må vi erindre Engels’ ord om, at »den moderne ma
terialisme ser i historien menneskehedens udviklingsproces og
sætter sig som opgave at afdække denne proces’ bevægelseslove«.
*
Overgangen til kapitalisme var kendetegnet ved stormfulde
* Marx/Engels Werke. Dietz Verlag, Berlin 1973, bd. 20, s. 24
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revolutionære omvæltninger på alle livets områder og inddrog
stærke sociale kræfter, som i sammenstød og kampe afgjorde mod
nede sociale problemer. Denne kamp frembød et væsentligt
særkende. Hvor kampen i middelalderen blev ført under religio
nens banner (korstogene, inkvisitionen, reformationen osv.), som
vanskeliggjorde en forståelse af kampens egentlige årsager, så
bidrog bøndernes kampe senere, under de borgerlige revolutioner,
for at få jord, og sammenstødene mellem bemidlede og ubemid
lede, rige og fattige under kapitalismen til at klarlægge det øko
nomiske grundlag for sociale konflikter. Disse omstændigheder
foranledigede menneskene til at søge årsagerne til de historiske
begivenheder i samfundets økonomi.
Den samfundsmæssige arbejdsdelings fremskredne udvikling
og de øgede, solide forbindelser mellem forskellige produktions
grene (industri, landbrug osv.) frembragte de nødvendige forud
sætninger for at analysere den materielle produktions udvikling
som sådan, uafhængigt af produktionens enkelte former.
Kapitalismen forårsagede en omvæltning i menneskenes le
vevilkår, og frembragte dermed de objektive forudsætninger for
at erkende den historiske proces’ materielle grundlag.
Kapitalismens udvikling medførte ikke alene nye muligheder
for samfundsmæssig erkendelse, men affødte også samfundsmæs
sigt behov for udvikling af en videnskab om samfundet.
Med kapitalismens udvikling skærpedes dens modsigelser
yderligere. Konkurrencen og anarkiet i produktionen, de perio
diske kriser, den sociale og nationale undertrykkelse og andre
af kapitalismens antagonistiske modsigelser stillede samfundet
over for den påtrængende opgave at finde midler og veje til
overvindelse af disse modsigelser.
Produktionen under kapitalismen nåede et sådant niveau,
at der opstod behov for samfundsomfattende, bevidst kontrol
og styring, et problem, som intet samfund hidtil havde mødt
i nogen tidligere epoke. Men under det kapitalistiske systems be
tingelser, hvor privat ejendomsret til produktionsmidlerne er her
skende, er det umuligt at gennemføre en sådan kontrol konse
kvent. Hertil er det nødvendigt med et nyt system, som bygger på
samfundseje til produktionsmidlerne, og dernæst videnskab. Net
op på samme måde som naturvidenskaben har hjulpet og stadig
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hjælper menneskene med at udnytte naturkræfterne, således kan
og må samfundsvidenskaben også hjælpe menneskene med at tøjle
den sociale udviklings dæmoniske kræfter. Eftersom der i sam
fundet er opstået et intenst behov for at overvinde de sociale an
tagonismer, bliver det også nødvendigt at have en videnskab, som
kan formidle viden om disse antagonismer og anvise veje til de
res overvindelse. Et nyt samfundssystem er overhovedet utænke
ligt, hvis ikke det bygger på samfundsvidenskaben som det teo
retiske fundament, når alle de sociale processer skal styres og
underlægges en fornuftig, bevidst samfundskontrol til gavn for
menneskets udvikling og frihed.
Det kapitalistiske samfunds udvikling og skærpelsen af dets
modsigelser gjorde det altså muligt og nødvendigt med en vi
denskabelig historieopfattelse. Marx og Engels var genier, fordi
de overvandt de gamle, traditionelle idealistiske anskuelser og
afdækkede samfundets udviklingsZcwe, hvis eksistens subjektivisterne benægtede. Med grundlæggelsen af den videnskabelige, ma
terialistiske historieopfattelse løste de den af epoken stillede op
gave.
Vi har hermed kort gennemgået udviklingen af den sam
fundsmæssige erkendelse med udgangspunkt i den materialistiske
historieopfattelse, hvilket sætter os i stand til at besvare det tidli
gere rejste spørgsmål, om det er berettiget at stille den samfunds
mæssige erkendelse op mod naturvidenskaben, således som nykan
tianerne gjorde.
Samfundet adskiller sig ganske rigtigt fra naturen, men er på
samme tid en del af naturen. Der er både forskelle og ligheder
mellem samfund og natur. Dette motiverer objektivt fejlagtige
slutninger af dobbeltkarakter: at identificere natur og samfund
(Herbert Spencer, socialdarwinisterne o. a.), og at adskille na
tur og samfund (nykantianerne), og tilsvarende at udslette for
skellen mellem natur- og samfundsvidenskaber (»socialfysikken«,
»socialdarwinismen«, energetismen osv.) og at gøre dem til ab
solutte modpoler. Alle disse slutninger er tydeligvis ensidige. Tak
ket være den dialektisk-materialistiske indfaldsvinkel til spørgs
målet om samfundslivet blev det muligt at vise, at samfundet
med sine funktioner og i sin udvikling ligesom naturen er un
derlagt virkningen af objektive love, og at samfundsvidenskaben.
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for så vidt som den har kendskab til disse love, er i stand til at
forklare og ikke kun beskrive den historiske proces. Deraf følger,
at alle videnskaber, navnlig filosofien, som undersøger udviklin
gens almene love, og de videnskaber, der undersøger forskellige
materielle strukturers almene træk og lovmæssigheder (den ma
tematiske videnskab, kybernetikken osv.), kan anvendes til er
kendelse af sociale fænomener.
Men da samfundet også adskiller sig fra naturen, er det util
ladeligt, at lovmæssigheder og følgeslutninger, som genspejler spe
cifikke naturprocesser, overføres på samfundet. Samfundet er un
derlagt virkningen af sine egne, specifikke lovmæssigheder, og
erkendelsen af disse er samfundsvidenskabernes primære opgave.
Den historiske materialismes opståen havde ikke været mu
lig uden et vældigt, kritisk arbejde for at overvinde den idealis
me, som havde behersket samfundsvidenskaberne indtil da. Men
samtidig bibeholdt den historiske materialisme alt det værdiful
de, der var frembragt med udviklingen af filosofi, historie, øko
nomisk videnskab og samfundsmæssig tænkning som helhed og
underkastede det en kritisk bearbejdning. Hermed løste den hi
storiske materialisme op for modsætningen mellem sandhed og
interesse.
For at forandre en genstand må man kende den. I sin prak
sis nøjes mennesket ikke med at omdanne det objekt, hans akti
vitet er rettet mod; han realiserer også sine mål, ambitioner og
interesser. I menneskenes virksomhed forenes altså deres objek
tive kundskaber og behov, dvs. interesser. Men måden, hvorpå
denne forening sker, kan variere, da menneskenes interesser er
forskellige, endda modstridende. Ved erkendelse af samfundsli
vet indebærer forskellen i interesser, især klasseforskellen, at et
hvert konkret synspunkt konfronteres med det modsatte synspunkt,
der giver de selv samme fakta en anden fortolkning. Nu må man
så spørge: hvordan opnås sand viden? Måske skulle man sætte
sig ud over samfundet og klasserne og betragte menneskenes ind
byrdes strid, interessesammenstødene og lidenskabernes spil ude
fra? Erfaringen fortæller imidlertid, at noget sådant er omsonst,
at holdningen hos en person, der mener sig hævet over samfun
det, er den rene illusion. Desuden véd vi teoretisk, at sociale un
dersøgelser, som ikke udspringer af en konkret, social eller klas
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sebestemt interesse, af bestemte værdinormer
*
er umulige og
for den sags skyld ubrugelige. Sociale kundskaber er jo i første
række nødvendige for at betjene menneskenes virksomhed. Pro
blemet omkring den sande karakter af social viden afgøres der
for på et andet grundlag: det er i selve samfundet, man må fin
de den samfundsklasse, den sociale kraft, som ikke ville fungere
og ikke kunne fungere godt uden objektive kundskaber om den
sociale virkelighed, dvs. havde interesse i sådanne kundskaber.
I dette tilfælde etableres harmoni mellem viden og interesse,
og interessen får sit udtryk i bestræbelsen på at opnå sand vi
den. Men hvor de træder i modsigelse til hinanden, undertryk
kes videnskaben til fordel for myter, illusioner og forvanskede
forestillinger. Interessen er en vældig kraft. Hvis, lad os sige, geo
metriske aksiomer eller teoremer stred mod nogens interesser, vil
le der straks vise sig folk, som mente at kunne tilbagevise dem.
Anerkendelse af forbindelsen mellem social teori og en bestemt
social gruppes eller klasses interesser betegnes som princippet om
partiskhed. Marxistisk samfundsvidenskab knytter sig åbenlyst til
arbejderklassens interesser, til den arbejdende befolknings kamp
for at befri sig fra udbytning, til samfundets bevægelse frem mod
socialisme og kommunisme. Heri består dens partiskhed. Men
for marxistisk samfundsvidenskab findes kun én måde, hvorpå
den kan medvirke til den arbejdende befolknings faktiske kamp —
ved objektivt at gengive billedet af virkeligheden, blotlægge styr
keforholdet mellem de stridende kræfter og bestående modsigel
ser og fremdrage udviklingstendensen. Ved at anvende denne
videnskab i praksis — og her drejer det sig ikke bare om enkeltper
sonens aktivitet, men om massernes, klassernes og de sociale grup
pers kamp — kan der opnås harmoni mellem mål og handlings
resultat. Den snævre, ubrydelige forbindelse med proletariatets
* Værdier kalder man de fænomener, genstande, ideer osv., som men
nesket støder på i sit materielle og immaterielle liv og som har en vis
betydning for vedkommende, dvs. er genstand for hans behov og inter
esse. Værdinormer fastslår menneskets (den sociale gruppes, klassens,
samfundets) positive eller negative holdning til fænomener i den objek
tive verden og til resultaterne af hans materielle eller immaterielle virk
somhed. De optræder som rettesnore i menneskenes erkendelse, kreative
udfoldelse og sociale adfærd, (forf. anm.)
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kamp giver marxistisk samfundsvidenskab og hele verdensan
skuelse dens videnskabelige, revolutionære, kritiske karakter og
fremadrettethed. Samfundsvidenskaben kan først beskrive og
forklare fortiden, analysere samtiden og forudsige fremtiden, når
den forstår at afdække den sociale udviklings objektive lov. Der
er ikke nødvendigvis tale om at forudsige konkrete begivenheder
i fremtiden, men om at påpege den retning, sociale forandringer
vil tage. Mennesket er ikke i stand til hverken at forandre
eller afskaffe en lov, det er kommet på sporet af i natur eller
samfund, men det kan mildne fødselsveerne ved noget nyts
tilblivelse. Og heri ligger samfundsvidenskabens enorme betyd
ning.
Hvis en social teori derimod knytter sig til egoistiske inter
esser hos privilegerede sociale grupper og klasser, som stiler efter
at indordne samfundet under deres vilje og bremse socialt frem
skridt for at bevare privilegier, der stammer fra herkomst, rig
dom og magt, vil den uvægerlig indtage en holdning, som gør det
umuligt at bedømme virkeligheden objektivt; dens fremstilling
af realiteterne vil uundgåeligt blive fordrejet. I dette tilfælde træ
der »partiskhed« op mod videnskabelighed: der lægges hindrin
ger i vejen for objektiv erkendelse og der gribes til mytedannelse.
I et brev af 11. juli 1868 til Ludwig Kugelmann formulerede
Marx selve væsenet af de her behandlede problemer. Han skrev
bl. a.: »Når man først har forstået sammenhængen, så omstyrtes
enhver teoretisk tro på de bestående tilstandes permanente nød
vendighed, endnu før de styrter sammen i virkeligheden. De
herskende klasser er altså afgjort interesseret i at bevare den tan
keløse konfusion.«
*
Objektivitet bør ikke forveksles med objektivisme. Førstnævn
te bruges til at karakterisere videnskabeligt underbygget viden,
mens sidstnævnte betegner teoretikerens holdning af »ikke-forudindtagethed« ved erkendelse af samfundslivet, en holdning, som
kendetegner den angiveligt objektive, uengagerede iagttager af
sociale processer. Lenin kritiserede objektivismen skarpt; han anså
den for et tilsløret og maskeret udtryk for borgerlig partiskhed.
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind. Forlaget Tiden, København
1976, bd. 2, s. 463
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Borgerskabets ideologer har ingen fordel af at stille deres par
tiskhed til skue eller afsløre forbindelsen mellem deres teoretiske
konstruktioner og den herskende klasses egoistiske interesser. I
dette tilfælde er objektivismen — bevidst eller ubevidst — gan
ske bekvem for dem.
Vi når altså frem til, at det ikke er den »neutrale« iagttagers
uengagerede og lidenskabsløse holdning, men aktiv, virksom del
tagelse i samtidens sociale liv på de progressive kræfters side, der
bringer mennesket til objektiv forståelse af de sociale fænome
ners og processers væsentligste sider. Vi når frem til, at det ikke
er afvisningen af at tage parti i samfundsvidenskaben, men der
imod enheden mellem videnskabelig objektivitet og partiskhed,
der giver videnskaben mulighed for at være et effektivt redskab
til erkendelse og omformning af den sociale virkelighed.
Læseren kan spørge, hvorfor man her prøver at overbevise
ham eller hende om, at det i samfundsvidenskab er nødvendigt
at have en bestemt holdning, rettesnor, forbindelse med praksis
osv. Hvorfor skal det, hvad angår social teori og samfundsviden
skab, understreges, at den er videnskabelig? Videnskaben skal da
tale for sig selv, i kraft af sit indhold. I fysikbøger plejer man jo
heller ikke at pointere, at fysik er en videnskab. Det fremgår af
indholdet. I værker om kvantemekanik bevises da ikke, at de
fremførte løsninger er »de eneste videnskabelige«. Den lille tabel
er ikke noget, man overbevises om er rigtig, den lærer man uden
ad. Hvorfor er det så nødvendigt at overbevise om rigtigheden
af samfundsvidenskabelige teser? Det må straks erkendes, at
spørgsmålene er logiske. Svarene vil fremkomme ved at fastslå
den specifikke karakter af samfundsvidenskabernes funktioner,
og det gælder i særdeleshed videnskaber med snæver tilknytning
til menneskenes sociale og politiske aktivitet. I samfundsviden
skab udspilles til stadighed en kamp mellem ideer og interesser,
og overbevisning, der er funderet på viden, optræder her som
en faktor af ikke kun individuel, men også stor social betydning.
Vished om rigtigheden af samfundsvidenskabelige teser og slut
ninger er udslaggivende for menneskets sociale holdning og mål
sigte. En social teoris indflydelse beror på antallet af fortalere
for den, og nye tilhængere hverves kun ved at overbevise om
teoriens rigtighed, fremlægge den objektivt og sammenligne den
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med andre teorier. Et vigtigt, men ikke afgørende argument til
forsvar af en bestemt social teori er angivelse af, hvilke mål den
tjener, hvilke interesser den er forbundet med og hvilke værdier
den bygger på og sigter efter.
Den marxistiske teori om samfundsudviklingen giver fuld
stændig præcise og utvetydige svar på disse spørgsmål. Dens mål
er at bidrage til at opbygge det nye, socialistiske samfund; den
er forbundet med arbejderklassens, den arbejdende befolknings
og alle udbyttedes interesser; den bygger på og sigter efter hu
manismens idealer; den er med andre ord og i sidste instans
knyttet til almenmenneskelige interesser. Menneskets væsen ytrer
sig i dets aktivitet, under arbejdet. Afskaffelse af umenneskelige
arbejdsforhold, overvindelse af menneskets fremmedgørelse, ar
bejdets befrielse og trivsel for det arbejdende menneske — det
er marxismens humanistiske mål.

2. kapitel
FILOSOFISKE FORUDSÆTNINGER
FOR SOCIAL FORSKNING

Vi har fastslået, at en virkelig videnskabelig og alsidig erkendel
se af samfundet nødvendigvis må indeholde en almen samfunds
teori. Men der består dog altid den fare, at en sådan teori kan
blive en slags »supra-historisk« skema, som påtvinges den konkre
te historiske virkelighed, hvilket kan føre til, at der bygges nogle
abstrakte konstruktioner, som undertiden ser logisk tilforladelige
og præcise ud, men som reelt befinder sig overordentlig langt fra
det egentlige historiske forløb.
Det er grunden til, at vi ved fremlæggelse af den marxistiske
samfundsteori fra starten vil fremhæve, at den i det væsentligste
må ses som en vejledning til at studere samfundet og ikke som
en metode, hvormed vi kan konstruere det historiske forløb, eller
som en trylleformular, der viger uden om nødvendigheden af
at gå i dybden for at afdække historiens gåder. Den historiske
materialisme gør ikke krav på at forklare historiens konkrete for
løb i en bestemt periode, i et bestemt land. Den undersøger sam
fundets almene udviklingslove og giver os blot almene, vejle
dende principper, som må anvendes forskelligt på England, Frank
rig og USA, forskelligt på de kapitalistiske og de socialistiske
lande, forskelligt på de industrialiserede lande og udviklingslan
dene, osv. Forskelligt, fordi de konkrete betingelser og hele det
historiske forløb er specifikt i hvert land eller gruppe af lande.
Den historiske materialisme er en organisk bestanddel af marx
ismen og uløseligt knyttet til dennes almenfilosofiske verdens
anskuelse. Men i historisk materialisme bliver de filosofiske prin
cipper oversat til den sociale teoris termer og danner grundlag
for enhver social undersøgelse.
Vi fremhæver disse filosofiske principper, fordi en almen so
cial teori, der bygger på disse, kan tjene som videnskabelig me
tode til undersøgelse af samfundslivet.
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Det vigtigste princip, der ligger til grund for marxistisk sam
fundsteori, og som udtrykker dens væsen og skiller den ud fra
de forskellige social-filosofiske teorier i fortid og nutid, er prin
cippet om materialisme, den materialistiske opfattelse af sam
fundslivet.
Materialisme i historieopfattelsen betyder anerkendelse af, at
samfundets materielle liv, først og fremmest den materielle pro
duktions sociale proces, ikke kun er en af de nødvendige faktorer
i samfundslivet, men ligefrem det materielle grundlag for vek
selvirkningen mellem alle sociale fænomener, det grundlag som
i sidste instans betinger den åndelige sfære og alle andre sider
af samfundslivet.
Holdningen til den materialistiske idé i historien har været
og er meget forskellig. For nogle er den en selvfølge, for andre
er den primitiv og nytteløs i videnskabelige sammenhænge, andre
igen mener, at den er til stede i alle sociale teorier og en fjerde
gruppe afviser den totalt. Det var V. I. Lenin, som udtrykte den
mest korrekte opfattelse af materialismens princip i historien, og
han bemærkede, at selve materialismens idé i sociologien var ge
nial.
Afvisningen af mytologisk-naive og religiøse »forklaringer«
på naturfænomenerne og overgangen til udforskning af disse var
en logisk forudsætning for udviklingen af naturvidenskaberne.
På samme måde betød afvisningen af at ville forklare historien
som noget, der udsprang af menneskets bevidsthed eller havde
overmenneskelige årsager, og overgangen til materialismen, at
man fik den nødvendige betingelse og basis for en objektiv, vi
denskabelig forståelse af de samfundsmæssige processer. Men her
må materialismen konkretiseres og udtrykkes gennem et system
af begreber, som gør det muligt at realisere den.
Udviklingen af et sådant begrebssystem er en stor landvin
ding for videnskaben. Selv mekanikken, som undersøger materiel
le partiklers bevægelse og legemers bevægelse i rum, dvs. den
simpleste og mest elementære bevægelsesform, mennesket kender
og som det lever side om side med dag ud og dag ind, behøvede
tusinder af år for at udvikle begreber, der videnskabeligt beskri
ver mekanisk bevægelse, og for at opdage bevægelsens love. Den
klassiske mekanik, der blev udviklet af Galilei, Newton, Lagrange
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og andre store lærde, støtter sig på velkendte begreber som
hastighed, acceleration, masse, inerti, kraft osv. Gennem disses
indbyrdes vekselvirkning formulerer videnskaben naturlove, som
gør det muligt for menneskene, når de har kendskab til dem,
at udnytte naturens kræfter i praksis. Det samme gælder den hi
storiske materialismes begreber.
Den historiske materialisme har sine egne begreber, der kaldes
kategorier.
Kategorier er en videnskabs grundbegreber, som genspejler
de enkelte væsentlige sider af dens undersøgelsesobjekt. Hver vi
denskabs undersøgelsesobjekt, især samfundet, udgør en enhed
af forskellige sider, af mangeartede forbindelser og mellemstadier.
Derfor er det selvfølgelig umuligt, at undersøgelsesobjektet .med
hele dets rigdom af egenskaber og forbindelser kan reproduceres
i tænkningen ved hjælp af et begreb. Kun et system af begreber
kan i tænkningen reproducere den konkrete virkelighed i dens
mangfoldighed, i bevægelse og udvikling, på en sådan måde, at
hvert begreb kun formidler ensidig eller, som man siger, abstrakt
viden om objektet. Kategorierne er resultat af en analyse, en ind
deling af objektet og tjener som trindele i erkendelsen af dette.
De er ikke vilkårlige tankekonstruktioner, men genspejlinger i den
menneskelige bevidsthed af bestemte aspekter, egenskaber og for
bindelser i undersøgelsesobjektet.
Nødvendigheden af at udarbejde kategorier i den historiske
udvikling af erkendelsen er netop betinget af, at man ikke kan
danne sig en samlet og konkret forestilling om undersøgelsesobjek
tet uden at dissekere forskningsobjektet og ved hjælp af kate
gorierne fastslå, hvad dets enkelte egenskaber består af. Dette
er dog kun en side af sagen.
Nødvendigheden af at udarbejde kategorier betinges yder
mere af deres rolle ved erkendelse af den objektive verdens love.
Erkendelsens opgave består nemlig ikke i simpel genspejling af
objektet i menneskets tænkning, men i at afdække de iboende
love og væsentlige forbindelser og relationer. For objektets væ
sen og dets love befinder sig ikke på overfladen, men er skjult
og utilgængeligt for sanselig iagttagelse. Af denne grund må man
gå fra fænomen til væsen og teoretisk trænge ind til objektets
væsen og fastholde det opnåede erkendelsestrin i tilsvarende ka
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tegorier. Objektive love udtrykker forholdet mellem nødvendi
ge, væsentlige sammenhænge; de genspejles i tænkningen som
videnskabelige love, udtrykt gennem forholdet mellem katego
rier. Udarbejdelsen af kategorier er følgelig den logiske forud
sætning for at formulere videnskabelige love.
Den historiske materialismes undersøgelsesobjekt må genspej
les i videnskabelige kategorier. Også i samfundet som materielt
objekt virker de objektive love. I så henseende adskiller samfun
det sig ikke fra andre materielle objekter. Men samfundet er et
særegent undersøgelsesobjekt. Naturvidenskabelige kategorier,
der er udarbejdet på baggrund af analyser af naturfænomener,
og almene filosofiske begreber kan ikke genspejle og udtrykke
samfundslivets specifikke karakter. Derfor har den historiske ma
terialisme under erkendelsen af samfundslivet udviklet sine egne
kategorier og herunder gjort brug af alle samfundsvidenskabers
resultater.
Undersøgelsesobjektet bestemmer også sammensætningen af
den historiske materialismes kategorier. Dens vigtigste, grundlæg
gende kategorier genspejler enten de væsentligste sider af sam
fundslivet, gældende for alle trin i den historiske udvikling
(f. eks. samfundsmæssig væren, samfundsmæssig bevidsthed, pro
duktionsmåde, basis, overbygning), eller samfundets indre enhed
og helhed i hver enkelt af dens faser (f. eks. økonomisk sam
fundsformation, ursamfund, kapitalisme, kommunistisk forma
tion). Yderligere findes der sådanne kategorier i historisk ma
terialisme, der genspejler enkelte sider af samfundslivet, og som
kun gælder for én eller enkelte formationer. Til gengæld er de
af afgørende betydning for at forstå formationernes udvikling
(f. eks. klasser, stat, politik, krig).
Samfundet fremtræder for vort indre blik som et komplice
ret net af indbyrdes forbundne fænomener, begivenheder og pro
cesser. Lenin skrev: »Kategorierne er små trin i fremhævelsen,
dvs. i verdens erkendelse, knudepunkter i nettet, der hjælper til
at erkende det og beherske det.«
*
Takket være analysen af
samfundslivet og forståelsen af dets væsen fremstår den histori
* V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), 5. udgave,
bd. 29, s. 85
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ske materialismes kategorier som bestemte resultater af erkendel
sen. Samtidig optræder de også som knudepunkter i erkendel
sens bevægelse fra det kendte til det ukendte, som middel til at
begribe samfundslivets reale mangfoldighed, som middel til at
forstå det indviklede net af samfundsmæssige fænomener. Kort
sagt, kategorierne er både resultat af og middel til erken
delse.
For at forstå den historiske materialismes kategorier rigtigt
må man tage i betragtning, at den til forskel fra andre sam
fundsvidenskaber er en filosofisk, metodologisk videnskab, dvs.
en videnskab, der ikke tager sig af samfundslivets enkelte aspek
ter eller processer, men undersøger samfundslivet som en sam
let proces af vekslende forbindelser og sammenhænge, og således
er en almen teori og metode til erkendelse af samfundet. Den hi
storiske materialismes kategorier har følgelig metodologisk be
tydning for erkendelsen af samfundslivet og for menneskets prak
tiske virksomhed. Den rolle, den historiske materialismes kate
gorier spiller, består dog ikke i, at de af sig selv kan tjene som
grundlag for konkrete teoretiske slutninger og praktiske løsninger.
Kategorierne og den historiske materialismes love, som er
udtrykt ved hjælp af disse, giver en ledetråd til erkendelse af
den konkrete virkelighed såvel som et hele som enkelte aspek
ter af den. Derfor kan rigtige teoretiske slutninger, der skal tjene
som vejledning til handling, ikke gøres ud fra kategorierne selv,
men kun ved at analysere den konkrete situation ved hjælp af
den historiske materialismes metode, kategorier og love. Med det
te for øje vil vi i den videre fremstilling redegøre for den hi
storiske materialismes grundlæggende kategorier ud fra deres
objektive indhold og metodologiske betydning for erkendelsen og
omdannelsen af samfundslivet, for formuleringen og undersøgel
sen af videnskabens love og for forståelsen af enheden og mang
foldigheden, af de indre sammenhænge i og helhedskarakteren
af den historiske proces.
De grundkategorier, hvormed materialismens almene idé
oversættes til samfundsteoretisk sprog, er begreberne »samfunds
mæssig væren« og »samfundsmæssig bevidsthed«. Disse begreber
bør ikke identificeres med de almene filosofiske begreber »væ
ren« og »bevidsthed«. Den samfundsmæssige væren — samfun
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dets materielle liv — er en specifikt social kategori. Da Marx
havde udskilt samfundsmæssig væren fra naturlig væren som
sådan, begyndte han at anskue samfundet som et kvalitativt an
derledes objekt, der hverken kunne reduceres til noget fysisk,
biologisk eller åndeligt. Selv om samfundet eksisterer i naturen
og ikke kan adskilles fra denne, selv om mennesket er et biolo
gisk fænomen, kommer samfundets væsen hverken til udtryk i
fysikkens eller biologiens love, om end både samfundet og men
nesket er underlagt deres virkning; derfor kan disse love heller
ikke forklare samfundet. For at forstå den samfundsmæssige væ
ren og hermed hele samfundslivet, må man erkende dens egne
love.
I alle materielle fænomener og processer virker individuelt
specifikke, objektive lovmæssigheder. Ved at uddrage den sam
fundsmæssige væren som det materielle grundlag for hele sam
fundslivet banes vej til erkendelse af dens love, dvs. de love som
virker i historien. Her ytrer betydningen af materialismen sig
også for erkendelsen af den sociale proces.
På baggrund af samfundets materielle liv og fra menneskets
mangeartede sociale relationer og aktiviteter opstår den sam
fundsmæssige bevidsthed, dvs. forskellige ideer, anskuelser, teo
rier, forestillinger og sociale følelser, gennem hvilke menneske
ne, de sociale grupper og samfundet åndeligt opfatter omverde
nen, funderer over deres egen væren og løser deres problemer.
Bevidstheden er en nødvendig side af samfundslivet, fordi dette
i alle sine udslag er resultat af menneskets virksomhed; og men
nesket er et bevidst væsen. Den samfundsmæssige bevidstheds
karakter, udviklingsniveau og udviklingstendenser er i sidste en
de bestemt af den samfundsmæssige væren, skønt den reelle vek
selvirkning mellem samfundsmæssig bevidsthed og væren er over
ordentligt kompliceret og mangfoldig, som vi senere vil erfare.
I begreberne samfundsmæssig væren og samfundsmæssig be
vidsthed løses altså enhver filosofisk-sociologisk teoris grund
spørgsmål: hvad er primært, vigtigst, bestemmende i samfunds
livet — ånd eller materie? Betragtes samfundsmæssig væren som
primær i forhold til samfundsmæssig bevidsthed, har man en
materialistisk besvarelse af spørgsmålet, som danner grundlag
for den materialistiske historieopfattelse, hvorfor disse kategorier
3*
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også er fundamentale for hele den historiske materialismes be
grebsapparat.
Hvor vigtigt det materialistiske princip end er for en analyse
af samfundslivet, er en konsekvent gennemførelse af det ikke mu
lig, før man klarlægger, om det undersøgte objekt er uforander
ligt eller i udvikling, og hvilke begreber — stive og absolutte, el
ler foranderlige, relative og fleksible — objektet må genspejles i.
I vort dynamiske århundrede, hvor vældige samfundsforandrin
ger er sket for øjnene af en enkelt generation, virker svaret på
dette spørgsmål som noget selvfølgeligt. Selvfølgelig udvikler
samfundet sig og må derfor genspejles i fleksible og foranderlige
begreber. Trods dette forsøger mange historikere, sociologer og
politikere nu som før at få mening i begivenhederne i samfun
det ved hjælp af for dem færdige, dyrebare standpunkter, be
greber og stereotyper. De opererer med begreberne »samfund«,
»den menneskelige natur«, »personlighed«, »frihed« osv., osv.,
som om de havde et og samme indhold til alle tider; de finder
»kapital«, »merværdi« og andre lignende fænomener helt tilbage i
oldtiden; de anvender abstrakte idealer som kriterium ved be
dømmelse af tidligere eller nuværende samfund; de moraliserer
over samfundsmæssige fænomener og værdilader den ene eller
den anden begivenhed med supra-historiske moralkategorier. Der
for er de heller ikke i stand til at uddrage væsenet af samfunds
forandringer eller undersøge dem objektivt. Modsat denne hold
ning består den filosofiske forudsætning for en virkeligt viden
skabelig samfundsforskning i, at man anerkender samfundets for
andringer som lovmæssige, anerkender samfundets fremadskriden
de udvikling, og at man udarbejder en sådan metode for anven
delsen af videnskabelige begreber, der omfatter samfundsforan
dringerne i al deres rigdom, i alle deres mangfoldige sammen
hænge, i deres fortid og fremtid, i deres tendenser og modsigel
ser. Går man sådan til værks ved undersøgelse af samfundslivet
og af kategorierne, som udtrykker det, anvender man den dia
lektiske metode.
En dialektisk indfaldsvinkel til erkendelse af alle samfunds
mæssige fænomener og til undersøgelse af samfundet er den vig
tigste filosofiske forudsætning for social forskning. Denne meto
de forpligter os til at betragte samfundet i udvikling gennem
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modsigelser, at klarlægge, hvorledes det ene eller det andet sam
fundsmæssige fænomen er opstået, hvilke udviklingsfaser det har
gennemløbet, hvad det er blevet til i dag, og hvilke fremtidskim
det bærer i sig. I social forskning kommer dialektikken altså
først og fremmest til udtryk i den historiske indfaldsvinkel til
samfundet og de sociale fænomener, en indfaldsvinkel, der kort
kaldes for historismens princip.
Eftersom samfundet og dets komponenter til enhver tid op
træder fuldstændig konkret, må også de begreber som genspejler
dem være konkrete og stabilt definerede. Men da samfundet
og hele den virkelighed, som vi erkender, befinder sig i konstant
udvikling og forandring, må også begreberne, som genspejler
dem, og vor viden om dem ændres. Erkendelsens dialektik og
dialektikken i vor brug af de sociale begreber indbefatter såle
des en relativisme, hvilket vil sige, at de videnskabelige begre
bers relativitet og foranderlighed anerkendes. Men i princippet
er det forkert at reducere dialektik til relativisme. For, som Lenin
skrev, dialektikken anerkender relativiteten af menneskets kund
skaber »ikke for at benægte den objektive sandhed, men fordi
grænserne for vores videns tilnærmelse til sandheden er historisk
*
betingede«.
Med andre ord indeholder videnskabelig viden en
objektiv sandhed, som ikke straks og ikke fuldstændigt kommer
til udtryk i erkendelsen, men optræder i form af relative, ufuld
stændige sandheder. Erkendelsens udvikling og fremskridt er en
bevægelse fra relative sandheder til absolut sandhed. Den relati
visme, der blot anerkender den menneskelige videns relativitet,
dvs. overvurderer og absolutiserer denne videns foranderlighed,
og som erklærer, at alt i verden kun er relativt, fører i sidste ende
til subjektiv idealisme, til fornægtelse af den objektive sandhed
og det objektive indhold ikke kun af enkelte videnskabelige teo
rier, men af hele den menneskelige erkendelse som sådan. I den
historiske erkendelse fører relativisme ligeledes til benægtelse af
muligheden for objektiv erkendelse og vurdering af den ene eller
den anden begivenhed, til benægtelse af objektiv viden om sam
fundet, af samfundsvidenskabelige begrebers objektive stabile ind
* V. I. Lenin. Materialisme og empiriokriticisme. Forlaget Tiden, Køben
havn 1970, s. 300
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hold osv. I virkeligheden må samfundsvidenskabelige begrebers
præcision, bestemthed og stabilitet på dialektisk måde forenes
med foranderlighed, smidighed og relativitet.
Man kan let fastslå, at materialismens princip og historismens
dialektiske princip tjener det samme formål i undersøgelsen af
samfundet — at erkende undersøgelsesobjektet sådan som det vir
keligt er. Heri udtrykkes deres organiske enhed.
Samfundet er et objektivt eksisterende system i udvikling.
Herved adskiller samfundet sig dog ikke fra naturen som specielt
erkendelsesobjekt, fordi vi både i natur og samfund undersøger
lovene for materielle systemers funktionering og forandring.
Som beskrevet i forrige kapitel, er samfundet et objekt, der
er principielt forskelligt fra naturen, idet det også indeholder et
subjekt. Derfor må samfundsvidenskaben ikke kun undersøge
samfundet som et system af sociale relationer og ikke kun betrag
te mennesket som et element i dette system, som et atom i sam
fundsorganismen, men også som subjekt i disse relationer, som
en personlighed, der er virksom, aktiv og kreativ, og har sin egen
åndelige verden, sit eget følelsesliv med kærlighed, had osv. En
samfundsvidenskab, der ser bort fra subjektet, har kun ligegyl
dighed til overs for de humanistiske værdier og kan vendes mod
menneskene. Men også noget andet er vigtigt for videnskaben:
ikke blot må den anerkende nødvendigheden af at undersøge
menneskenes problemer, den må også udarbejde principper og
metoder for en sådan forskning. I denne sammenhæng rejser sig
først og fremmest det spørgsmål, hvorvidt samfundsvidenskaben
overhovedet er i stand til at gøre mennesket, subjektet i al histo
risk kreativitet, og menneskets aktivitet, individuelle åndelige
verden, smerte og glæde, ambitioner og lidenskaber — til sit
undersøgelsesobjekt. Eller er det ikke kun et emne for litteraturen
og kunsten? Samfundsvidenskaberne beskæftiger sig faktisk ikke
med menneskenes indre verden kun som sådan, men kan og må
undersøge denne udefra, først og fremmest ved at se på menne
skets optræden og handlinger. Men aktivitetsprincippet har også
en mere almen, filosofisk karakter. Mennesket er ikke et beskuen
de, men aktivt væsen. Netop gennem sin aktivitet omformer det
sociale menneske verden og forandrer sig selv. Gennem aktivite
ten ytrer og materialiserer menneskets essentielle kræfter sig. Med
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Marx’ udtryk er selve historien menneskets udvikling gennem
dets arbejde, dvs. dets egen virksomhed.
Hverken historien, samfundet eller selve mennesket findes
uden for aktiviteten. Samfundslivet har reelt praktisk karakter.
Det er grunden til, at mennesket kun kan analyseres som subjekt
gennem dets aktivitet. Aktivitetsprincippet må ses som en af de
vigtigste filosofiske forudsætninger for social forskning.
I marxismen er aktivitetsprincippet organisk forbundet med
materialismen og dialektikken. Det drejer sig for det første om
den dialektisk-materialistiske fortolkning af selve aktiviteten og
for det andet om, at aktivitetsprincippet gør det muligt at over
vinde den passiv-beskuende indfaldsvinkel til samfundet og at
målrette videnskaben til undersøgelse af såvel objektet for som
subjektet i aktiviteten samt at udnytte videnskaben som et red
skab til omformning af virkeligheden og fremme af subjektets
sociale aktivitet.
Aktivitet er ikke blot menneskets spontane optræden, som
pragmatikerne mener, men et materielt samspil mellem det so
ciale menneske og den tinglige verden, som omfatter både natu
ren og samfundet. I den tinglige aktivitetsproces indvirker men
nesket på objektet og ændrer det efter på forhånd opstillede mål.
Derfor forenes menneskets mål, bestræbelser og viden og den ting
lige verden i aktiviteten, dvs. det ideelle og det materielle. Det
sociale menneskes aktivitet er en legemliggørelse af deres enhed;
genstanden ændres og omformes i sammenhæng med menneskets
mål, og målene, bestræbelserne og kundskaberne objektiviseres
og materialiseres gennem aktiviteten og dennes resultater.
Aktivitetsprincippet har yderligere den betydning for social
forskning, at den giver mulighed for at definere grænserne for
og forstå den relative karakter af modstillingen mellem materie
og bevidsthed, mellem det materielle og det ideelle i samfundet.
Denne modstilling er nødvendig, for ofte drejer det sig om at fast
slå, hvad der kommer først, hvad der er primært og hvad der er
sekundært i samfundet. Som allerede nævnt, kan man ikke uden
at have løst dette spørgsmål udarbejde nogen videnskabelig sam
fundsteori. Men uden for rammerne af dette spørgsmål vil mod
sætningen mellem det materielle og det ideelle være relativ, for
di de udgør en ubrydelig enhed. I aktiviteten, hvor denne enhed
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legemliggøres, bliver en absolut modstilling af materie og be
vidsthed uden mening.
Når man betragter aktivitetsprincippet, kommer man natur
ligvis heller ikke uden om forholdet mellem aktiviteten og den
samfundshistoriske proces’ objektive betingelser og love. Den marx
istiske samfundsteori indeholder to, tilsyneladende uforligelige
teser. Første tese er, at den historiske proces er produktet af men
neskenes aktivitet. Anden tese er, at samfundets liv og udvikling
er styret af objektive love, som er uafhængige af menneskenes vil
je, bevidsthed og aktivitet. Hvis historien er menneskeskabt, hvis
menneskets aktivitet er skabende, indbærer det vel også, at men
nesket kan skabe historien på forskellige måder, efter forgodtbe
findende. Var fascismens sejr i Tyskland måske en uundgåelig
hed? Kunne begivenhederne måske ikke have taget en anden
retning? Trods alt sejrede 30’rnes fascisme jo ikke i Frankrig, selv
om der blev gjort forsøg på at indføre fascistiske tilstande. Var
Maos »kulturrevolution« i Kina uundgåelig? Der fandtes dog
kræfter, som kunne have reddet Kina fra at styrte ned i en så
dan afgrund af anarki og vilkårlighed. Følgelig kunne begiven
hederne i hvert konkret tilfælde også have udviklet sig anderle
des. Alt afhang af menneskene, af deres anskuelser og bestræbel
ser, af deres aktivitet og kraft. Hvis vi opfattede disse begiven
hedsforløb som naturgivne og lovmæssige, måtte menneskenes ak
tivitet og initiativ vel være lig nul eller af en ubetydelig størrel
se. Betyder det ikke, at anerkendelse af historiens objektive love
udelukker aktivitetens selvstændige betydning? Er aktivitetsprin
cippet da foreneligt med anerkendelsen af, at historiens gang er
underlagt objektive love?
Samfundsvidenskabens historie viser, at mange tænkere har
brudt deres hoved med denne antinomi og i reglen er endt med
kun at lægge vægt på den ene af siderne. Nogle forsvarede den
anskuelse, at historiens forløb er fatalt uundgåeligt, og at men
nesket bare tror, at det handler af egen fri vilje, men i virkelig
heden kun gør, hvad det er tvunget til af den barske nødvendig
hed (skæbnen eller en højere magt). Andre derimod gav aktivi
teten fortrinsret og ignorerede alle historiens love.
Men hvad er nu det rigtige? Udelukker disse teser virkeligt
hinanden, eller kan de forenes? Det stiller sig sådan, at de ikke
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blot kan, men også skal forenes. Hverken en fatalistisk historie
opfattelse, der mener, at alt er uundgåeligt og at mennesket kun
er en marionet, eller en voluntaristisk-subjektivistisk udlægning
af historien kan opstille de principper, der er nødvendige for at
erkende den historiske realitet. Fatalisme overhovedet fører til
absurditeter, når den gør tilfældighed til historisk uundgåelighed.
Voluntarismen, der udelukkende ser historiens forløb som et pro
dukt af menneskenes frie kreativitet, frie vilje og frit valgte mål,
må ligeledes give op over for utallige spørgsmål. Hvordan kan
man for eksempel ud fra dette synspunkt forklare en så funda
mental kendsgerning, at resultaterne af den menneskelige virk
somhed i historien meget ofte viser sig at stå i modsætning til
de mål, menneskene har opstillet? Menneskene vil f. eks. gøre
noget godt, men kommer til at forårsage noget ondt. Det er ikke
uden grund man siger, at vejen til helvede er brolagt med gode
forsætter. Den kendsgerning, at virksomhedens mål og resulta
ter ikke altid stemmer overens, fortæller, at der virker kræfter
i historien, som mennesket ingen kontrol har over og som i sid
ste ende bestemmer de konkrete resultater af aktiviteten. Ob
jektive lovmæssigheder eksisterer ikke kun i miljøet uden for
samfundet, men også i selve samfundet. For at bringe menneskets
aktivitet i overensstemmelse med samfundets udviklingslove, uden
at fratage aktiviteten dens skabende karakter, behøver man dia
lektikken, som kan overvinde den metafysiske tænkemådes en
sidighed.
Enhver ny generation træffer færdige, sociale betingelser, der
er skabt før den, og handler med dem som grundlag enten ved
at ændre eller reproducere dem. Disse betingelser giver bestem
te muligheder for forskellig aktivitet, og aktivitetens midler, bå
de de materielle og åndelige, afhænger heraf. Det tidligere op
nåede udviklingsniveau medfører en vis sum af sociale proble
mer, som menneskene gør sig bevidst om og sætter sig for at løse.
Af denne årsag kan man ikke løsrive aktiviteten fra de objektive
forhold, den udføres under. Disse objektive forholds eksistens for
mindsker overhovedet ikke betydningen eller selvstændigheden
af menneskets aktive virksomhed, men hjælper tværtimod men
nesket til at opnå en bedre forståelse af denne. De historiske epo
kers sammenhæng viser ligeledes de fremherskende tendenser i
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sociale forandringer, dvs. den historiske bevægelses love, som
udtrykker den historiske realitets væsentligste side. Det almene
teoretiske spørgsmål om sammenhængen mellem objektive so
ciale love og menneskenes virksomhed består i følgende. For det
første indgår menneskets aktivitet i en objektivt nødvendig be
givenhedskæde, som udgør den historiske proces. Menneskene
producerer det, de behøver for at opretholde livet, forbedrer de
res produktionsredskaber, arbejder for at nå deres mål, kæmper
for bedre levevilkår osv., og skaber derved selve samfundslivet.
Samfundsliv er konstant handling, hver time, hvert minut. Uden
for menneskenes praktiske virksomhed kan der overhovedet ikke
være tale om nogen udviklingslove for samfundet. Men historiens
dialektik er således, at mennesket ændrer forholdene under pres
fra forholdene selv og at samfundets udviklingslove, som kun yt
rer sig gennem menneskenes praktiske aktivitet, bestemmer den
ne aktivitets indhold og retning. Socialismens sejr i hele verden
er uundgåelig. Det véd vi fra virkningen af de samfundsmæssige
udviklingslove i vor tid. Men denne sejr kan kun gennemføres
ved hundredmillioner af menneskers praktiske aktivitet og gen
nem de fremskredne sociale kræfters selvopofrende kamp.
For det andet bestemmer lovene blot de generelle udviklings
linjer i den historiske proces; historiens konkrete forløb, denne
proces’ konkrete »mønster«, i detaljer, i alle enkeltheder, dens
former og udviklingstempo er derimod bestemt af mere konkre
te årsager, deriblandt menneskenes skabende initiativ. Samfun
det udvikler sig efter objektive love, og i deres handlinger er men
neskene bundet til bestemte materielle betingelser. Men inden
for rammerne af den objektive nødvendighed — og disse ram
mer er temmelig vide — kan mennesket tage forskellige beslut
ninger og vise de mest forskelligartede initiativer i overensstem
melse med deres interesser, deres opfattelse af de objektive be
tingelser, de konkrete omstændigheder for deres handlinger osv.
Den deterministiske karakter af menneskelige handlinger må ikke
udlægges som mekanisk determinisme, da mennesket ikke er en
del af en maskine og dets handlinger ikke er identiske med et
mekanisk legemes opførsel ved ydre påvirkning. Ethvert folk har
jo sin helt egen historie, selv om lande med ens samfundssystem
er underlagt virkningen af ens love. Derfor er det forkert at
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opstille et modsætningsforhold mellem anerkedelsen af samfun
dets objektive udviklingslove og menneskenes skabende aktivitet i
samfundet. Deres aktivitet er den kraft, der driver samfundsud
viklingen fremad og som i ordets egentligste forstand skaber hi
storien i al dens konkrete mangfoldighed.
Dermed skaber mennesket altså selv sin historie, ikke vilkår
ligt, men i overensstemmelse med de objektive forhold og socia
le love. Sidstnævnte eksisterer ubestrideligt, men deres virkning
ikke er fatal, fordi de kommer til udtryk i aktivitet, i forskel
lige sociale kræfters sammenstød og slet ikke foreskriver et be
stemt, konkret historisk forløb.
Disse tanker blev forsvaret af Lenin: »Marxismen adskiller
sig fra alle andre socialistiske teorier ved den fremragende måde,
hvorpå den forener absolut, videnskabelig nøgternhed i analysen
af den objektive situation og evolutionens objektive forløb med
den mest resolutte anerkendelse af betydningen af massernes re
volutionære energi, revolutionære skaberkraft og revolutionære
initiativ — samt naturligvis også hos enkeltpersoner, grupper, or
ganisationer og partier, som forstår at føle sig frem til og skabe
kontakt med den ene eller den anden klasse.«
*
Den realistiske analyse af virkeligheden står i modsætning til
de venstre-radikales eventyrpolitiske spekulationer; anerkendel
sen af massernes skabende initiativ, de ædle bestræbelser og mas
sernes revolutionære energi står i modsætning til opportunister
nes tilpasning til de bestående forhold.
Den dialektisk-materialistiske indfaldsvinkel til historien er
forening af nøgtern realisme og revolutionær målbevidsthed.
Denne indfaldsvinkel dikterer nødvendigheden af dels til sta
dighed at udvikle teorien og bringe den i overensstemmelse med
den ændrede historiske situation og dels at føre en uforsonlig
kamp mod alle marxismens fjender, som benytter enhver ujævn
udvikling i historien og enhver vanskelighed i erkendelsesproces
sen til at føre nye angreb på den videnskabelige teori om sam
fundsudviklingen. Det er den holdning til historien, SUKP altid
har indtaget; det lader sig ikke blot lede af den marxistiske teo
ri, men gør også alt nødvendigt for at videreudvikle den.
V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 16, s. 23

3. kapitel
SOCIALE SYSTEMER

Den økonomiske samfundsformation
som socialt system

Da ethvert samfund består af mennesker, kunne man tro, at
også erkendelsen af det måtte begynde med en karakteristik af
det enkelte menneske, af individet. Men denne fremgangsmåde gi
ver dårlige resultater. Alt væsentligt, der kan siges om mennesket,
beror på dets forbindelser med samfundet, for mennesket selv
skabes af det. Samfundet er desuden ikke blot en sum af indi
vider, men et kompliceret dynamisk system. Menneskene kom
mer til verden, lever og dør; samfundet som system består.
Hvad er dette systems væsen? Efter hvilke kriterier skal man
udlede dets elementer? I historien findes jo forskellige dannelser:
etniske, racemæssige, regionale og andre. Nogle forskere analy
serer samfundslivet ud fra kulturelle særtræk, f. eks. vester
landsk og orientalsk kultur, eller ud fra religionen, kristen, hedensk
osv. Men samfundet er ikke noget biologisk eller kulturelt, det er
et socialt system.
Derfor begynder vi vor analyse med en karakteristik af sam
fundet som socialt system og stiller os den opgave at klarlægge
dette systems struktur og dets funktions- og udviklingslove.
Det er ikke svært at forstå, at så længe vi taler om samfun
det slet og ret, er det umuligt at lave en videnskabelig, objektiv
analyse af historien. For i historien har der kun eksisteret og ek
sisterer som bekendt kun konkrete samfund, f. eks. det romerske
slaveejerimperium eller det feudale Frankrig under Louis XIV,
det kapitalistiske USA eller den socialistiske Sovjetunion osv. En
videnskabelig erkendelse af disse samfunds historie kræver et be
greb, som i strømmen af historiske begivenheder kan uddrage net
op det, der adskiller og afgrænser dem fra hinanden. Ellers vil
teorien ikke være i stand til at fastholde samfundenes særpræg
og vil følgelig ikke kunne hjælpe med at erkende virkeligheden.
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Et fundamentalt begreb, der er udviklet af den marxistiske
videnskab og som gør det muligt at karakterisere det konkret-hi
storiske samfund som socialt system, er kategorien økonomisk
*
samfundsformation
Kategorien »samfundsformation« er et helt specielt resultat
af den teoretiske behandling af verdenshistorien, der på den ene
side betragtes som en proces, der forløber i tid — fra urmen
neskets primitivitet til nutidens civilisation — og på den anden
side som en helhed i rum, af de enkelte landes, folkeslags, regio
nale sammenslutningers og staters historie.
Heller ikke begrebet »økonomisk samfundsformation« giver
nogen konkret viden om et samfund, men alligevel giver det
så absolut mulighed for at undersøge det videnskabeligt. Når vi
denskaben f. eks. anvender begrebet »feudalsamfund« eller »feu
dalismens formation«, udleder den gennem historisk sammenfat
ning en historisk bestemt periode som en bestemt samfundstil
stand, der adskiller sig fra den foregående (slavesamfundet) og
den efterfølgende (kapitalismen). Hver formation repræsenterer
en kvalitativt bestemt og relativt stabil dannelse — et socialt
system.
Ikke kun Romerriget, men også Athen, Sparta og Karthago
var slavesamfund. Feudalismen herskede ikke kun i Frankrig, men
også i Rusland, Kina, Tyskland osv. Ikke kun USA, men også
Frankrig, Italien, Japan osv. er kapitalistiske stater. I begrebet
»formation« udledes det grundlæggende fælles, det typiske for
tilstandene i forskellige lande på samme historiske udviklings
trin, der skjuler sig bag en historisk individuel udvikling. Ved at
fremhæve det almene og væsentlige bliver man i stand til at an
vende det alment videnskabelige gentagelighedskriterium på hi
storien og erkende de love, der virker på det givne historiske ud
viklingsstadium inden for rammerne af det givne sociale system.
Gentagelighed indicerer jo, at der i objektet virker bestemte
lovmæssigheder.
Karl Marx’ hovedværk Kapitalen er viet analysen af de øko
nomiske og sociale funktions- og udviklingslove i én samfunds* I det følgende anvendes også synonymerne samfundsformation og for
mation. (forf. anm.}
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formation, den kapitalistiske. England var kapitalismens klassiske
land, da dette værk blev skrevet i 19. århundrede, så Marx illu
strerede værkets teoretiske teser med materiale om livet i Eng
land. De udviklingstendenser, Marx opdagede for kapitalismen
som socialt og økonomisk system gælder dog ikke kun for Eng
land, men for ethvert land på det kapitalistiske stadium, da ob
jektive love ikke kun er love for et enkelt land, men for en for
mation, dvs. for et bestemt trin i samfundets historiske udvik
ling.
Forskellen mellem formationerne og deres særlige love for
klarer netop den kendsgerning, at forbløffende ens begivenheder
under forskellige historiske betingelser fører til fuldstændig for
skellige resultater. Lad os illustrere det nærmere. Marx sammen
lignede to analoge processer: bøndernes gradvise berøvelse af
egen jord henholdsvis i Romerriget og på den kapitalistiske ak
kumulations begyndelsesstadium. I begge tilfælde skabtes et pro
letariat, en menneskemasse, som var personligt fri og berøvet pro
duktionsmidler. Men hvor de romerske proletarer var dømt til
lediggang og levede på samfundets bekostning, udgør industri
proletarerne i det kapitalistiske samfund en hær af arbejdende
mennesker, som den herskende klasse beriger sig på.
*
For at afklare indholdet og betydningen af begrebet forma
tion må man yderligere inddrage det vigtige faktum, at intet kon
kret samfund er en kaotisk ophobning af forskellige samfundsfæ
nomener, men et sammenhængende system, hvis elementer og si
der står i organisk forbindelse og gensidig vekselvirkning med
hinanden.
Mange borgerlige sociologer og historikere er tilhængere af
den såkaldte faktorteori, ifølge hvilken den historiske proces er
resultatet af forskellige »faktorers« samspil, hvor såvel de øko
nomiske faktorer som den enkelte personligheds rolle, staten, de
geografiske betingelser, ideerne, det voksende befolkningstal osv.
skulle have lige stor betydning. Faktorteoriens mangel er, at den
ikke fremdrager grundlaget for samspillet mellem alle samfunds
fænomener, at den ser samfundet som en mekanisk sum af dis
se fænomener. Den historiske materialisme benægter på ingen
* Se Marx/Engels Werke, bd. 19, s. 108-112

46

måde, at der eksisterer forskellige faktorer i historien, og at de
vekselvirker med hinanden. I modsætning til den eklektiske »fak
torteori« betragter marxismen imidlertid samfundet i hvert af
dets bestemte udviklingsperioder som en samlet og helstøbt »so
cial organisme«, hvor de forskellige samfundsfænomener nok er
tæt forbundet med hinanden, men hvor de vekselvirkende kræfter
ikke har lige stor betydning. Af disse kræfter fremhæver den
historiske materialisme de materielle goders produktionsmåde som
grundlaget for vekselvirkningen mellem alle samfundsfænomener,
som den økonomiske samfundsformations materielle grundlag.
Denne tese vil vi senere begrunde mere indgående.
Begrebet økonomisk samfundsformation karakteriserer end
videre ikke kun et konkret-historisk system af relationer, men også
menneskenes sociale aktivitet, som reproducerer eller forandrer
disse relationer. Karakteren af bevæggrundene til denne aktivitet
og dens vilkår og resultater betinges af de konkrete omstændig
heder, og det vil i sidste instans sige typen af samfundsforma
tion. Feudalbonden stræber efter at få sit eget stykke jord og
frigøre sig fra hoveriafgifter og arbejdstvang; lønarbejderen kæm
per for bedre løn, mens den arbejdende i det socialistiske sam
fund ikke kun forfølger egne interesser, men også de fælles inter
esser, der knytter sig til opbygningen af det nye samfund. Det
er fuldstændig umuligt at forklare disse forskellige bestræbelser,
motiver og bevæggrunde for menneskelig aktivitet, hvis ikke man
betragter dem inden for rammerne af historisk bestemte formatio
ner.
Den økonomiske samfundsformation er følgelig et bestemt
konkret-historisk samfund, som udgør et system af sociale fæ
nomener og relationer i organisk enhed og vekselvirkning ■—■ et
system der eksisterer på grundlag af en given produktionsmåde
og udvikler sig efter sine egne specifikke love.
Begrebet formation sætter os i stand til at føre samfundsli
vets tilsyneladende kaos tilbage til historisk bestemte sociale orga
nismer, der lovmæssigt følger efter hinanden: ursamfundet —
historisk betragtet den første samfundsformation — slaveriet,
feudalismen og kapitalismen, fra hvilken menneskeheden i dag
er i gang med overgangen til den kommunistiske samfundsfor
mation. Inden for ursamfundets rammer formedes mennesket på
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grundlag af en primitiv produktion; i ursamfundet frembragtes
forudsætningerne for civilisationens udvikling. Samfundsforma
tionerne slavesamfund, feudalisme og kapitalisme er antagonis
tiske formationer, baseret på privatejendom. De har det tilfæl
les, at de bygger på relationer af herredømme og underkastelse og
at deres ætsende modsigelser afføder klassekamp, krige og revo
lutioner.
Den kommunistiske formation er samfundets højeste udvik
lingstrin. Den bygger på samarbejde og social lighed og kendeteg
nes ved fuld blomstring af personligheden og af hele menneskehe
dens materielle og åndelige kultur.
Betydningen af begrebet økonomisk samfundsformation ligger
i, at det sætter os i stand til at undersøge historien som en sam
let, lovmæssig proces for menneskehedens udvikling. Udviklin
gen af dette begreb gør det muligt for det første at adskille de
historiske perioder fra hinanden, at udlede de kvalitativt forskel
lige trin i samfundets udvikling, som har hver deres specifikke
bevægelseslove, og således videnskabeligt udforske samfundets ud
vikling; for det andet at afdække det almene, det der gentager
sig, det der kendetegner forskellige lande, som står på samme trin
i social udvikling, f. eks. hvad angår ejendomsformer, produk
tionsrelationer, udbytningsformer og hovedklasser, og begynde at
erkende samfundslivets love; for det tredje at afdække enheden
og den dialektiske sammenhæng mellem forskellige sociale fæ
nomener i en given epoke og fastslå det materielle grundlag for
vekselvirkningen mellem alle samfundsfænomener. Og endelig
at forstå samfundsudviklingen som et resultat af menneskelig ak
tivitet, eftersom kategorien formation forbinder denne aktivitet
med betingelserne i det konkret-historiske samfund. Begrebet
samfundsformation er hjørnestenen i den materialistiske historie
opfattelse.
Eksistensen af væsentlige og endda grundlæggende forskel
le mellem de sociale organismer, samfundsformationerne, ænd
rer intet ved den kendsgerning, at de alle er trin i menneskehedens
historiske udvikling, at de foruden forskelle også udviser fælles
træk, og at der i dem foregår analoge processer. Således sker der
både under kapitalismen og under socialismen industriel udvik
ling og teknisk og videnskabelig revolution. Selvfølgelig forløber
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de her i kvalitativt forskellige sociale former og har forskellige
sociale følger, men alligevel udviser de mange fælles træk, f. eks.
landbefolkningens afvandring til byerne, urbaniseringen, den vi
denskabelige og tekniske intelligens’ talmæssige vækst og viden
skabens voksende betydning.
Dertil kommer, at som følge af den historiske udviklings ujæv
ne karakter forløber de samme processer ikke samtidigt i de for
skellige lande. Nogle lande udvikler sig hurtigt, andre står i stam
pe i deres historiske udvikling. Derfor findes der på en og sam
me tid lande, der står på forskellige udviklingstrin, hører til for
skellige samfundsformationer. Disse lande sameksisterer, de vek
selvirker og påvirker hinanden, hvilket til en vis grad ubetinget
vil øve indflydelse på deres udvikling. Alt dette beviser på ny,
at begrebet formation er et middel til udforskning af den kon
krete historie, men ikke erstatter denne forskning.
I begrebet samfundsformation anvendes systemmetoden på
samfundet i almindelighed. Men samfundet som socialt system
indeholder talrige dannelser, som hver især ligeledes kan betrag
tes som systemer. Af denne grund indeholder samfundet (og for
mationen) utallige undersystemer, og en detaljeret systemanaly
se af samfundet er en overordentlig kompliceret sag. Ved analy
se af samfundet som socialt system ser vi bort fra mange enkelthe
der og uddrager dette systems mest grundlæggende, vigtige og
almene strukturelementer.
For at opnå en fuldstændig og alsidig erkendelse af den hi
storiske proces må man naturligvis tage hensyn til alle fænome
ner, som påvirker den på den ene eller anden måde. Men ét fæ
nomen har stor, et andet mindre betydning. Derfor kan den al
mene teori i første omgang rette sig mod en analyse af samfunds
livets vigtige og væsentlige fænomener og sider, som danner ske
lettet i samfundssystemet som helhed. En global strukturanaly
se fører til udarbejdelse af grundlæggende metodologiske princip
per for undersøgelsen af hvilke som helst sociale fænomener og
processer. For at forklare disse konkret kan man imidlertid ikke
indskrænke sig til en sådan analyse alene, men må så fuldstæn
digt som muligt tage hensyn til de mest forskelligartede faktorer,
kræfter, årsager og omstændigheder. Dette tillader os at trænge
stadig dybere ind i de sociale begivenheders væsen og ikke opfat
4—743

49

te vort nuværende kendskab til samfundet som noget absolut,
fuldstændigt og uforanderligt.
De forskellige formationer kendetegnes både ved almene og
ved specifikke strukturelementer. Som det første vil vi under
søge de elementer, der er fælles for alle økonomiske samfunds
formationer.
Produktionsmåden — samfundsformationens
materielle og økonomiske grundlag

Ligegyldigt hvordan menneskesamfundet er opbygget og på hvil
ket trin i udviklingen det står, så er den første betingelse for sam
fundets eksistens stofskiftet med naturen, opfyldelsen af men
neskenes materielle behov for føde, tøj, tag over hovedet osv.
Men mennesket forefinder ikke alle livsnødvendige materielle go
der i færdig form i naturen og er nødt til at producere dem
selv. Produktionen er følgelig til stadighed og under alle forhold
grundlaget for menneskenes eksistens, — den evige og naturlige
nødvendighed. Men produktionens betydning i samfundslivet re
duceres ikke kun til, at den leverer menneskene eksistensmidler.
Marx’ og Engels’ videnskabelige opdagelse består i påvisningen
af, at menneskene ved at frembringe materielle goder producerer
og reproducerer hele deres levevis, at menneskene i produktions
processen former sig selv som sociale væsener.
Produktionsmåden er »en bestemt art virksomhed fra disse
individers side, en bestemt art livsytring, en bestemt levevis fra
disse individers side. Som individerne ytrer deres liv, sådan er
de. Hvad de er, falder således sammen med deres produktion,
både hvad de producerer og hvordan de producerer. Hvad in
dividerne er, afhænger følgelig af de materielle betingelser for
deres produktion«.
*
Det er grunden til, at strukturen i enhver
økonomisk samfundsformation bestemmes af dennes iboende pro
duktionsmåde.
I arbejdsprocessen forandrer menneskene naturgivne stoffer
og forvandler dem til genstande, der kan opfylde deres behov.
Til forskel fra dyrene opfylder menneskene deres behov ved selv
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi, s. 26-27
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at producere deres livsfornødenheder. Netop denne omstændig
hed forandrer grundlæggende menneskets forhold til naturen og
adskiller det fra alle andre levende væsener.
Som bekendt er naturen ikke blot en nødvendig, men en af
gørende livsbetingelse for alle organiske former. Organismen ek
sisterer kun i biologisk vekselvirkning med omverdenen. Den
biologiske evolution viser sig i forandring af strukturen af
levende organismer, der tilpasser sig miljøets ændrede betin
gelser.
Menneskesamfundets udvikling er af en helt anden karakter.
Ved at støtte sig på produktionen hæver mennesket sig over dy
reverdenen. Ved at anvende arbejdsmidler tilpasser det sig ikke
passivt de ydre naturbetingelser, men indvirker aktivt på dem,
forvandler dem ud fra sine behov, skaber den »anden natur«
og former på dette grundlag de samfundsmæssige betingelser for
sin eksistens. Mens dyreverdenens udvikling altså betinges af bio
logiske lovmæssigheder, er sociale lovmæssigheder bestemmende
for menneskesamfundets udvikling, og grundlaget for disse love
er den til enhver tid gældende produktionsmåde.
Produktionsmåden repræsenterer enheden mellem produk
tionens to uløseligt forbundne sider, produktivkræfterne og pro
duktionsrelationerne, der hver på sin side udtrykker to relations
rækker: menneske-natur og menneske-menneske.
Produktivkræfterne udtrykker menneskenes, samfundets, re
lation til naturen; produktivkræfternes udviklingsgrad er måle
stokken for menneskets herredømme over naturen.
Abstrakt betragtet er produktionen en arbejdsproces, dvs.
menneskenes aktive, bevidste og målrettede materielle virksom
hed, der sigter efter at tilpasse det naturgivne menneskenes be
hov. Arbejdsprocessens almene og uundværlige elementer, uden
hvilke ethvert arbejde er umuligt, er arbejdsmaterialerne, arbejdsmidlerne og selve arbejdet. Men deres respektive rolle i produk
tionsprocessen er forskellige. Arbejdsmaterialerne er passive. De
indeholder alt det, der i produktionsprocessen på en eller anden
måde bearbejdes, forandres og ved hjælp af arbejdsmidlerne for
vandles til det produkt, mennesket har brug for. »Arbejdsmidlet
(arbejdsredskabet) er en ting eller et kompleks af ting, som
arbejderen skyder ind mellem sig og arbejdsgenstanden, og som
4*
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tjener til at orientere ham i hans videre beskæftigelse med gen
standen.« Arbejdsmidlernes sammensætning er højst forskel
*
ligartet. Den omfatter energianlæg og fabrikshaller, lagerbygnin
ger, transport- og kommunikationsmidler osv. Men den førende
plads indtager produktionsredskaberne, arbejdsredskaberne, dvs.
maskiner og mekanismer, ved hvis hjælp mennesket umiddelbart
indvirker på arbejdsmaterialet.
Arbejdsmaterialerne og -midlerne er arbejdsprocessens tingli
ge elementer. Til forskel fra arbejdsmaterialerne spiller arbejds
midlerne en aktiv rolle i produktionen. Men hvor vigtige de end
er, fungerer de kun i kontakt med det levende arbejde, med
menneskets aktivitet. I produktionen spiller mennesket den af
gørende rolle. Samfundets produktivkræfter er følgelig de aktive
elementer i arbejdsprocessen, dvs. arbejdsmidlerne og menneske
ne, der besidder produktionserfaringer, færdigheder og viden, og
som producerer materielle goder.
Forskellen mellem arbejdsmidler og -materialer er relativ. De
selv samme ting kan udføre forskellige funktioner i produktions
processen. Når jorden f. eks. bearbejdes ved hjælp af arbejdsred
skaber, maskiner, optræder den som arbejdsmateriale. Men efter
som jorden »producerer« de for mennesket nødvendige vækster
og bidrager til menneskets indvirkning på disse vækster, optræ
der den også som arbejdsmiddel, som samfundets produktivkraft.
Det samme gælder stenkul, olie, forskellige kunststoffer, husdyr
i landbruget osv. De kan både udføre en funktion som arbejds
materiale og som arbejdsmiddel i produktionsprocessen.
Samtidig træder den principielle forskel mellem arbejdsmid
ler og arbejdsmaterialer tydeligt frem. Sidstnævnte udtrykker pro
duktionens passive elementer og karakteriserer ikke kvaliteten af
samfundets forhold til naturen, men de naturegenskaber, men
nesket udnytter i produktionen. Et træ kan f. eks. både saves i
stykker med en primitiv sav og med en elektrisk sav; hvede kan
dyrkes på en mark, der er bearbejdet med en træplov eller med
en traktorplov osv. Netop arbejdsmidlerne bestemmer menneskets
forhold til naturen i arbejdsprocessen, bestemmer dets arbejdsprodukt’vitet.
* Karl Marx. Kapitalen, Rhodos, København 1970, 1. bog 2, s. 304
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Nu kunne læseren med rimelighed sige, at de materialer, men
nesket benytter, også kendetegner produktivkræfternes udviklings
niveau. Produktionens fremskridt hænger jo sammen med inddra
gelsen af nye materialer, der gør det muligt at udnytte en stadig
større kreds af naturens egenskaber i menneskets interesse: ar
kæologerne skelner mellem sten-, bronze- og jernalder; udviklin
gen af den moderne teknik er utænkelig uden vidtgående brug af
forskellige kunststoffer og sjældne metaller, som endnu for kort
tid siden næsten ikke fandt anvendelse. Her må det imidlertid un
derstreges, at både sten, bronze, jern, sjældne metaller, plastic
og andre materialer først kan tjene som målestok for produktiv
kræfternes udvikling og spille en aktiv rolle i produktionen, når
de selv optræder i produktionen som arbejdsmidler, og når de
res egenskaber udnyttes til påvirkning af arbejdsmaterialet.
Således formåede krudtet først at forårsage en omvæltning
i krigsførelse, da det udnyttedes til ildvåben og ikke kun til
fyrværkeri.
Arbejdsmaterialet er altså en del af naturen, der drages ind
i produktionen og underkastes forvandling. Heri findes den del
af naturegenskaberne, som mennesket på det givne tidspunkt kan
udnytte i produktionen. Men denne mulighed virkeliggøres kun,
når de tilsvarende arbejdsmidler er for hånden.
I hver enkelt historisk periode anvender menneskene forskel
lige arbejdsmidler til påvirkning af naturen. I vor tids produk
tion anvendes forskellige maskiner og mekanismer, energianlæg,
transportmidler, instrumenter og hjælpemidler, som f. eks. er nød
vendige for opbevaring af levnedsmidler.
Af de arbejdsmidler, som udnyttes i den ene eller anden epo
ke, fremdrager Marx de produktionsredskaber, som umiddelbart
bidrager til menneskets indvirkning på naturen og således bestem
mer arbejdets produktivkraft. Det drejer sig her om redskaber,
der karakteriserer den samfundsmæssige produktionsproces, og
som er typiske for dens givne udviklingsniveau. Disse redskaber,
der som Marx skriver udgør »produktionens knogle- og muskel
*,
system«
er indikator for produktionens udviklingsniveau og for
samfundets forhold til naturen. »Det der skiller de økonomiske
* Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 2, s. 305
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epoker, er ikke, hvad der bliver lavet, men derimod hvorledes, og
med hvilke arbejdsredskaber det bliver lavet.«
*
Nok fremhæver vi de vigtigste produktionsredskabers afgøren
de betydning som elementer i produktivkræfterne, men vi bør ikke
absolutisere denne tese. På samfundsudviklingens laveste trin, da
menneskene kun anvendte de mest simple redskaber og produk
tionen var primitiv, bestod det tekniske fremskridt næsten ude
lukkende i forandringen af disse arbejdsredskaber. Væsenet af
den industrielle revolution, som startede i England i 18. århun
drede, lå i, at arbejdsredskaber, der før måtte håndteres manuelt,
nu kunne erstattes af maskiner. Arbejdsmaskinens fremkomst
krævede på sin side tilsvarende drivkræfter. Man opfandt damp
maskinen, der betød en revolutionær omvæltning af transport
midlerne, osv. Den moderne produktion er blevet særdeles kom
pliceret og mangeartet. Anvendelse af de vigtigste arbejdsredska
ber er her forbundet med mange andre af produktionens led:
dens organisation, teknologi, energibasis ovs. Og de mest forskel
lige led i produktionen kan under bestemte forhold blive det
tekniske fremskridts udslaggivende elementer. Således er f. eks.
samlebåndsteknikken ikke umiddelbart forbundet med en ændring
af maskinteknikken, men den giver en kolossal gevinst i arbejds
produktiviteten .
Videnskabelige opdagelser og deres praktiske anvendelse har
i de sidste årtier givet et mægtigt stød til udvikling af produk
tivkræfterne. Den fredelige udnyttelse af atomenergien, udviklin
gen af jetmotorer, halvledere, syntetiske stoffer, radioelektronik,
computere osv. revolutionerer ikke kun forskellige led i den mo
derne produktion, men hæver produktivkræfterne som helhed til
et kvalitativt nyt niveau og skaber grundlaget og forudsætnin
gerne for udvikling af den automatiserede produktion. Kybernetikken og computerne har en vigtig, om ikke afgørende rolle
for produktionens automatisering; her ligger hovedretningen i
den moderne tekniske og videnskabelige revolution. Nu er com
puterne ikke længere arbejdsmaskiner, hvormed menneskene ind
virker på arbejdsmaterialer. De har overtaget intellektuelle funk

* Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 2, s. 305
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tioner på styringsområdet i produktionsprocesserne og er ikke
længere bare menneskets »forlængede arm«, men »forlængede
hjerne«.
Arbejdsmidlerne —■ betragtet som resultat af menneskenes
praktiske energi, som materialiseret erfaring og materialiseret vi
den — er ikke kun indikator for den fremgang, der er nået i
kampen med naturen, men også det afgørende grundlag for ud
viklingen af produktionen og hele samfundet. For hver ny ge
neration bliver de arbejdsmidler, den har overtaget fra forudgå
ende generationer, udgangspunktet for den videre udvikling,
og denne kendsgerning er grundlaget for historiens konti
nuitet.
Menneskene udgør samfundets produktivkraft, ikke fordi de
besidder nerver, muskler, hjerne og lemmer (det gør dyrene
også), men fordi de skaber produktionens redskaber og forstår
at bruge dem. Produktionserfaringer og arbejdsfærdigheder er
ikke gaver fra naturen, men et produkt af samfundslivet og byg
ger på materiel og produktiv virksomhed. Følgelig er mennesket
som produktivkraft et produkt af historien.
Eftersom naturens materialer først bliver til produktionsred
skaber i menneskets hænder og kun mennesket kan sætte dem i
bevægelse, er de arbejdende mennesker produktivkræfternes ho
vedelement.
En maskine, der ikke udnyttes i produktionen, er kun en
potentiel produktivkraft; den er en ophobning af metal. Først
i menneskets hænder, i den arbejdendes hænder kommer der liv
i den, og den forvandles til en virksom og aktiv, til en real pro
duktivkraft. Kun samlet udgør arbejdsmidlerne og menneskene
samfundets produktivkræfter, uafhængigt af samfundets konkre
te form. I denne enhed ser vi, at arbejdsmidlerne som den tingliggjorte kraft af menneskets viden, som produktet af menne
skets — teknikkens skabers — bevidste aktivitet, samtidig bestem
mer menneskets forhold til naturen og er målestokken for men
neskets og hele samfundets udviklingstrin. Mennesket tilpasser
sig de i samfundet forefindende arbejdsmidler og forandrer dem.
Ved at forbedre de arbejdsmidler, som mennesket skubber ind
mellem sig og naturen, ved at bruge dem i produktionen, for
andrer mennesket også sig selv.
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Menneskenes erfaringer og færdigheder bestemmes først og
fremmest af, hvilke redskaber de arbejder med. Med teknikkens
udvikling vokser også de krav, der stilles til menneskenes viden
og erfaring. Det gør jo en forskel, om man pløjer med træplov
eller med traktorplov.
Maskinteknikkens udvikling skaber de materielle forudsætnin
ger for bevidst anvendelse af naturvidenskaberne i produktio
nen, hvilket gør videnskaben til en umiddelbar produktivkraft.
Det indebærer, at skabelse og ibrugtagning af ny teknik og tek
nologi ikke sker på basis af rent empirisk produktionserfaring,
men forlanger supplerende naturvidenskabelige og tekniske kund
skaber. Den åndelige faktors stigende betydning og videnskabens
voksende rolle i produktionen som direkte følge af den stadig me
re komplicerede teknik er et af de vigtigste særtræk ved de tek
niske og videnskabelige fremskridt og fører til kraftig udvidelse
af produktivkræfternes sammensætning. Ikke kun indsatsen ved
fysisk arbejde bliver produktiv, men også teknikernes, ingeniører
nes, ja selv videnskabsmændenes; de varetager direkte den tek
niske og videnskabelige betjening af produktionsprocessen. Ind
holdet af produktivkraftbegrebet vil også forandre sig videre
frem, specielt i forbindelse med den moderne tekniske og viden
skabelige revolution, der åbner perspektiver for automatisering
af produktionen, hvor mennesket gradvist udelukkes fra den
umiddelbare materielle produktionsproces, stiller sig »ved siden
af den« og nu påtager sig skabende funktioner, almen kontrol,
styring, overvågning, reparationsarbejder osv. Enheden mellem
arbejdsmidler og mennesker opnår her et nyt, højere trin, og
hele produktionsprocessen gøres i stigende omfang til et tekno
logisk supplement for videnskaben.
De økonomiske produktionsrelationer udgør en lige så nød
vendig side af produktionen som produktivkræfterne. Dette skyl
des, at menneskene ikke kan producere uden at slutte sig sammen
på en vis måde til fælles aktivitet og udveksle aktivitet.
Produktionsrelationerne er objektive, materielle og uafhængige
af menneskenes bevidsthed. De opstår mellem menneskene under
nationalproduktets fremstilling og dettes videre bevægelse gennem
udveksling og fordeling, helt frem til den individuelle konsum
sfære.
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I ethvert samfund danner produktionsrelationerne en kom
pliceret helhed. De omfatter menneskenes relationer i den umid
delbare produktionsproces, såsom forskellige former for samfunds
mæssig arbejdsdeling, udveksling af aktivitet og specifikke rela
tioner ved fordeling af de materielle goder. Disse relationers
mangfoldighed er et udslag af historisk bestemte ejendomsfor
mer, idet den udtrykker menneskenes indbyrdes relationer ved
hjælp af deres relationer til produktionsmidlerne. Ejendomsfor
men karakteriserer den bestemte måde, hvorpå menneskene tileg
ner sig produktionens midler og produkter.
Hvis produktionsmidlerne er i hænderne på hele samfundet,
står samfundets medlemmer i samme relation til produktionsmid
lerne, og mellem dem dannes relationer af samarbejde og gensi
dig hjælp. Herunder kan samarbejdsformerne såvel som de sam
fundsmæssige ejendomsformer være forskellige. Således optræder
f. eks. samfundsejendom historisk som slægtsejendom, stammeejendom, fællesskabsejendom osv., som gruppeejendom for de ar
bejdende i et artel eller en kommune, som stats- og folkeejendom.
Ejendommen antager privat karakter, når det pågældende
samfunds grundlæggende produktionsmidler er i hænderne på
enkeltpersoner eller en enkelt del af semfundet. Privatejendom
medfører formueulighed og udbytning, dvs. nogle menneskers tileg
nelse af andres ubetalte arbejde.
Historien kender til forskellige former for udbytning. De tid
ligste og mest primitive, grove og hensynsløse udbytningsformer
var slaveriet og livegenskabet, affødt af ejendomsformerne un
der henholdsvis slavesamfundet og feudalismen. Den mest ud
viklede form for privat ejendom er den kapitalistiske, som udtryk
ker udbytningsrelationen mellem lønarbejde og kapital. Herud
over findes producenternes private ejendom, baseret på eget arbej
de, men denne form er altid underlagt de herskende produktions
relationer i det givne samfund og kan aldrig selv være domine
rende. Under kapitalismen udgør f. eks. småbønder, mindre næ
ringsdrivende og småhandlende en særlig økonomisk sektor, som
til stadighed presses af de herskende kapitalistiske relationer.
Historien har desuden fremvist overgangsproduktionsrelatio
ner. Det særlige ved disse relationer er, at forskellige typer øko
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nomiske relationer sameksisterer inden for rammerne af én øko
nomisk sektor. Under ursamfundets opløsning var levn af ursam
fundets relationer og kim til slavesamfundet begge repræsenteret
i den patriarkalske familie (som forenede flere generationer og
slægtsgrene); under slavesamfundets opløsning opstod flere steder
et fænomen som kolonater, der rummede elementer af slavesam
funds- og feudale relationer; i overgangsperioden fra kapitalisme
til socialisme findes i visse økonomiske sektorer både socialistiske
relationer og levn fra privatejendomsrelationer i forskellig form
og forskelligt omfang (statskapitalisme, halvsocialistiske koopera
tionsformer på landet osv.). Men som helhed vil økonomien i
overgansgerioden fra kapitalisme til socialisme med dens mange
sektorer og specifikke vekselvirkninger mellem socialt uensarte
de sektorer have overgangskarakter, hvor den socialistiske sektor
efterhånden fortrænger alle andre.
Forskellen mellem produktivkræfterne og produktionsrelatio
nerne er en forskel mellem produktionens to sider som helhed, —
to sider der aldrig kan eksistere enkeltvis. Kun abstrakt kan man
betragte produktivkræfterne uden produktionsrelationerne eller
produktionsrelationerne uden produktivkræfterne. I den konkre
te virkelighed er de udelelige. Produktivkræfterne udgør den sam
fundsmæssige produktions indhold, og produktionsrelationerne
dens nødvendige materielle form. Produktivkræfterne bestemmer
produktionsrelationerne. Produktionsrelationerne, som modsva
rer produktivkræfterne, optræder som disses funktions- og udvik
lingsform. Hvorfor er det nødvendigt med denne overensstem
melse? Produktivkræfterne udtrykker menneskets grundlæggende
virksomhed, som sigter efter opretholdelse af livet. På grundlag
af denne virksomhed dannes der naturligvis mellem menneskene
bestemte relationer, inden for hvilke produktivkræfterne kan fun
gere og udvikle sig. Menneskene indtræder jo netop i bestemte
relationer til hinanden for at sikre deres eksistens. Og vejen her
til er produktionen, forandringen af naturen ved hjælp af arbejdsmidlerne.
Produktionsrelationerne opstår følgelig ikke afhængigt af men
neskenes vilje, men i overensstemmelse med produktivkræfternes
og i sidste ende arbejdsmidlernes udviklingsstade og karakter.
»Arbejdsredskaberne er ikke blot målestok for udviklingen af den
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menneskelige arbejdskraft, skrev Marx, —■ men de fortæller også
noget om de sociale betingelser, hvorunder der bliver arbejdet.«
*
Produktivkræfternes funktionering påvirkes på sin side ligesom
arbejdsprocessen aktivt af produktionsrelationerne. Netop pro
duktionsrelationerne forlener produktivkræfterne med en bestemt
social kvalitet, f. eks. når produktionen optræder som slavesam
fundets, som feudal, kapitalistisk eller socialistisk.
Produktivkræfternes sociale karakter afhænger fuldt og helt
af produktionsrelationerne, ganske ligegyldigt om vi ser på ar
bejdsredskaberne eller menneskene, der sætter dem i bevægelse.
Det kommer ikke an på produktionsredskaberne eller -midlerne,
om de fungerer i den ene eller den anden sociale form. Maski
ner er og bliver maskiner. Kun som kapitalistens ejendom, dvs.
under bestemte sociale betingelser, bliver maskinen til kapital og
bruges som udbytningsmiddel.
Med sine erfaringer og færdigheder er mennesket en produk
tivkraft. Men under nogle forhold bliver mennesket til slave, un
der andre til livegen og under andre igen til lønarbejder. Ifølge
slaveejernes ideologi kommer menneskene til verden enten som
slaver eller som frie mennesker. Ifølge feudalherrernes ideolo
gi gør naturen ét menneske til adelig og et andet til livegen. Bor
gerskabets ideologi prædiker, at kapitalisterne er mere talent
fulde og begavede end arbejderne. Marxismen afviser resolut
denne reaktionære ideologi. Menneskene er af naturen hverken
slaver, livegne eller lønarbejdere. Allerede Jean Jacques Rous
seau bemærkede med bitterhed, at mennesket fødes som frit men
neske, men overalt lever i lænker. Disse lænker lægges på men
neskene af privatejendomsrelationerne. Menneskene bliver slaver
eller lønarbejdere, når de indtræder i bestemte produktionsrela
tioner. Her kan de ikke efter eget ønske beslutte, om de vil ind
træde i disse relationer eller ej; de har intet frit valg. Menneskene
er tvungne til at indtræde i de produktionsrelationer, som findes
i det givne samfund.
Selv om produktivkræfterne nok bestemmer produktionsrela
tionerne, er det dog produktionsrelationerne, der giver den givne
produktionsmåde dens sociale karakter.
* Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 2, s. 305
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Samfundets produktionsrelationer er også forbundet med
andre sociale fænomener. Mange fænomener har naturligvis en
meget indirekte sammenhæng med produktionen, men den ek
sisterer, og monismen i Karl Marx’ socialhistoriske teori består
netop i at afdække denne sammenhæng. Sagen er, at ligegyldig
hvilket samfundsfænomen vi undersøger, sproget eller kunsten,
staten eller nationen, videnskaben eller moralen osv., kan ingen
af dem opfattes ud fra sig selv, men kun som fænomener, der er
frembragt af samfundet og svarer til bestemte samfundsmæssige
behov. Da menneskenes livsform i det ene eller andet samfund
kendetegnes af produktionsmåden, således afhænger også alle
andre dele af samfundslivet i sidste ende af produktionsmåden,
de udspringer og bestemmes af den.
Den tese, vi her underbygger, har principiel betydning for
hele den historiske materialisme som lære. Det er ingen tilfældig
hed, at modstanderne af den historiske materialisme så hårdnak
ket anfægter netop denne tese. Vi kunne nævne dusinvis og hund
redvis af »teoretiske« afhandlinger, hvor historisk materialisme
udlægges som økonomisk materialisme, fordi den tilkender øko
nomien den bestemmende rolle. Men dette er forkert. Påstår den
historiske materialisme måske, at alle samfundsfænomener og
-begivenheder skal afledes umiddelbart af produktionsmåden og
udelukkende forklares økonomisk? I samfundet forekommer en
mængde konkrete fænomener og begivenheder, der kun har en
meget fjern forbindelse med økonomien. Karakteren af det so
ciale system og tendensen til dets forandring bestemmes kun i
sidste instans af produktionsmåden.
Andre forfattere påstår, at allerede oldtidens filosoffer beskrev
økonomiens indflydelse, og at Marx angiveligt intet nyt har sagt
på dette område. Heller ikke denne påstand kan stå for nærmere
kritik. De gamle filosoffer kendte f. eks. magnetismens effekt og
har sikkert iagttaget lynet under tordenvejr, men betyder det, at
de kendte teorien om elektromagnetisme? På samme måde for
holder det sig i vort tilfælde. Marx har nemlig udviklet en sam
menhængende teori, hvor økonomien er tildelt en bestemt plads.
Ifølge denne teori er enhed og sammenhæng mellem alle sam
fundsfænomener organisk indeholdt i alle samfundsformationer
og opstår ikke tilfældigt, men i kraft af produktionens bestem
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mende rolle i samfundets liv og udvikling. Produktionsmåden er
det materielle og økonomiske grundlag for enhver samfundsfor
mation. Produktionsmådens bestemmende rolle over for alle andre
samfundsfænomener er den uomgængelige historiske udviklings
lov.
Andre, særdeles vigtige begreber, der genspejler strukturele
menter gældende for alle formationer, er kategorierne »basis« og
»overbygning«.
Basis og overbygning

Disse kategoriers betydning består først og fremmest i, at de gør
det muligt at konkretisere spørgsmålet om produktionsmådens
indflydelse på andre sider af samfundslivet, herunder også den
åndelige side af den historiske proces.
Produktionsmåden bestemmer de sociale, åndelige og poli
tiske processer i samfundets liv. Men når vi undersøger disse
spørgsmål, opdager vi, at produktionens forskellige sider — pro
duktivkræfterne og produktionsrelationerne — spiller en forskel
lig rolle, når vi vil fastslå, hvilke ideer, meninger og forhold der
er karakteristiske for det givne samfund. Hvad er så denne, deres
rolle?
Økonomiske samfundsformationer er sociale organismer, der
er lige så indbyrdes forskellige som dyre- og planteorganismer.
Disse forskelle betinges som allerede nævnt af de forskellige pro
duktionsmåder. Da produktivkræfterne er produktionsmådens
bestemmende side, bliver de kvalitative særtræk ved hvert enkelt
samfundsmæssigt udviklingstrin i sidste instans bestemt netop af
produktivkræfterne. Men ofte er samfundslivets kendsgerninger
tilsyneladende i modstrid med denne påstand. F. eks. er produk
tivkræfternes udviklingsniveau stadig væk højere i USA end i
Sovjetunionen, selv om USA er et kapitalistisk land, hvorfor det
står på et lavere trin i samfundsudvikling end de socialistiske lan
de. Altså kan man ikke føre forskellene mellem henholdsvis
USA’s og USSR’s samfundssystem, ideologi, statsapparat osv. til
bage på produktivkræfternes udviklingsniveau alene. Borgerlige
sociologer bruger denne kendsgerning som et bekvemt »bevis«
for, at den marxistiske teori skulle indeholde visse fejl. Marxister
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ne derimod betragter denne kendsgerning som et eksempel på, at
en lovs væsen ikke altid stemmer overens med dens fremtrædel
sesform, ligesom fysikeren ikke afviser tyngdeloven, når han iagt
tager en luftballon stige til vejrs, men i stedet søger at opdage de
bindeled, der giver loven netop denne fremtrædelsesform.
Produktivkræfternes bestemmende rolle består i, at de kræ
ver dertil svarende produktionsrelationer, og gennem disse rela
tioner, dvs. ikke direkte, indvirker de på samfundets øvrige sider.
Men da produktivkræfternes udvikling ikke automatisk indebæ
rer ændringer af produktionsrelationerne, kan der forekomme til
fælde i historien, hvor et land med mere udviklede produktivkræf
ter en vis tid kan forblive på et lavere samfundsmæssigt udvik
lingstrin, som det for eksempel er tilfældet med USA og andre
kapitalistiske lande.
Produktivkræfternes udvikling danner grundlaget for den hi
storiske proces, men den konkrete sociale skikkelse af alle sam
fundsfænomener, som adskiller den ene formation fra den an
den, afhænger netop af produktionsrelationerne. I denne egen
skab defineres produktionsrelationerne som samfundets økono
miske basis.
Den økonomiske basis er indbegrebet af alle produktionsrela
tioner, dvs. alle relationer i produktionssfæren, udvekslingssfæren
og fordelingssfæren. På denne basis opstår alle andre sociale re
lationer, menneskets ideer, meninger og bestræbelser, såvel som
det givne samfunds politiske og andre institutioner, dvs. alt der
udtrykkes med begrebet overbygning. Skønt overbygningen også
indeholder uensartede elementer, har disse elementer også visse
fælles træk og udviklingslovmæssigheder, hvilket giver mulighed
for at betragte overbygningen i dens helhed som et specifikt so
cialt fænomen.
Begreberne »basis« og »overbygning« er korrelative og uløse
ligt knyttet til kategorien samfundsformation. Basis udgør hele
den sociale organismes skelet, dens økonomiske stillads; den be
stemmer enhver økonomisk samfundsformations kvalitative egen
art og skiller derved en formation fra en anden; overbygningen
karakteriserer særpræget i den givne samfundsformations sociale
og åndelige sfære. Af denne grund taber disse begreber enhver
mening, hvis de ikke kædes sammen med begrebet samfundsfor
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mation, de bliver tomme begreber uden liv, ligesom organer der
er skilt fra organismen.
Indbegrebet af produktionsrelationer, der danner en bestemt
formations basis, skal netop opfattes som indbegrebet af økono
miske relationer, der opstår på grundlag af den herskende ejen
domsform i det givne samfund. Men i det virkelige liv, i de for
skellige landes og folks historie, eksisterer der som regel ved si
den af de herskende produktionsrelationer også den slags øko
nomiske relationer, som udtrykker levn af den gamle eller kim
til den nye, fremtidige produktionsmåde. For at karakterisere
dem anvendes normalt begrebet økonomisk sektor. Basis skal
imidlertid ikke betragtes som indbegrebet af økonomiske sektorer
i det givne samfund. En sådan opfattelse af basis ville føre ind i
modsigelser. Således fandtes der f. eks. i 1700-tallets Frankrig
en kapitalistisk sektor ved siden af de herskende feudale relatio
ner. Hvis man går ud fra, at basis er indbegrebet af økonomiske
sektorer, så skulle man betegne det økonomiske system i dati
dens Frankrig som feudal-kapitalistisk, hvilket er forkert. Selv om
vi i den konkrete analyse af det økonomiske og sociale liv i et
eller andet samfund tager tilbørligt hensyn til eksistensen af for
skellige sektorer og disses vekselvirkning, er selve muligheden for
præcist at afgrænse den ene formation fra den anden forbundet
med, at netop de herskende produktionsrelationer uddrages som
samfundsformationens basis.
Ved teoretisk analyse må man udskille det fænomen, der skal
undersøges, i ren form og for en tid se bort fra alle de sider og
sammenhænge, der skjuler fænomenets sande væsen. Selv om
der aldrig har eksisteret en kapitalistisk formation i ren form,
undersøgte Marx i Kapitalen udviklingslovene for kapitalismen
som sådan, idet han indtil et vist punkt abstraherede bort fra
alle bifaktorer. På samme måde må vi ved den teoretiske analyse
udlede netop dé relationer som samfundsformationens basis, der
bestemmer dens væsen. Begreberne formation og basis er abstrak
tioner, men videnskabelige abstraktioner, der gør det muligt at
udforske historien i hele dens konkrete mangfoldighed, i alle dens
sammenhænge og vekselvirkninger.
De produktionsrelationer, som opstår sammen med den nye
sektors fremkomst i det gamle samfunds skød, udtrykker endnu
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ikke hele samfundets basis. Forvandlingen af de nye produk
tionsrelationer til formationens basis udgør den sociale revo
lutions økonomiske indhold og et spring i samfundets udvik
lingTil forskel fra alle forudgående produktionsrelationer opstår
de socialistiske produktionsrelationer ikke som en sektor, der dan
nes i det gamle samfunds skød. Heraf følger, at forvandlingen af
den kapitalistiske formation til den kommunistiske og den dertil
svarende udskiftning af den kapitalistiske basis med en socialistisk
forlanger en særlig revolutionær periode — overgangsperioden
fra kapitalisme til socialisme.
I overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme foregår der
en proces, hvor den gamle økonomiske samfundsformation buk
ker under og den nye opstår, hvor den gamle basis nedbrydes
og den nye dannes. Derfor kan man ikke betragte denne periode
som en selvstændig formation. Overgangsperioden kendetegnes
af kampen mellem den kapitalistiske sektor og den socialistiske
sektor, som er kimen til den nye basis og spiller den førende rol
le. Socialismens sejr betyder, at den socialistiske sektor vinder
hævd som hele samfundets basis. Den socialistiske basis afskaf
fes ikke på vejen fra socialisme til kommunisme, men videreudvikles og udbygges; de socialistiske produktionsrelationer omdan
nes til kommunistiske, som danner den udviklede kommunistiske
formations basis.
Ligesom skelettet ikke er hele organismen, er basis heller ikke
hele samfundsformationen. En vigtig komponent i samfundsfor
mationens struktur er som tidligere nævnt overbygningen, der
giver det økonomiske skelet »kød og blod«.
Overbygningen er summen af alle de ideologiske relationer,
ideer og institutioner, der opstår på grundlag af den givne øko
nomiske basis; overbygningen er organisk forbundet med basis
og indvirker aktivt på den.
Overbygningens struktur er uhyre kompliceret og forskelligar
tet. Til overbygningen hører fremfor alt ideologien, som i klas
sesamfundet har klassekarakter. Ideologien tjener enten til at
opretholde eller ødelægge de bestående økonomiske relationer;
den tjener til at løse de sociale opgaver, samfundet står overfor,
og medvirker til at forme det givne samfunds ideologiske relatio
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ner. Den ideologiske del af overbygningen i forskellige økono
miske samfundsformationer adskiller sig fra hinanden i såvel ind
hold som form. Siden klassesamfundets opståen har overbygnin
gen optrådt som den konkret-historiske sum af politiske, retslige,
religiøse, filosofiske, etiske og æstetiske anskuelser, teorier og læ
rer.
I ideologisk form fremtræder de sociale antagonismer tyde
ligere; her fastlægges midler og veje til deres løsning; her gen
spejles og brydes de enkelte klassers modstridende interesser. Un
der de nuværende forhold genspejles den reale antagonisme mel
lem proletariatet og bourgeoisiet, mellem socialismens verden og
kapitalismens, i sammenstødet mellem den marxistisk-leninistiske
ideologi og den borgerlige.
I alle klassesamfund indtager den herskende klasses ideologi
den herskende stilling. Den klasse, der hersker i den materielle
produktions sfære, behersker også midlerne til åndelig produk
tion. Kirken, skolen, massemedierne, propaganda- og opdragelses
midlerne m. m. befinder sig i den herskende klasses hænder, »så
ledes at tillige også tankerne hos gennemsnittet af dem, der
er berøvet midlerne til åndelig produktion, er underkastet
*
den«.
Under den historiske udvikling opstår der med skærpelsen
af de sociale antagonismer en ny ideologi, som genspejler den re
volutionære klasses interesser, en ideologi der står i modsætning
til den herskende klasses ideologi og som vinder stadig flere til
hængere. Den nye ideologi erobrer gradvist masserne for sig og
bliver en kraft, der er i stand til at løse de modnede opgaver i
samfundsudviklingen.
Under socialismen, hvor udbytterklasserne er likvideret, for
svinder også grobunden for forskellige ideologier. Således bliver
den videnskabelige marxistisk-leninistiske ideologi efterhånden
til hele samfundets ideologi.
Foruden ideologien indgår hele summen af hverdags anskuel
ser og -forestillinger, følelser og stemninger, dvs. socialpsykologien
— i overbygningen. Ideologi og psykologi vekselvirker med hin
anden. Proletariatets psykologi med dets hverdagsbevidsthed i
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi, s. 59
5—743
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det kapitalistiske samfund bidrager for eksempel til, at der opstår
gunstige forudsætninger for at udbrede den socialistiske ideologi
(arbejderklassen stræber spontant mod socialismen); på den an
den side er proletariatets psykologi gennemtrængt af mange for
domme, illusioner og borgerlige anskuelser, som det først befrier
sig fra i løbet af den revolutionære klassekamp. Mens den socia
listiske ideologi henvender sig direkte til proletariatets forstand,
spekulerer den borgerlige ideologi i dets fordomme. Hvis de under
trykte klassers selvstændige ideologi ikke bekæmper undertryk
kernes herskende ideologi, vil de førstnævnte blive påtvunget den
herskende ideologi både spontant (gennem omverdenen) og be
vidst (gennem bestræbelser fra den herskende klasse, dens ideo
loger, politikere, journalister osv.). Uden uforsonlig kamp mod
den borgerlige ideologi kan den videnskabelige marxistisk-lenini
stiske ideologi ikke sejre og vinde hævd i de arbejdende massers
bevidsthed.
I det virkelige liv indtræder menneskene ikke kun i de pro
duktionsrelationer, som danner basis for alt andet, men også i en
hel række andre sociale relationer. Hvordan kan man sondre
mellem basis- og overbygningsrelationer?
Sociale relationer er en mængde forskelligartede forbindel
ser, der opstår mellem menneskene under deres aktivitet i sam
fundslivets' forskellige sfærer på grundlag af den historisk bestem
te produktionsmåde. De udtrykker en specifik slags forbindel
ser, der i deres helhed danner samfundet som menneskets socia
le væsen og således på den ene side karakteriserer den kvalita
tive forskel mellem menneske og dyr og på den anden side ud
trykker umuligheden af menneskets isolerede, individuelle eksi
stens. Mennesket lever og udvikler sig udelukkende som socialt
væsen, dvs. kun i samfundet, i systemet af mangfoldige sociale
relationer. Samtidig må der sondres mellem sociale relationer og
interpersonelle relationer, som har individuel karakter, selv om
menneskene indtræder i dem som sociale væsener. Sociale relatio
ner i ordets egentlige betydning er derfor relationer mellem og
inden for forskellige kollektiver, sociale grupper og klasser samt
relationer i staten, mellem stater og nationer, osv.
V. I. Lenin betonede, at materialismens grundtanke i histo
rien var, »at samfundsforholdene deler sig i materielle og ideolo
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giske. De sidste udgør kun en overbygning over de første, der
danner sig uafhængigt af menneskets vilje og bevidsthed som en
form for (resultat af) menneskets virksomhed for at sikre sin ek
*
sistens«.
De ideologiske relationer adskiller sig fra de materiel
le, de økonomiske, ved at de er sekundære, afledte relationer, ved
at de først opstår, når de har passeret menneskenes bevidsthed.
Det vil sige, at de bestemmes og fuldt og helt afhænger af de
materielle relationer og udvikles i overensstemmelse med bestem
te ideer, der genspejler de givne økonomiske relationer.
Ideologiske relationer opstår i enhver formation, fordi de er
nødvendige for at underbygge, opretholde og styrke den økono
miske basis. Disse relationer må nødvendigvis udspringe af klas
seformationernes økonomi, og deres karakter og indhold afhæn
ger fuldt og helt af basis, men menneskene indtræder i dem be
vidst. De politiske relationers ideologiske karakter viser sig f. eks.
ved, at selv om de udtrykker denne eller den formations økono
miske klasseantagonisme, dannes de først ved klasseselvbevidsthe
dens opståen. Udviklingen af proletariatets politiske kamp mod
bourgeoisiet er umulig uden et revolutionært parti, uden at den
revolutionære teori føres ind i arbejderbevægelsen, dvs. uden at
massernes politiske bevidsthed hele tiden vokser. Ideologiske re
lationer er følgelig ikke kun idérelationer, men relationer mel
lem mennesker, som modsvarer bestemte ideer; de er et af de
nødvendige elementer i enhver samfundsformation og udgør en
del af dens overbygning.
I den økonomiske samfundsformation opstår ikke blot ideolo
giske relationer, der modsvarer samfundets ideologi og dennes
former, men også forskellige institutioner og organisationer: sta
ten, juridiske institutioner, politiske partier, fagforeninger, kir
ken og andre religiøse organisationer, kultur- og oplysningsinsti
tutioner, videnskabelige organisationer osv.
I klassesamfundet optræder staten som overbygningens vig
tigste institution, som dens kerne. Ved statens hjælp bliver den
klasse, der hersker i økonomien også den herskende klasse i over
bygningens sfære.
* V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind. Forlaget Tiden, København
1981, bd. 1, s. 99 (Hvad er »Folkevennerne«)
5*
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Engels skrev: »De økonomiske forhold [relationer] i et givet
samfund viser sig først og fremmest i interesser.«'"
Når disse interesser bliver til i klassekampen, formes bevidst
heden om almene klasseinteresser og om de fjendtlige klassers
modstatte interesser. På dette tidspunkt erkendes nødvendighe
den af at skabe institutioner og organisationer, der udtrykker, va
retager og forsvarer klassens almene interesser.
Heraf følger, at nok skabes overbygningens institutioner af
hængigt af menneskenes bevidsthed og de samfundsmæssige ideer,
men disse ideer opstår ikke i et stille studerekammer, og insti
tutionerne oprettes ikke som resultat af en frivillig overenskomst
eller social kontrakt.
Overbygningen i en antagonistisk formation er med alle sine
ideer, ideologiske relationer og institutioner et produkt, et resul
tat af og et redskab i klassekampen.
Det specifikke ved overbygningsinstitutionerne er, at de ikke
kun udtrykker en ideologisk kraft, men også en materiel. Såle
des råder staten over materielle magtmidler — hæren, politiet,
fængslerne osv. — hvormed den kan udøve sine funktioner og
underkaste samfundet den herskende klasses interesser og vilje.
De forskellige organisationer, f. eks. de politiske partier, holdes
sammen af en materiel enhed i organisation og forenes på grund
lag af fælles mål, disciplin ovs. Takket være dette kan de rette
store menneskemassers og hele klassers aktivitet ind på at løse de
opgaver, samfundet står overfor. V. I. Lenin sagde, at proleta
riatet ikke besidder andre våben i kampen om magten end sin
organisation, og fremhævede således organisationens vældige be
tydning som materiel kraft.
De ideologiske relationer, som ytrer sig i forskellige sociale
gruppers aktioner, og dermed forbundne institutioner danner en
særlig sfære i samfundets liv —• den sociale og politiske sfære.
Den omstændighed, at overbygningens institutioner også har en
materiel side, gør det muligt for dem at kanalisere bestemte ideers
indvirkning over på basis, på den samfundsmæssige væren, og så
ledes forvandle ideerne til en materiel kraft. Uden denne sfære
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 1, s. 619 (Om bolig
spørgsmålet)
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i samfundslivet ville ideerne ikke være andet end fromme ønsker,
der ikke kunne påvirke samfundets udvikling. Kun gennem mas
sernes aktivitet og de forskellige overbygningsinstitutioners og -or
ganisationers virksomhed bliver de samfundsmæssige ideer i stand
til at påvirke samfundets liv og udvikling.
At overbygningen er nødvendig, bestemmes af følgende mo
menter, der er fælles for alle formationer: for det første af, at
menneskene indtræder i nødvendige materielle relationer og un
derkaster sig objektive loves virkning, hvorved de på den ene el
ler den anden måde realiserer disse loves krav som væsener, der
besidder bevidsthed og vilje. Med andre ord, samfundsudviklin
gens objektive behov og love må reflekteres af menneskene for
at manifestere sig i menneskenes aktivitet. De må gå igennem men
neskets bevidsthed og optræde i form af ideale bevæggrunde for
dets aktivitet. Ideologien og de tilsvarende sociale relationer og
institutioner, som danner en bestemt formations overbygning,
opstår derfor nødvendigvis på basis af materielle relationer. For
det andet af, at de sociale opgaver, samfundet står overfor, lø
ses af store menneskemasser — i klassesamfundet af klasser og
forskellige sociale grupper — der kun kan forenes og organiseres
gennem ideologi og forskellige institutioner, dvs. gennem overbyg
ningen.
Overbygningen er et fænomen, der er gældende for alle sam
fundsformationer og er specifikt i hver formation. Overbygningen
er en af de sociale kræfter, hvis samlede vekselvirkning driver
samfundsformationernes udvikling fremad, en kraft, hvis indfly
delse der skal tages højde for, når den historiske proces skal un
dersøges.
Slavesamfundets, den feudale og den kapitalistiske overbyg
ning var herskende i de tilsvarende formationer. Men i enhver
antagonistisk formations overbygning findes også ideer, institu
tioner og organisationer, der genspejler basis fra de undertrykte
klassers standpunkt og ikke indgår i den herskende klasses over
bygning. Tværtimod forsøger den herskende klasse at under
trykke eller i det mindste indskrænke dens indflydelsessfære. Så
danne ideer, institutioner og organisationer arbejder ikke for sta
bilisering af den givne basis, men for ødelæggelse og radikal
ændring af den; de er elementer i den negation, der frembringes
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af formationens egen udvikling. Enhver formation udvikler sig.
Den rummer levn af fortiden og kim til fremtiden, og det ikke
kun i økonomien, men også i overbygningen. Under kapitalismen
er marxismen-leninismens ideer, de kommunistiske partier og
andre af arbejderklassens revolutionære organisationer, der ikke
hører til den kapitalistiske overbygning, kim til fremtiden. Under
socialismen er religionen og kirken levn af fortiden, der ikke
indgår i den socialistiske overbygning.
I modsætning til de antagonistiske formationers overbygning,
der er forbundet med udbytterklassens interesser, udtrykker over
bygningen i det socialistiske samfund selve de arbejdende mas
sers interesser og tjener derfor ikke kun som middel til oprethol
delse og forsvar af den socialistiske basis, men også som et mæg
tigt våben til forandring og udvikling af basis i det arbejdende
folks interesse.
Andre af samfundets strukturelementer

Produktionsmåden samt basis og overbygning er de væsentligste
strukturelementer i samfundsformationen. De karakteriserer en
hver samfundsformations materielle grundlag, dens økonomiske
skelet, dens sociale, politiske og åndelige udseende. Men for
uden disse findes også andre strukturelementer, som der må tages
højde for og uden hvilke selv en almen teoretisk analyse af det
sociale system bliver ufuldstændig.
For at orientere sig i denne mangfoldighed af strukturelemen
ter må man være opmærksom på, at der generelt findes forskellige
aspekter ved undersøgelse af samfundet. For det første kan man
betragte samfundet som et system, der fungerer og udvikler sig
objektivt. Fferunder optræder samfundet enten som helheden af
forskellige sfærer (områder) af samfundslivet eller som helheden
af forskellige samfundsfænomener. I det første tilfælde optræder
foruden samfundslivets grundsfærer, dvs. den økonomiske, socia
le, politiske og åndelige sfære, også den sfære, der omfatter leve
vis, familieforhold, fritid, adspredelse osv. I det andet tilfælde,
hvor samfundet betragtes som en social organisme og de en
kelte samfundsfænomener som systemelementer, som organer i
en sammenhængende organisme, inddrages ikke blot produktion,
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basis og overbygning, men også en enorm mængde af andre
fænomener, såsom familie, skole, sprog, videnskabelige, kulturog sportsorganisationer osv.
For det andet kan man betragte samfundet som summen af
mennesker, der befinder sig i bestemte forhold til og vekselvirk
ninger med hinanden. I dette tilfælde vil samfundets struktur
dannes af menneskenes konkret-historiske fællesskaber, hvis ud
vikling afgørende bestemmes af samfundets økonomiske liv, men
også påvirkes af særlige faktorer som blodslægtskab, territoriale
fællesskaber, ejendomsrelationer, erhvervsvirksomhed, race-, kønsog aldersforskelle, særinteresser, trosretninger osv. Hvis man ud
drager klasser, folkeslag og nationer som grundlæggende struktur
elementer, må man altså samtidig tage hensyn til de øvrige so
ciale grupper og deres indbyrdes forhold (se 6. kapitel).
Disse aspekter ved den sociale struktur kan kun rent abstrakt
betragtes hver for sig. 1 det virkelige liv er de flettet ind i hinan
den og eksisterer ikke isoleret, ligesom samfundet heller ikke
eksisterer isoleret som objektivt system og som produkt af men
neskenes indbyrdes samspil.
Lad os nu undersøge nogle af disse strukturelementer.
Livsformen er det individuelle forbrug af materielle og ånde
lige goder, det personlige hverdagsliv uden for arbejdstiden. Det
te er samtidig en speciel sfære af menneskelige relationer, for
bundet med forbrugsprocessen og sikringen af denne proces.
Denne sfære opstår som et særligt område af det sociale liv,
da ethvert menneske må reproducere de fysiske og åndelige kræf
ter, det forbruger under arbejdet. Selv om livsform repræsenterer
individuel konsumtion, forbruger menneskene som sociale væ
sener, og derfor opstår der også i denne sfære forskelligartede re
lationer mellem familiemedlemmerne og familierne indbyrdes,
f. eks. mellem naboer eller folk, der går sammen om fælles ud
nyttelse af forbrugsgoder.
Særtrækkene ved et samfunds livsform afhænger bl. a. af pro
duktions- og kulturniveauet. Klassedifferentieringen øver en ikke
uvæsentlig indflydelse på denne livsform. Mange af dens træk
bestemmes tillige af nationale særpræg, geografiske forhold og
historiske traditioner. Og forskellige former for samfundsmæssig
bevidsthed —• religion, kunst, moral ni. m. — indvirker på men
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neskenes livsform. I hverdagslivet opstår forskellige systemer af
værdier, normer og holdninger, der formes visse træk af en social
psykologi. Livsformen virker på sin side tilbage på produktionen
og andre sider af samfundslivet. I vore dage kan der konstateres
en tendens til, at servicesektoren lægger beslag på stadig flere
beskæftigede, og samtidig er det blevet fastslået, at arbejdspro
duktiviteten i virksomheder og institutioner i høj grad afhænger
af hverdagslivets betingelser, dvs. af arbejdsproduktiviteten i ser
vicesektoren.
I løbet af samfundets udvikling oprettes et helt system af di
verse specialiserede produktioner, husholdningsteknikken udvik
les og stadig flere mennesker udøver servicefunktioner. I denne
udvikling aftegnes tydeligt to modsatrettede tendenser i serviceud
viklingen. På den ene side udvikles tendensen til socialisering
(udvikling af restaurations- og kantinevæsen, børneinstitutioner,
store vaskerier og renserier osv.), idet samfundet udnytter den
moderne tekniks muligheder til gavn for dagliglivet. På den
anden side forstærkes tendensen til individualisering, idet men
nesket også i livsformen søger at udtrykke sin individualitet og
tilfredsstille sine personlige tilbøjeligheder, behov og smag.
Socialismen tilstræber at udvikle begge disse tendenser og fin
der efterhånden den optimale balance mellem dem, hvor indivi
det på den ene side befries mere og mere fra husarbejdet ved
at udnytte samfundets tilsvarende indretninger og på den anden
side får mulighed for at tilfredsstille sine individuelle behov, til
bøjeligheder og interesser. På dette grundlag vil der i fremtiden
udvikle sig virkelig kommunistiske relationer også i livsformen.
Den kommunistiske socialiseringsproces i denne sfære har intet
til fælles med primitiv kasernekommunisme.
Familien. Familieinstitutionen findes i ethvert samfund.
Grundlaget herfor er ægteskabsrelationerne mellem ægtefællerne
(vi ser her bort fra gruppeægteskabet i ursamfundet). Familien
udgøres af en gruppe mennesker, som er forbundet med hinan
den gennem ægteskabelige relationer (ægtefællerne) og slægt
skabsrelationer (forældre, børn, søskende) s Et af de væsentlige
kendetegn, der konstituerer denne gruppe mennesker som med
lemmer af en familie, er desuden, at de bor sammen og dermed
har fælles livsform.
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Hovedårsagen til familiens opståen og stadige beståen er
nødvendigheden af at reproducere menneskeslægten og opfostre
børnene. I menneskesamfundet har disse funktioner social karak
ter, og derfor bestemmes familiens former og udviklingsretninger
i overensstemmelse med de sociale fænomeners almene udviklings
lov og med de økonomiske forhold og behov. Således var f. eks.
privatejendommens opståen forbundet med nødvendigheden af,
at besiddelser kunne gå i arv. Da manden spillede hovedrollen
i produktionen, gik arveretten udelukkende til den mandlige linje.
Det blev udslaggivende for overgangen til den monogame eller
den polygame familie. I sidste tilfælde gik arveretten også til den
mandlige linje. I tiden derefter kom også andre sociale og histo
riske faktorer til at indvirke på karakteren af relationerne mel
lem mand og kvinde og på familieformerne.
Familiens sociale væsen ytrer sig endvidere i, at den, efter
at være opstået af behovet for menneskeslægtens reproduktion,
har udøvet forskellige sociale funktioner i samfundets historie. I
familien realiseres et fælles forbrug og en hermed forbundet
husholdning. Dette forbrugsfællesskab forudsætter bestemte ind
komstkilder, hvis størrelse og tilegnelsesform afhænger af pro
duktionens udviklingstrin og det givne samfunds produktionsre
lationer. Hvor privatejendommen hersker, træder ophobning, op
retholdelse og nedarvning af formuen i forgrunden blandt den
besiddende klasses familier.
Blandt bønder og mindre erhvervsdrivende optræder familien
umiddelbart som produktionsfællesskab. Familiens funktion ud
vikler sig her specielt på grundlag af den lille privatejendom.
Familien varetager tillige børneopdragelsen og videregiver
livserfaringer, åndelige værdier, moralnormer, traditionelle fore
stillinger osv. fra generation til generation.
Disse almene og ret abstrakte definitioner af familiens væ
sen og sociale funktioner har en vis metodologisk betydning ved
analyse af familien som institution under forskellige historiske
betingelser. Men vil man undersøge familien konkret, må man
betragte den i tæt sammenhæng og vekselvirkning med de nævnte
forhold.
I familien genspejles de sociale relationer, der hersker i
samfundet. Det givne samfunds økonomiske, retlige, etiske og
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religiøse relationer præger relationerne i familien, og det så mar
kant, at hver enkelt samfundsformation reelt udviser sin karakte
ristiske familietype.
For at fastslå familiens placering i samfundet, skal der tages
hensyn til, at den er en særlig social institution med sin egen
komplicerede struktur, som omfatter biologiske, materiel-økono
miske og åndelige relationer.
I familien formes mennesket. I den udvikles også ægte men
neskelige egenskaber og forhold: kærlighed, venskab, gensidig om
sorg, moralsk ansvar osv. Verdenslitteraturens mest markante og
udødelige værker er viet den dybtliggende konflikt mellem men
neskenes inderste følelser og relationer på den ene side og på den
anden side det antagonistiske samfunds grusomme sociale for
hold, der skamferer og forkrøbler disse følelser og relationer og
hindrer dem i at komme til udfoldelse. Først under socialismen
overvindes efterhånden ægteskabs- og familierelationernes afhæn
gighed af kommerciel beregning og andre lave interesser. Udvik
lingen af kommunistiske sociale relationer skaber de nødvendige
forudsætninger for at forme og udvikle virkeligt humanistiske
relationer mellem menneskene, herunder også mellem kønnene
og generationerne.
Sproget. Sproget er et nødvendigt element i samfundslivet;
intet samfund kan eksistere uden.
Sproget betjener samfundet som et middel til samkvem, til
t ankeudveksling. Sproget — i skrift og tale — iklæder menneske
nes tanker et materielt hylster; de forbindes med et bestemt tegn
system og bliver således tilgængelige for andre mennesker. Marx
og Engels definerede sproget som »tankens umiddelbare virke
lighed«, som »den praktiske, også for andre mennesker eksisteren
de, virkelige bevidsthed«
,
*
som således også eksisterer for én selv.
Sproget nødvendiggjordes af menneskenes indbyrdes sam
kvem i produktionsprocessen. I sproget akkumuleres de erfaringer
og kulturværdier, menneskeheden har samlet. Derfor optræder
sproget som et nødvendigt middel i det enkelte individs tilpas
ning til samfundets levevilkår. Udviklingen af den individuelle
bevidsthed foregår samtidig med og på grundlag af, at sproget
tilegnes. Det var arbejdet og sproget, der gjorde mennesket til
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi, s. 39
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menneske, og de er til stadighed de nødvendige og bestandige
midler til enkeltindividets socialisering.
Da sproget er så gammelt som bevidstheden og umiddelbart
forbundet med denne, hører det også til samfundslivets åndelige
sfære. Men da dets eksistens, udvikling og særtræk ikke bestem
mes af den økonomiske basis, kan sproget ikke henregnes til over
bygningen. Denne idés principielle betydning består som allerede
nævnt i, at kategorierne basis og overbygning ikke omfatter alle
de fænomener, der indvirker på den historiske udvikling. Sam
fundet er mangfoldigt. Den dybtgående undersøgelse af særtræk
kene ved alle samfundsfænomener, af karakteren af deres indbyr
des vekselvirkning, af deres rolle i samfundets liv og udvikling,
har enorm teoretisk og praktisk betydning. Vor holdning til det
enkelte samfundsfænomen bestemmes også af dets særpræg. Ta
ger man ikke højde for et samfundsfænomens specifikke træk,
vil det uvægerlig føre til alvorlige fejl, og det ikke kun i teori,
men også i praksis. Regner man f. eks. sproget med til overbyg
ningen, må man også kræve en revolutionær ændring af det sprog,
der opstod på den gamle basis, og at der skabes et sprog, som sva
rer til den nye basis. Det er imidlertid ikke kun forkert, det er
også umuligt at gøre den slags med sproget. Menneskene kan
ikke give afkald på sproget som samkvemsmiddel. Til forskel fra
overbygningen er sproget ikke opstået af nogen bestemt basis,
men af hele historien over en lang periode og tjener som sam
kvemsform for menneskene uanset socialt tilhørsforhold. Dette be
tyder ikke, at sproget står i stampe og ikke videreudvikles. Som
alt andet i verden udvikler det sig, men efter andre love end
basis og overbygning. Sproget genspejler umiddelbart produktio
nens, videnskabens og det politiske livs udvikling, dvs. de ændrin
ger, der foregår i alle samfundslivets sfærer. Der foregår en uaf
brudt proces, hvor sproget beriges med nye ord og vendinger
og forældede udtryk dør bort. Også den grammatiske struktur og
andre af sprogets komponenter ændres.
Sociale revolutioner forårsager tilbundsgående ændringer af
samfundslivet og påvirker derved naturligvis i stor målestok spro
get, men de fører ikke til, at det ene sprog erstattes med et andet.
Når vi altså sammenfatter resultaterne af vores analyse af sam
fundets strukturelementer, må vi endnu engang fremhæve, at den
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økonomiske samfundsformation er en særdeles kompliceret og
mangeartet social organisme. For at forstå den historiske proces
rigtigt, må alle sider af samfundslivet og alle samfundsfænome
ner inddrages i deres samspil. Kategorien formation bidrager
altså til at overskue samfundsfænomenernes komplicerede net
værk og udfylder netop en metodologisk rolle, fordi den karak
teriserer samfundet i dets sammenhæng med hele dets rigdom af
fænomener. Hvis vi udelukker bestemte fænomener af denne ka
tegoris indhold, betyder det, at vi ignorerer dem ved den konkre
te analyse af samfundet og følgelig ikke kan opnå nogen rigtig
forestilling om dette samfund, som det virkeligt tager sig ud.
For at opnå reel viden om genstanden må man tage fat om
og udforske alle dens sider, sammenhænge og forbindelser. Dia
lektikken kræver en alsidig fremgangsmåde. Vi kommer aldrig
til at opfylde dette krav fuldstændigt, dvs. vi vil aldrig kunne op
dage alle sammenhænge og relationer i en genstand eller et fæ
nomen, men alene kravet om en alsidig fremgangsmåde over for
genstanden hjælper os til at undgå fejl og forhindrer, at vore
nuværende, relative forestillinger stivner og absolutiseres.
-x-

*

x-

I moderne borgerlig sociologi gøres udstrakt brug af system- og
den strukturel-funktionelle metode ved analyse af den sociale
struktur, men borgerlige sociologers forestillinger om samfundets
struktur og samspillet mellem dets vigtigste sider adskiller sig fun
damentalt fra den marxistiske opfattelse af dette spørgsmål.
Som tidligere nævnt, er det Talcott Parsons’ og Robert K.
Mertons strukturel-funktionelle teori, som er mest udbredt inden
for borgerlig sociologi. Hovedideen i denne teori er, at samfundet
er et sammenhængende system, hvor hvert strukturelement udfyl
der en bestemt funktion til opretholdelse af dette systems ligevægt
og stabilitet.
Ifølge Parsons består ethvert socialt system af mennesker som
handlende individer, der efterstræber bestemte mål, reagerer på
genstande og fænomener i omgivelserne og er bevidste om situa
tionen og sig selv. Individernes handlinger frembringer systemet
af vekselvirkninger og relationer mellem dem — det sociale sy
76

stem. »Samfundet er en bestemt type socialt system, der i sig
rummer alle væsentlige forudsætninger for at eksistere som selv
opretholdende system.«
*
Integrationsfaktoren i ethvert socialt system er efter den strukturel-funktionelle skoles udsagn værdierne. De normer og vær
dier, der er anerkendt i det givne sociale system, giver mennesket
de adfærdsmønstre eller -normer, det må følge for derved at
sikre systemets stabile tilstand. Gennem sine handlinger deltager
mennesket i det sociale systems funktionering, og spiller her en
bestemt rolle, som er foreskrevet gennem dets position (status).
Og det må spille sin rolle i overensstemmelse med omgivelsernes
forventninger; dets adfærd skal med andre ord bidrage til syste
mets normale funktionering. Af denne grund fremholder Parsons
værdier, normer, roller osv. som det sociale systems hovedkom
ponenter.
Parsons-teorien viser, hvordan frugtbare ideer i den strukturel-funktionelle metode bruges af borgerlig sociologi til at
forfægte kapitalismen, hvilket fordrejer selve væsenet af disse
teorier. Sagen er, at bag denne snak om samfundets struktur uden
hensyn til dets konkrete former finder vi det konkrete borger
lige samfund, som funktionalisterne forsøger at udvikle en »sta
bilitetsteori« for. Her må det noteres, at denne funktionalistiske
teori generelt bedømmes som værende konservativ og apologe
tisk, bl. a. fordi Parsons anskuer samfundsstrukturen uden for
dens udvikling og dynamik; den strukturelle metode forbindes
ikke med den genetiske og historiske metode. Robert Merton for
søger at overvinde denne skavank ved teorien ved at indføre be
grebet disfunktion, dvs. en handling, der forstyrrer systemets sta
bilitet. Funktionalismens statiske væsen overvindes imidlertid
ikke ved at indføre disse begreber, for disfunktionel adfærd be
tragtes ikke som en udviklingsfaktor, ikke som et kim til fremti
den, men alene som et produkt, der er frembragt af systemet og
som forstærker systemets ustabilitet. At undersøge disfunktioner
vil ifølge Merton sige at klarlægge, hvordan de skal overvindes
for at styrke systemets funktionelle enhed og stabilitet, dvs. at
* Talcott Parsons. Toward a General Theory of Action. New York 1962,
s. 26
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opretholde kapitalismen. Samfundet betragtes altså her som et
system, der fungerer, men ikke er i udvikling.
En fundamental skavank ved Parsons’ funktionalisme er også,
at den ved analyse af den sociale struktur undlader at fremdrage
samfundslivets bestemmende grundlag. Det begrundes med, at
ethvert af samfundslivets elementer kan optræde som »argu
ment« (uafhængig variabel) og som »funktion« (afhængig va
riabel) . Heraf følger, at der i sidste instans angiveligt ikke er no
gen dominerende årsager i det sociale system. Funktionalisterne
bliver altså stående ved en konstatering af den overfladiske vek
selvirkning og går ikke i dybden, ned til det grundlag, som vek
selvirkningen udspiller sig på. Bag denne positivisme skjuler sig
en faktisk idealisme, for systemet af social handling bygger efter
Parsons’ opfattelse på handlingsmotivationer og konformitet i
social adfærd, dvs. i værdier og normer. Funktionalisterne er føl
gelig ikke veget uden om det filosofiske grundspørgsmål, de har
blot besvaret det subjektivt-idealistisk.
Kun en materialistisk, marxistisk behandling af dette spørgs
mål giver os principperne for en videnskabelig analyse af samfun
dets sociale struktur.

4. kapitel

VERDENSHISTORIENS OBJEKTIVE LOGIK

Analysen af den økonomiske samfundsformation har gjort det
muligt at fastslå dens struktur og forholdet mellem dens enkelte
elementer. Denne i hovedsagen »statistiske« gennemgang af sam
fundet, med dets opdeling og undersøgelse af de enkeltstående
vekselvirkende fænomener, er en nødvendig forudsætning for at
gå videre til næste forskningsetape. Samfundet befinder sig ikke
i stilstand, det er i stadig udvikling. I sine erindringer om Karl
Marx beskriver Paul Lafargue, hvordan Marx engang fremlagde
sin opfattelse af den samfundshistoriske udvikling for ham. »Det
var, som et slør blev revet fra mine øjne, skriver Lafargue. —
For første gang følte jeg klart verdenshistoriens logik.«
*
Den hi
storiske materialisme afdækker den materielle produktions ud
viklingslove, den afslører, at alle øvrige sider af samfundslivet er
afhængige af produktionen, og giver os dermed mulighed for
at trænge helt ind i udviklingens objektive logik. Men lad os
først behandle de naturgivne materielle forholds indflydelse på
samfundets udvikling, for nok adskiller samfundet sig fra natu
ren, men det er også organisk forbundet med naturen.
Samfund og natur

Samfundet er en del af den materielle verden, der, som vi alle
rede har fastslået, er underkastet sine egne indre love. Samfun
det kan imidlertid ikke adskilles fra naturen, men befinder sig
i hele sin udvikling i stadig vekselvirkning med naturen. Derfor
* Paul Lafargue et Wilhelm Liebknecht. Souvenirs sur Marx. Paris
1935, s. 11 (forf. kursivering)
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må samfundsvidenskaben undersøge dette forhold. Og også her
er den historiske materialisme først og fremmest interesseret i
den metodologiske side af sagen.
Naturen er en nødvendig betingelse for menneskets liv, for
samfundets eksistens og udvikling. De naturgivne forhold, hvor
under det menneskelige samfund eksisterer, den sfære, hvor den
umiddelbare vekselvirkning mellem samfund og natur foregår,
kaldes for det geografiske miljø. Jordkloden i sin sammenhæng
med universet, fremfor alt naturligvis med solen, samt luftlaget,
floderne og verdenshavene, klimaet, jordbundsforholdene og un
dergrunden — alt dette udgør det naturlige (geografiske) miljø,
hvori menneskesamfundet har udviklet sig, eller som Hegel ud
trykte det, verdenshistoriens »geografiske underlag«.
Samfundet er i første række forbundet med naturen gennem
produktionen. Den samfundsmæssige rigdom bliver tilvejebragt
gennem arbejdet, der omdanner og tilpasser naturens stoffer til
menneskets behov. Jordens naturforhold er selvsagt grundlaget
for produktionen og har derfor indflydelse på, hvilken retning
menneskets aktivitet tager, på udviklingen og placeringen af pro
duktivkræfterne, på arbejdsfordelingen osv.
Det geografiske miljø indvirker også på, hvilket tempo fol
kenes historiske udvikling foregår i. Gunstige geografiske betin
gelser fremmer produktionen, ugunstige hæmmer den. Med sam
fundets udvikling opnår mennesket voksende evne til at over
vinde ugunstige forhold og betvinge naturen. Det betyder dog
ikke, at mennesket med produktionens udvikling frigør sig fra ind
virkningen af naturlige betingelser. Samspillet mellem natur og
samfund har en langt mere kompliceret dialektisk karakter. Det
geografiske miljø giver produktionen bestemte udviklingsmulig
heder, men hvorledes disse muligheder udnyttes afhænger af sam
fundet. Ensartede naturforhold kan have forskellig indvirkning
på samfundsudviklingen, alt efter samfundets udviklingsniveau.
Marx inddelte naturforholdene i to store klasser, alt efter deres
rolle i udviklingen af samfundet:'"
1. Naturlige rigdomme på eksistensmidler: frugtbare jorder,
spiselige planter, frugttræer, vildt, fisk osv.
* Se Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 3, s. 727
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2. Naturlige rigdomme på arbejdsmidler: metaller, kul, træ,
olie, m. m.; hertil hører også sejlbare floder, vandfald osv.
Den første form for naturrigdomme spiller en stor rolle på
samfundets laveste udviklingstrin, den anden form for naturrig
domme på de højere trin. Det er ikke svært at forstå, hvorfor
udnyttelsen af for eksempel kul og olie i produktionen først bli
ver mulig og nødvendig på et temmeligt højt udviklingsstadium.
På de tidlige udviklingstrin havde det ingen betydning, om de
fandtes eller ej, for de ikke var inddraget i produktionsproces
sen. Derimod er moderne produktion utænkelig uden olie, og det
er ingen tilfældighed, at kampen om olien er et af verdenspolitik
kens nøgleproblemer.
Det er klart, at naturen øver indflydelse på menneskene, på
hele deres tilværelse. Det genspejles i deres livsform (i karakte
ren af deres bolig, klædedragt, ernæring osv.), i visse racemæssige
og nationale særtræk osv. Dette faktum kan have praktisk be
tydning for etnografer, læger, arkitekter o. a. Ved bestemmelse af
samfundsordenens karakter og udviklingstendenser har naturens
direkte indvirkning på mennesket dog næppe nogen væsentlig
betydning. Og den amerikanske geograf Ellsworth Huntingtons
påstand om, at oktoberrevolutionen skyldtes, at klimaet i Rusland
var blevet lidt varmere, kan kun betegnes som en kuriositet.
I modsætning til de »geografisk deterministiske« teorier me
ner marxismen, at det geografiske miljø ikke bestemmer og ikke
kan bestemme samfundsudviklingen. I historien er der ingen
streng overensstemmelse mellem det naturlige og det sociale mil
jøs karakter. Der kan være næsten samme naturforhold i lande
med helt forskellige samfundssystemer (f. eks. den Turkmenske
Sovjetrepublik og Iran eller Karelen og Finland). Omvendt fin
des der lande med samme samfundssystem og næsten samme ud
viklingsniveau i produktivkræfterne i forskellige geografiske zo
ner. Dette lader sig forklare med, at menneskene ikke blot til
passer sig miljøet, som det er tilfældet i den levende natur, men
også forandrer det, hvorved de ofte overvinder det naturlige
miljøs ugunstige indvirkninger.
Samfundet eksisterer under bestemte naturbetingelser og ud
vikler sig i stadig vekselvirkning med disse, men efter sine egne
love. Samfundets historie er en fortsættelse af naturens historie,
6—743

81

naturen på et højere stade. »Historien selv er en virkelig del af
naturhistorien, af naturens bliven til menneske«.
*
Med samfundets udvikling bliver menneskets indvirkning på
naturen stadig mere betydelig. Vore dages geografiske miljø er
egentligt ikke længere produkt af en rent naturlig udvikling. Det
geografiske miljø bliver i stadig højere grad et resultat af sam
fundets indvirkning på naturen, af menneskets omformende virk
somhed. Menneskene anlægger kanaler, dæmninger og kolossale
kunstige søer. Dyre- og planteverdenen har ændret sig stærkt un
der menneskets indflydelse; ikke kun med hensyn til de store
skovarealer og de mange vilde dyrearter, mennesket har udryd
det, men også hvad angår de mange nye kulturplanter og hus
dyrarter, der er frembragt. Pryd- og nytteplanter, frugt og grønt
sager har i vore dage som regel kun ringe lighed med deres vildt
voksende forfædre. Og plantearternes forandring er langtfra af
sluttet. Af nogle enkelte oprindelsesformer har mennesket udvik
let ca. 400 hornkvægsracer, 150 hesteracer, knap 400 hunderacer
osv. Videnskabens udvikling og erkendelsen af den organiske
naturs lovmæssigheder åbner nye muligheder og veje til hurtig
og bevidst ændring af levende organismer ud fra de menneske
lige behov. Menneskets aktivitet medfører altså væsentlige ænd
ringer i såvel landskabsbilledet som i de forskellige egnes geo
grafiske komplekser; den er blevet en af de faktorer, der for
mer det geografiske miljø. Menneskene er endnu ikke i stand til
at indvirke på klimaet (de kan kun skabe et vist mikroklima),
eller på de geologiske processer. Men menneskenes muligheder
udvider sig hurtigt. De færdes nu i verdensrummet, hvilket yder
ligere udvider deres samspil med naturen. Atomenergiens prak
tiske udnyttelse, udviklingen af forskellige polymerer med forud
bestemte egenskaber, radioelektronikkens fremskridt og meget an
det åbner vældige perspektiver for menneskets indvirkning på na
turen. Med videnskabens og teknikkens nyeste resultater åbner
der sig storslåede muligheder for, at menneskeheden kan ændre
vor planets udseende.
På den anden side konfronteres menneskeheden nu med fa
* Marx/Engels.
s. 544
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1. Teil, Dietz Verlag, Berlin 1973,

rer, der stammer fra menneskets ukontrollerede påvirkning af
naturen.
Man må ikke tankeløst ændre naturen, bare for at indfri den
nuværende generations behov uden at tænke på de langsigtede
konsekvenser af ens handlinger. Det er således velkendt, at in
dustrien i stor udstrækning benytter sig af materialer, råstoffer
og mineraler, hvis forekomster er begrænsede. Menneskeheden
står nu over for truslen om, at vigtige og værdifulde naturressour
cer, der ikke kan genoprettes, f. eks. olie og lette metaller, vil
være udtomt i en forholdsvis nær fremtid.
Ej heller må man tolerere rovdrift på vedvarende ressourcer.
Der må skabes betingelser for deres gendannelse, og de må bru
ges på en sådan måde, at det ikke forringer eller skader menne
skets omgivelser. Fældning af hele skove medfører jo udtørring
af flodlejer, forkert brug af landbrugsteknik kan føre til udpining
og erosion af jorden og have mange andre negative følger for
landbruget og menneskenes liv.
Miljøforureningen er en anden skadevirkning af menneskenes
aktiviteter. Byggeri af industrianlæg uden tilhørende rensningsan
læg for spildevand betyder vandforurening og fiskedrab. Kort
synet indgriben i naturprocessernes forløb forstyrrer den natur
lige balance og bryder de naturlige processers lovmæssige gang.
Den ødelæggende forurening af Jordens atmosfære, vandløb,
floder og verdenshave med spildprodukter fra industri og trans
port har antaget et omfang af faretruende karakter. Menneske
heden konfronteres nu med økologiske problemer og må bringe
orden og balance i deres samspil med naturen. Det er blevet al
deles indlysende, at der som følge af den kapitalistiske produk
tions spontane udvikling og rovdriften på naturen er opstået en
antagonisme mellem samfundet og naturen, en antagonisme, som
er svanger med tragiske konsekvenser og risiko for økologisk krise.
Hvorledes kan man da ændre dette forløb? Det er et spørgs
mål, som debatteres vidt og bredt og har resulteret i forskellige
løsningsmodeller. Fra et marxistisk synspunkt kan der naturligvis
overhovedet ikke blive tale om at indføre nogen »grænser for
vækst« eller om at gribe problemet an rent teknologisk uden hen
syntagen til sociale faktorer.
Opgaven består nok i at harmonisere forholdet mellem men
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neske og natur i global målestok. Hertil må resultaterne fra den
tekniske og videnskabelige revolution udnyttes over en bred
front. Men da problemerne er af global karakter og ikke kan lø
ses lokalt, må der sikres en gunstig international atmosfære, sam
arbejde på tværs af landegrænser og almindelig fred, og gøres
en fælles indsats af alle Jordens mennesker for at løse de øko
logiske problemer.
Allerede i 1971, på Sovjetunionens kommunistiske partis 24.
kongres udtalte Leonid Bresjnev: »Vort land er parat til sam
men med andre interesserede stater at deltage i løsningen af pro
blemer som beskyttelse af det naturlige miljø, udnyttelse af
energi- og andre naturressourcer, udvikling af transport og kom
munikation, forebyggelse og udryddelse af de mest farlige og ud
bredte sygdomme samt udforskning og udnyttelse af rummet og
verdenshavene.«" De gunstigste betingelser for at løse økologi
problemerne i menneskets interesse tilvejebringes netop af so
cialismen, af dens planøkonomi og rationelle omsorg for kom
mende generationer, af produktionsudviklingens indordning un
der selve den arbejdende befolknings interesser.
Erfaringerne fra den kommunistiske opbygning i USSR be
kræfter denne tese fuldt og helt. Der gøres alt for at kombinere
teknikkens og videnskabens fremskridt med en rationel holdning
til naturressourcerne, og for at disse fremskridt ikke forårsager
forurening af luft og vand eller udpining af jorden. Der stilles sta
dig større krav om naturbeskyttelse til de planlæggende og øko
nomiske organer og projekteringsorganisationer ved modernise
ring og nybyggeri af virksomheder. Det er ikke kun vor gene
ration, men også de kommende generationer, der må have mu
lighed for at udnytte alle de rigdomme og goder, naturen giver
os.
I fremtidens kommunistiske samfund, hvor der ikke findes
nogen krigstrussel, hvor der ikke er behov for rustningsudgifter,
hvor skrankerne mellem folkeslag og nationer forsvinder og hvor
menneskeheden har samlet deres bestræbelser og materielle res
sourcer for at betvinge naturen, da vil samfundet på et endnu
højere niveau kunne kontrollere sin indflydelse på naturens pro* Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, Sputnik/Progres
1980, bd. 1, s. 164-165
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cesser og udelukkende forandre naturen i overensstemmelse med
menneskets interesser og vel.
Den tekniske udvikling må aldrig betragtes som en slags ad
skillelse af natur og samfund. Mennesket er kronen på udviklin
gen, men tilhører i sit væsen naturen. Menneskets kraft og magt
stiger med dets kundskaber, som sætter det i stand til at under
lægge sig naturen og benytte naturens love i produktionen, dvs.
at opnå en stadig bredere vekselvirkning med naturen.
Endnu en af samfundsudviklingens naturbestemte faktorer
er menneskets egen biologi. Menneskeorganismens fødsel og død,
opvækst og ælde samt kønsforskellen er altsammen biologiske pro
cesser og fænomener. Men befolkningsforholdenes dynamik, for
skellene mellem køn og aldersgrupper antager samtidigt social
karakter og giver betemte sociale problemer. Derfor er befolk
ningsforholdenes reproduktion og andre demografiske fænomener
ikke kun undersøgelsesobjekt for biologiske og medicinske viden
skaber, men også for hele komplekset af samfundsvidenskaber
(demografi, sociologi, jura, økonomi, etnografi osv).
Men hvilken sammenhæng består der så mellem befolknings
tilvæksten, forandringerne i befolkningstætheden og udviklingen
af produktionen? Hvilken rolle spiller de i samfundsudviklingen?
Ud fra den historiske materialismes synspunkt har befolk
ningens vækst nok indflydelse på produktionens og samfundets
udvikling, men er ikke den bestemmende kraft i denne udvikling.
Havde den udgjort en sådan kraft, ville højere befolkningstæthed
nødvendigvis have medført en mere udviklet produktion og et
højere samfundssystem. Men således sker det ikke i virkeligheden.
Befolkningstætheden er en variabel størrelse. Jorden er meget
ujævnt befolket. I de tættest befolkede egne, som udgør 7 pct.
af fastlandet, lever 70 pct. af Jordens befolkning. Til gengæld
er 10 pct. af fastlandet næsten ubeboet (ørkener, polarområder
o. a.). Befolkningstætheden ændrer sig desuden i tid. Ved be
gyndelsen af vor tidsregning levede der ca. 150-200 millioner
mennesker på vor planet. Omkring år 1000 e.v.t. udgjorde befolk
ningen ca. 300 millioner og har i dag passeret de fire milliarder.
Men nu som før har befolkningstætheden i et land aldrig væ
ret udslaggivende for samfundssystemet. Befolkningens reproduk
tion, tilvækst og skiftende tæthed kan heller ikke forklare os over
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gangen fra et samfundssystem til et andet, f. eks. fra feudalisme
til kapitalisme eller fra kapitalisme til socialisme. Tværtimod
afhænger de selv af menneskets sociale levevilkår: af produktionens
tilstand, kulturniveauet, livsformen, de nationale og religiøse tra
ditioner og mange andre faktorer. Af denne grund findes heller
ingen abstrakt befolkningslov, som er løsrevet fra historiens ud
vikling.
Befolkningsreproduktionen er en spontan proces. Historien
viser imidlertid, at mange samfund og stater på forskellige tids
punkter har forsøgt at indvirke på denne proces, at regulere den
i deres interesse ved at påvirke befolkningstallet og -sammensæt
ningen på et givet areal. Dette fremgår af forskellige staters skridt
til regulering af migrationsprocesserne: ansporing til ind- eller
udvandring, hvervning af arbejdskraft osv. Blandt andre forsøg
på at påvirke befolkningstilvækstens dynamik er også stimulering
af fødselstallet og skridt, der øger eller dæmper befolkningstil
vækstens hastighed.
I en række tilfælde bliver det nødvendigt for samfundet at
begrænse fødselstallet. For nogle lande, der har befriet sig fra
kolonial afhængighed og nu stiler mod at hæve befolkningens vel
stand, er den hurtige befolkningstilvækst en negativ faktor, efter
som det stigende indbyggertal sluger tilvæksten i nationalindkom
sten, og derved umuliggør en velstandsstigning. Her er natur
ligvis ikke tale om absolut overbefolkning, men om en svær arv
fra kolonialismen, der bremsede disse landes økonomiske ud
vikling og stillede dem over for problemet med relativ over
befolkning. Da kan forholdsregler til begrænsning af fødselstallet
optræde som delskridt i et helt sæt af foranstaltninger til frem
me af den nationale udvikling. Begrænsning af fødselstallet giver
imidlertid kun en vis positiv effekt, når den kombineres med om
dannelser på det økonomiske og sociale område.
Summen af statslige skridt til påvirkning af befolkningens
reproduktion kaldes
demografiske politik, hvis nødvendighed
marxismen på ingen måde underkender. Udviklingen af den so
cialistiske produktion for at imødekomme samfundets behov skal
også på langt sigt planmæssigt kædes sammen med befolkningens
vækst og behov. Dette er især vigtigt at betone i kampen mod
den malthusianske og nymalthusianske ideologi.
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Den reaktionære malthusianske teori blev til allerede i slut
ningen af 1700-tallet, men har fortsat stor indflydelse og udbre
delse. I sit hovedværk An Essay on the Principle of Population
(»En Afhandling om befolkningsudviklingens love«) (1798)
prøvede Malthus at føre bevis for, at alle levende væsener for
merede sig hurtigere end den til rådighed stående mængde af
fødevarer tillod det. Han hævdede, at befolkningens vækst sker
i en kvotientrække, mens eksistensmidlerne kun tiltager i en dif
ferensrække. Det betyder med andre ord, at sætter man jordklo
dens befolkning til 1, vil den være fordoblet på 25 år, i fald den
ikke møder forhindringer i sin formering. På to århundreder ville
forholdet mellem befolkningen og eksistensmidlerne blive 256:9.
Denne angivelige lov, påstod Malthus, virker ». . . i enhver tidsal
der og i enhver tilstand, som mennesket har levet eller lever i
nu. . .«
* Den langsommere stigning i eksistensmidler skulle bl. a.
skyldes »loven« om jordens aftagende udbytte (»diminishing re
turns«). Heraf udledte Malthus, »at den afgørende og mest per
manente årsag til fattigdom har ringe eller ingen direkte rela
tion til regeringsformen eller den ulige fordeling af ejendom;
og eftersom de rige i realiteten ikke besidder magt til at finde
beskæftigelse og underhold for de fattige, kan de fattige i sagens
natur ikke besidde ret til at kræve dette«.
**
Et menneske, der er
født i en fattig familie, er et overflødigt menneske. »I naturens
mægtige festmåltid findes ingen ledig kuvert for ham. Hun be
der ham forsvinde og vil hurtigt udføre sine egne ordrer.«
***
Malthus skriver ret åbenhjertigt om sin teoris klassemæssige mål:
hans »lov« skal forstås således, at folk godvilligt og tålmodigt
affinder sig med deres byrdefulde situation, og føler »mindre util
fredshed og irritation mod regeringen og de højere klasser i sam
fundet på grund at deres fattigdom«.
****

* Thomas Robert Malthus. An Essay on the Principle of Population or
a View of its Past and Present Effects on Human Happiness with an
Inquiry into our Prospects Respekting the Future Removal or Mitigation
of the Evils which it Occasions. London 1890, s. 295
** Ibid., s. 541
*** Ibid., s. 465
**« Ibid., s. 542
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Marx og Engels underkastede Malthus’ afhandling en sønder
lemmende kritik og betegnede den som »bourgeoisiets mest åben
lyse krigserklæring mod proletariatet. . .«
* Og på et senere tids
punkt skrev Marx oprørt: »Gemenhed i bund og grund karakte
riserer Malthus’ sindelag, en gemenhed som kun en præstemand
kan tillade sig, når han betragter den menneskelige elendighed
som straf for syndefaldet. . .«
**
Allerede i 1800-tallet viste samfundsudviklingen det uhold
bare i Malthus’ teori. For perioden 1804-1914, hvor den gen
nemsnitlige befolkningstilvækst var 0,864 pct., udgjorde den år
lige tilvækst i produktionen af hvede 2,1 pct. I årene 1970-1976
øgedes Jordens befolkning med 12 pct. og fødevareproduktionen
med 17 pct. I dag er kun ni procent af fastlandet opdyrket, og
det anslås, at mindst 40 pct. er dyrkbart. Det vil sige, at mu
lighederne her langtfra er opbrugte.
Malthus’ såkaldte lov stod altså ikke for en videnskabelig
kritik. Alligevel har malthusianismen stadig sine tilhængere. De
søger at bevise, at Jorden skulle være overbefolket, at fortsat
befolkningsvækst truer menneskeheden med en katastrofe og
at kriser, revolutioner, krige og andre sociale rystelser netop er
forårsaget af overbefolkningen.
Menneskene sulter, fordi der er for mange af dem; brødet
rækker ikke til hele familien; menneskehedens umådeholdne for
mering er skyld i alt ondt osv., osv. Disse og lignende postulater
pryder nymalthusianernes publikationer. Det er dystre fremtids
udsigter for de kommende generationer som må forsumpe i over
befolkningens rædsler, malthusianerne stiller op mod kommu
nismens idealer og princip om fordeling efter behov.
I realiteten forholder det sig således, at det med produktiv
kræfternes og videnskabens nuværende udviklingsstade og med
de eksisterende arealer af opdyrket jord er fuldt ud muligt at
brødføde hele verdens befolkning, afskaffe sulten og i vældigt
omfang højne landbrugsarbejdets produktivkraft. Problemet bun
der i den økonomiske efterblevenhed, som findes i store dele af
* Marx/Engels Werke, bd. 2, s. 493
** Karl Marx. Skrifter i udvalg. Teorier
København 1979, 2. bog 1, s. 127
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verden, det bunder i sociale relationer, som bremser produktiv
kræfternes udvikling, i den tunge arv fra kolonialismen og andre
faktorer.
I kritikken må man imidlertid ikke ignorere de faktiske pro
blemer, som nymalthusianismen er en fordrejet genspejling af.
Mindst to af disse problemer må omtales. For det første drejer
det sig om at stimulere en landbrugsproduktion, der formår at
sikre den voksende befolknings behov. For det andet drejer det
sig om at regulere, fødselstallet, i nogle tilfælde opad, i andre til
fælde nedad. Det er problemer samfundet kender, og i princip
pet kan de begge løses. Forudsætningen for en generel og virke
lig løsning på befolkningsproblemet er, at de sociale antagonis
mer overvindes, og at hele menneskeheden sætter ind med for
enede, forstandige bestræbelser.
Hvis naturen, det geografiske miljø og befolkningsforholdene
altså nok er en nødvendig og vigtig betingelse for samfundslivet
og øver indflydelse på den sociale udvikling, men ikke er dennes
bestemmende kraft, hvad bestemmer da samfundsudviklingen,
hvad giver den karakter af at være en lovmæssig, naturlig, hi
storisk proces? Denne bestemmende kraft i samfundets udvik
ling er produktionen.
Da grundlaget for samfundets liv og udvikling er produk
tionen, bliver det samfundsvidenskabens primære opgave at ana
lysere produktionens udviklingslove og deres virkning i samfun
dets historie. I produktionen virker love, der er specifikke for
en eller flere formationer, og andre love, som er fælles for alle
formationer. Særlig betydning har her loven om overensstemmel
se mellem produktionsrelationerne og produktivkræfternes ka
rakter og udviklingsniveau. Denne lov er almen-sociologisk og
virker i hele menneskehedens historie. Analysen heraf sætter os
i stand til at forstå den historiske proces’ inderste væsen.
Loven om overensstemmelse mellem produktionsrelationerne
og produktivkræfternes karakter og udviklingsniveau

Loven om overensstemmelse udtrykker forholdet mellem produk
tivkræfter og produktionsrelationer under alle samfundsformatio
ners udvikling. Produktionsrelationerne afhænger af produktiv
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kræfterne, er bestemt af dem, men øver også selv indflydelse på
deres udvikling. Denne indflydelse mærkes på to måder. Hvis
produktionsrelationerne harmonerer med produktivkræfterne,
fremmer de udviklingen af disse. Hvis de kommer i modsætning
til dem, bliver de en bremseklods for deres udvikling. Heraf ud
springer nødvendigheden af overensstemmelse mellem produk
tionsrelationerne og produktivkræfternes karakter og udviklings
niveau. Loven om overensstemmelse betegner altså produktions
relationernes afhængighed af produktivkræfternes udvikling og
vice versa. I denne vekselvirkning spiller produktionens to sider
forskellig rolle. Den bestemmende, udslaggivende side er som
nævnt produktivkræfterne.
Loven om overensstemmelse udtrykker følgelig den dialek
tik eller vekselvirkning, som findes mellem produktivkræfter
og produktionsrelationer, på basis af produktivkræfternes udvik
ling.
Samfundsproduktionen forudsætter, at der fremstilles arbejdsmidler, og at disse arbejdsmidler bruges til fremstilling af brugs
genstande. Derfor kan samfundsproduktionen altid opdeles i to
store brancher, omfattende fremstilling af produktionsmidler
(gruppe A) og brugsgenstande (gruppe B). Det siger sig selv,
at differentieringen mellem de to hovedgrupper kan være mere
eller mindre udtalt, alt efter samfundsproduktionens udviklings
stade. Men disse to grupper kan altid udskilles efter den mængde
tid, menneskene forbruger i arbejdsprocessen, efter produktets
naturalform og efter gruppernes rolle. Opdelingen har princi
piel betydning for at forstå samfundsproduktionens udvikling.
Da vækst i produktionen af brugsgenstande kun er mulig på ba
sis af forbedret teknik og teknologi, findes det egentlige, dybere
liggende grundlag for samfundsproduktionens fremskridt i ud
viklingen af den første branche, gruppe A. For at sikre et uaf
brudt forløb og udvidelse af produktionen i gruppe A, skal de
arbejdsmidler til stadighed reproduceres, som anvendes til pro
duktion af brugsgenstande og til fremstilling af produktionsmid
ler, ligesom der skal tilvejebringes en supplerende mængde ar
bejdsmidler til udvidelse af samfundsproduktionen. Hurtig udvik
ling af produktionen som helhed forudsætter derfor prioriteret
udvikling af fremstillingen af produktionsmidler, dvs. af gruppe
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* Men udvidet reproduktion er ikke ensbetydende med en sim
A.
pel stigning i antallet af producerede arbejdsmidler. Den skal
forbedre de eksisterende og skabe nye, mere produktive arbejds
redskaber og -midler, den skal udvikle ny teknologi, udvide ener
gigrundlaget osv. og indføre alt dette i alle samfundsøkonomiens
brancher. Der er kort sagt tale om fremskridt i teknikken, løfte
stangen i samfundsøkonomiens udvikling.
Som al anden udvikling indeholder produktionens udvikling
to momenter: kontinuitet og nyskabelse. Nye arbejdsmidler kan
kun skabes ved hjælp af de eksisterende og ud fra de muligheder,
som produktionens udviklingsniveau lukker op for. Kontinuitet
og bevarelse af den forudgående udviklings positive resultater er
derfor en nødvendig faktor og betingelse for produktivkræfternes
udvikling.
Det er en udvikling, der ikke må opfattes som nogen lige
og ubrudt linje af fremadskridende bevægelse. Dens karakter er
mere kompliceret. Først og fremmest forløber tekniske fremskridt
forskelligt på basis af fundamentalt forskellige produktionsredska
ber. Udviklingen af simple håndværksredskaber adskiller sig kva
litativt fra udviklingen af maskinel produktion. Denne side af
sagen ofrede Marx megen opmærksomhed. Han skrev, at det tek
niske grundlag for alle førkapitalistiske produktionsmåder i det
væsentlige var konservativt, mens grundlaget for kapitalistisk
produktion er revolutionært.
**
Der er her tale om, at simple arbejdsredskaber håndteres af
mennesket selv, mens maskiner sættes i bevægelse af mekanismer.
Operationer, som arbejderen førhen selv fuldendte med red
skaber, udføres nu af maskiner. Når der ad empirisk vej findes
frem til og konstrueres et redskab, som viser sig bedst egnet til
en given arbejdsoperation, antager det tendens til stilstand. Øk
sen, hammeren, ploven osv. har været anvendt gennem årtusin

* Forholdet mellem disse grupper er dog ikke i alle tilfælde en konstant
størrelse. Det påvirkes af konkrete omstændigheder, af de problemer,
samfundet står overfor. I henhold til USSR’s indeværende femårsplan
(1981-1985) skal industriproduktionen i gruppe B således udvides hur
tigere end i gruppe A.
** Se Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 3, s. 693
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der og er kun blevet ændret eller specialiseret i meget ubetyde
lig grad. Teknisk fremskridt på basis af sådanne redskaber sker
derfor yderst langsomt. Tendensen til stilstand dominerer, og
øget arbejdsproduktivitet opnås fortrinsvis i kraft af udøverens
virtuose omgang med redskabet eller detaljeret arbejdsdeling ved
produktets fremstilling.
Anderledes forholder det sig med storindustriens tekniske ba
sis. Maskinen omformer al industri- og landbrugsproduktion,
transporten osv. Maskinel produktion er utænkelig uden vidt
gående samfundsmæssig arbejdsdeling og tilvejebringelse af en
organisk sammenhæng mellem produktionens forskellige bran
cher. Enhver større forbedring i én branche gør det ubetinget
nødvendigt med et tilsvarende løft i alle andre brancher, der er
forbundet med den første, for ikke at bryde produktionens pro
portioner og for at undgå flaskehalse. Jetmotorens fremkomst
rejste for eksempel nye krav til metalindustrien, den kemiske
industri og andre brancher, der leverede materiale til motorfrem
stillingen. Eler må man holde sig for øje, at den maskinelle pro
duktion besidder evne til kolossal, hurtig vækst og udvidelse,
hvilket ikke gør sig gældende for håndværket.
Endelig er overgangen til storstilet industri forbundet med
bevidst teknologisk anvendelse af naturvidenskaberne, et faktum
der åbner uanede muligheder for at inddrage stadig nye natur
kræfter, nyopdagede materialeegenskaber og naturlove i produk
tionen. Når naturvidenskaben hviler på den maskinelle produk
tion som sit materielle grundlag, bliver den også samtidig en
væsentlig kilde til samme produktions videre udvikling. Atom
fysik, halvlederfysik, højmolekylære forbindelsers kemi, kybernetik osv. har i dag ført til en ny teknisk og videnskabelig revo
lution. Den moderne maskinelle produktions tekniske underlag
har vist sig i stand til at foretage hurtige, springagtige, revolu
tionære omdannelser. Brugen og realiseringen af den moderne
tekniks muligheder afhænger selvfølgelig i høj grad af de sociale
betingelser, som vi senere kommer ind på.
Det tekniske fremskridt er altså grundlaget for produktivkræf
ternes udvikling. Men deres udvikling kan ikke kun henføres ti!
fremskridt i teknikken. Udviklingen skyldes også forbedring al
produktionens tilrettelæggelse og menneskets egen udvikling som
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produktivkraft, dvs. af arbejdserfaringer og -færdigheder, bedre
uddannelse i kulturel og teknisk henseende osv.
Menneskets erfaringer og færdigheder ændrer sig i takt med
den tekniske udvikling og optræder som aktive elementer i pro
duktivkræfterne. Teknik uden mennesker er død teknik. Ikke ba
re anvendelse, men også udvikling og forbedring af produktionens
teknik og teknologi, opfindelse af nye redskaber og rationalise
ring af produktionen foretages af mennesker. Derfor er selve tek
nikkens udvikling og brugen af dens indbyggede muligheder, un
der i øvrigt ens vilkår, afhængig af menneskets erfaring, færdig
heder, kundskaber, kultur og evner.
Produktivkræfternes udvikling er med andre ord en kom
pliceret proces, hvori deres forskellige elementer vekselvirker og
influerer på hinanden. Men den generelle linje i fremskridtet
bestemmes af først og fremmest arbejdsmidlernes udvikling og
forbedring som produktivkræfternes bestemmende element.
Produktivkræfterne bestemmer produktionsrelationerne, fordi
førstnævntes karakter og udviklingsniveau og navnlig selve pro
duktionsmidlerne og -redskaberne dikterer nødvendigheden af
bestemte relationer mellem menneskene i arbejdsprocessen. Den
ne afhængighed ytrer sig som en tendens, der klart spores gen
nem hele menneskehedens historie.
Arbejdsredskabernes gigantiske udvikling fra det tidlige men
neskesamfunds flintesten og tilspidsede stok til vore dages uhyre
komplicerede maskiner, mekanismer, energianlæg osv. anskuer
den materialistiske historieopfattelse såvel kvalitativt som kvanti
tativt. Når vi siger, at produktivkræfterne er udviklet i større
eller mindre grad, giver vi blot en kvantitativ karakteristik af de
res tilstand, idet vi sammenligner udviklingsniveauerne. Den kva
litative karakteristik ligger i den måde, hvorpå arbejdsredskaber
ne sættes i bevægelse og bruges. Kvalitativt kan produktivkræf
terne være af dobbelt karakter. Hvis arbejdsredskaberne sættes
i bevægelse af individuelt arbejde (f. eks. håndværksredskaber)
og sikrer individet en produktion af nødvendige materielle go
der, har de privat karakter. Hvis de for at komme i bevægelse
behøver kollektivt arbejde (f. eks. maskinsystemer), har de sam
fundsmæssig karakter.
Produktivkræfternes samfundsmæssige og private karakter
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modsvares også af de to mulige, de to grundlæggende former for
produktionsrelationer, der mødes i historien: relationer af sam
arbejde og gensidig hjælp mellem menneskene i produktionspro
cessen, baseret på samfundseje af produktionsmidlerne, og rela
tioner af herredømme og underskastelse, baseret på privateje af
produktionsmidlerne.
I menneskesamfundets tidligste morgen, da menneskene net
op havde udskilt sig fra dyrene, anvendtes redskaber af sten,
træ og ben. Og skønt disse redskaber var instrumenter til indi
viduel brug, var datidens menneske ude af stand til at fremstille
de livsnødvendige materielle goder på egen hånd. Redskaberne
udelukkede muligheden af individuel produktion. Menneskene
var nødt til at arbejde i fællesskab og støtte hinanden som følge
af den enkeltes afmagt over for naturen. Her optrådte fællesska
bets, kollektivets styrke som den grundlæggende produktivkraft.
Netop på denne basis udvikledes de kollektivistiske ursamfunds
relationer.
Med produktivkræfternes udvikling i selve ursamfundet ind
trådte overgangen fra sten- til bronzeredskaber og siden til red
skaber af jern. Jernredskaberne øgede arbejdsproduktiviteten i
en sådan grad, at det blev muligt at producere på egen hånd
eller på familiebasis. Der indtraf et kvalitativt spring i produk
tivkræfternes udvikling — de antog privat karakter. Forandrin
gen havde kolossale sociale konsekvenser. Produktivkræfternes
private karakter modsvaredes og blev nødvendigvis ledsaget af
privatejendomsrelationer i produktionen, som vi senere møder
dem i slavesamfundet, feudalsamfundet og det kapitalistiske sam
fund. Hver højere type privatejendomsrelationer tager form på
grundlag af et højere stade i de af karakter private produktiv
kræfter. Udviklingen og forbedringen af arbejdsredskaberne til
privat anvendelse var den kvantitative forberedelse til et nyt
kvalitativt spring — til overgangen fra håndværksredskaber til
maskinel produktion, som bibragte selve arbejdsprocessen en sam
fundsmæssig karakter. Meget simple maskiner (f. eks. vand- og
vindmøller) havde været anvendt i århundreder; vandmøller al
lerede i oldtiden og vindmøller siden 10. århundrede. Men de
havde spillet en sekundær rolle i produktionen. Brugen af dem
bestemte ikke produktionens karakter. Det var først kapitalismen
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der oprindeligt opstod på basis af de af karakter private arbejds
redskaber, som efterhånden gav selve produktionsprocessen sam
fundsmæssig karakter. Således vil kapitalismen og hermed også
enhver privatejendom afskaffe sig selv, eftersom produktionspro
cessens samfundsmæssige karakter skal modsvares og ledsages af
samfundseje af produktionsmidlerne. Ved at udvikle avanceret
storindustri skaber kapitalismen også de materielle og tekniske
forudsætninger for fremkomsten af socialistisk samfundseje af
produktionsmidlerne.
Den endelige årsag til og grundlaget for overgangen fra pri
vatejendomsrelationer til samfundseje af produktionsmidlerne lig
ger altså i produktivkræfternes kvalitativt ændrede karakter efter
overgangen fra håndværksredskaber til maskinel produktion.
I vore dage iagttages et nyt, mægtigt spring i produktivkræf
ternes udvikling, nemlig den tekniske og videnskabelige revolu
tion, der vil føre til, at det ikke længere blot er en maskine eller
et system af maskiner for den sags skyld, der står mellem menne
sket og naturen, men en hel produktionsproces, der automatisk
regulerer sig selv. Den tekniske og videnskabelige revolution luk
ker op for en ny æra i produktionens udvikling.
Kompleks mekanisering og automatisering koncentrerer ikke
bare enkelte virksomheder og brancher, men hele økonomiske re
gioner — og på længere sigt alle økonomiske komplekser i et
land eller en gruppe af lande for til sidst at inddrage hele jord
klodens økonomi — i en sammenhængende, total og direkte fun
gerende produktionsmekanisme. Eksempler på denne tendens ser
vi allerede i dag i form af mægtige energisystemer, omfattende
enorme territorier, bl. a. hele den europæiske del af Sovjetunio
nen. Produktionens videre socialisering bibringer den et kvali
tativt nyt udseende. På dette materielle grundlag vokser den ob
jektive mulighed og nødvendighed af at indordne produktions
processen under hele samfundets interesse og bevidste kontrol,
overvinde opsplitteisen i lande og folkeslag og som tendens slutte
dem sammen i en verdensomspændende association af frie ar
bejdende.
At få klarhed over spørgsmålet om den kvalitative og kvanti
tative side i produktionsredskabernes udvikling og om deres æn
drede karakter har afgørende betydning for bestemmelsen af de
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økonomiske samfundsformationers materielle og tekniske grundlag
og for forståelsen af deres udvikling som en naturlig historisk
proces.
Lad os nu se på produktionsrelationernes tilbagevirkende ind
flydelse på produktivkræfterne.
I en periode frem til et vist tidspunkt udvikles produktivkræf
terne uden at berøre væsenet af de givne produktionsrelationer.
Den bestemte form for produktionsrelationer vil ikke blive ud
skiftet med en ny form, så længe den giver tilstrækkeligt spille
rum til produktivkræfternes udvikling. På samme måde som bar
net, der først får nyt tøj, når det gamle er blevet for småt.
Men den fremadskridende udvikling betyder, at produktions
relationerne gradvist forældes og kommer i modsætning til pro
duktivkræfterne, der hele tiden udvikler sig. Produktionsrelatio
nerne bliver en hæmsko for produktivkræfternes udfoldelse. Da
afløses de af nye produktionsrelationer, hvis rolle er at tjene som
produktivkræfternes udviklingsform.
Marx skrev: »Menneskene giver aldrig afkald på det, de
har erhvervet, men det betyder ikke, at de aldrig giver afkald
på den samfundsform, under hvilken de har erhvervet visse pro
duktivkræfter. Tværtimod. For ikke at gå glip af det opnåede
resultat, for ikke at miste civilisationens frugter, er menneskene
fra det øjeblik, da deres system af indbyrdes forbindelser (com
merce) ikke mere svarer til de erhvervede produktivkræfter, tvun
get til at ændre alle deres traditionelle sociale former.«
*
Produktionsrelationerne, inden for hvilke produktivkræfterne
udvikler sig, giver disse konkret-historisk karakter. Hver historisk
bestemte produktionsmåde har sine iboende specifikke, økono
miske love, hvorefter produktivkræfternes udvikling forløber i
en given epoke.
Da produktionsrelationernes form underlægger produktionen
et bestemt formål, fremkalder den hos menneskene, hos store
folkemasser — i klassesamfundet hos klasserne — bestemte be
væggrunde til at arbejde og virke. Disse bevæggrunde er altså for
skellige i et kapitalistisk og et socialistisk samfund. Det er netop
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 443 {Brev til An
nenkov, 28. december 1846)
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på dette punkt, produktionsrelationernes aktive karakter ytrer
sig.
Antagonistiske produktionsrelationer betyder, at producenter
ne er helt eller delvist løsrevet fra produktionsmidlerne, og at
producenterne selv forvandles til produktionsmiddel. Slavehol
deren, feudalherren, kapitalisten — de herskende klasser i deres
respektive formationer, ejerne af produktionsmidlerne •—■ indord
ner produktionens udvikling under egne interesser og behov. Som
bærerne af kapitalistiske produktionsrelationer har kapitalisterne
for eksempel mulighed for at indrette produktionen efter deres
interesser, dvs. profitinteresser.
Så længe den herskende klasse er i stand til at fremme pro
duktivkræfternes udvikling, eller med andre ord så længe de
givne produktionsrelationer, som er betingelsen for klassens her
redømme, modsvarer produktivkræfterne, er klassens eksistens
historisk berettiget. Kapitalismens produktionsrelationer, som af
løste de feudale relationer, var en mægtig drivfjeder for pro
duktivkræfterne. De banede vej for storstilet foretagsomhed i
handel og industri, de stimulerede det frie initiativ, jagten efter
profit osv. og fremmede således den kapitalistiske økonomi. De
kapitalistiske produktionsrelationer var historisk nødvendige og
progressive. Det indebærer imidlertid ikke, at den progressive ka
rakter af en bestemt form for produktionsrelationer, baseret på
privatejendom, udelukkende kan bedømmes på de herskende klas
sers motiver og virksomhed. I systemet af produktionsrelationer
er det den umiddelbare producents stilling som har afgørende
betydning. Den ene eller anden form for antagonistiske produk
tionsrelationer er progressiv, fordi den tilvejebringer visse forde
le for masserne i sammenligning med deres tidligere situation i
form af mildnet udbytning og nye tilskyndelser til arbejde og an
den aktivitet. Dette spørgsmål vil blive indgående behandlet se
nere.
Ved karakteristikken af produktivkræfternes historiske ud
vikling har vi været inde på forandringerne af produktionsred
skaberne såvel som af selve mennesket som producent, som pro
duktivkraft. En analyse af produktionsrelationernes aktive karak
ter i den umiddelbare produktion må imidlertid gribes anderle
des an. Kan man overhovedet, når alt kommer til alt, betragte
7—743
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produktivkræfternes udvikling løsrevet fra de sociale betingel
ser, den forløber i, dvs. fra den umiddelbare producents stilling
i systemet af produktionsrelationer? Det kan man naturligvis
ikke, eftersom netop den arbejdende befolknings stilling og deraf
følgende stimuli til højnelse af arbejdsproduktiviteten er overor
dentlig vigtig, når vi skal klarlægge, i hvilken grad produktions
relationerne på den givne etape kan udfylde rollen som drivkraft
for produktivkræfterne. Her opstår spørgsmålet: hvordan skal
man opfatte tesen om de gamle produktionsrelationers bremsen
de rolle? Standser de ikke helt produktionens udvikling?
Den marxistiske tese om de gamle produktionsrelationers
bremsende rolle må ikke tolkes mekanisk. Der er ikke tale om
nogen bremse af den slags, der for eksempel kan bringe et tog
til standsning. Produktionen standses ikke under de gamle pro
duktionsrelationer, lige så lidt som dens udvikling står i stampe.
Vi har et talende eksempel i vore dages kapitalistiske lande, som
beherskes af længst forældede produktionsrelationer, der står i
skærende modsætning til produktivkræfternes karakter. Det har
imidlertid ikke medført nogen standsning af produktionens ud
vikling for slet ikke at tale om, at produktionen i disse lande
overhovedet skulle være gået i stå.
Hvori består da de gamle produktionsrelationers bremsende
rolle? Den ytrer sig først og fremmest i, at det under disse re
lationer ikke er gørligt at udnytte alle de muligheder, som pro
duktionens udviklingsniveau fører med sig. »Derfor opstår der
allerede skranker for produktionen, når den har nået en udstræk
ning, som omvendt under den anden forudsætning ville forekom
me helt utilstrækkelig. Det kommer til stilstand, ikke, hvor til
fredsstillelsen af behovene tilsiger det, men hvor produktionen og
realisationen af profit påbyder denne stilstand.«
*
Heri afsløres
ifølge Marx den kapitalistiske produktions indskrænkede karakter.
I sin bog Videnskab og samfund anfører den engelske forsker
John D. Bernal, at hvis USA’s og de øvrige kapitalistiske landes
ressourcer blev brugt i samfundets interesse, kunne man på en
snes år sikre en milliard undertrykte, halvsultende mennesker en
sund, meningsfyldt tilværelse. Men så længe USA og de andre
* Karl Marx. Kapitalen, 3. bog 2, s. 340
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kapitalistiske lande beherskes af bourgeoisiet, er produktionen
ikke underlagt folkets interesser, men monopolernes stræben efter
at opnå maksimal profit. I kraft af dette faktum er modsigelsen
mellem produktionsrelationerne og de moderne produktivkræfters
karakter ikke en abstrakt, teoretisk tese, men en kendsgerning.
De kapitalistiske produktionsrelationers bremsende karakter
ytrer sig endvidere i kronisk uudnyttelse af virksomhedernes ka
pacitet og i ensidig, forkvaklet udvikling af industrien, alt imens
fremstillingen af tilintetgørelsesmidler blomstrer og der ofres mil
liardbeløb på rustningerne, alt imens produktivkræfterne gøres
til destruktive kræfter.
Endelig ses de kapitalistiske produktionsrelationers bremsen
de rolle i, at kapitalismen ved at presse arbejdsintensiteten til det
yderste udpiner og udsuger menneskene og sætter arbejdsløshe
den i vejret, hvorved den forspilder samfundets vigtigste produk
tivkraft —- selve mennesket.
De kapitalistiske produktionsrelationers forvandling til en
bremseklods for produktivkræfternes udvikling indebærer imidler
tid ikke, som før nævnt, at disses udvikling går i stå. Det bety
der blot, at produktionens udvikling under kapitalismen forløber
yderst ujævnt og ensidigt. Produktivkræfterne udvikler sig via
katastrofer og kriser. Tekniske og videnskabelige opdagelser sæt
tes i militarismens tjeneste.
Loven om overensstemmelse kendetegner således også produk
tionsrelationernes aktivitet. Denne aktivitet er mulig, da det ikke
er ejendomsformen i sig selv, der sætter skub i eller bremser pro
duktionens udvikling. Det er menneskene, dei' udvikler produktio
nen, eller omvendt, ikke har interesse i dens udvikling. Det er men
neskene, der udvikler og forandrer produktionsmåden og dermed
grundlaget for deres historie. Marxismens styrke ligger i, at den
har givet et videnskabeligt, materialistisk svar på spørgsmålet
om, hvorved menneskenes og det vil sige store massers, gruppers
og klassers aktivitet bestemmes på ethvert givet tidspunkt. Aktivi
teten bestemmes af deres placering i produktionen og forhold til
produktionsmidlerne og dermed også til det fremstillede produkt,
dvs. af produktionsrelationerne, som opstår og udvikles uafhæn
gigt af menneskenes vilje og bevidsthed og afhænger af produk
tivkræfternes karakter, tilstand og udviklingstrin. Således ytrer
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produktionsrelationernes aktivitet sig gennem menneskenes virk
somhed, og følgelig kan spørgsmålet om årsagen til produktiv
kræfternes og navnlig produktionsredskabernes udvikling føres
tilbage til spørgsmålet om, hvad der betinger menneskenes virk
somhed, som udvikler disse redskaber. Svaret gives med en ana
lyse af de økonomiske produktionsrelationer, som på ethvert givet
tidspunkt bestemmer betingelserne for og bevæggrundene til men
neskelig aktivitet.
Kapitalismens produktionsrelationer sætter den umiddelbare
producent i en situation, hvor højnelse af vedkommendes arbejdsproduktivitet nås gennem skærpet udbytning under forskellige
former. Under socialismen skabes ganske anderledes betingelser.
Her vil produktionens banebrydere, teknikere, ingeniører, forske
re og praktikere sætte ind for at udbygge arbejdserfaringer, -fær
digheder og -tilrettelægning; de vil udvikle det socialistiske sam
funds produktivkræfter, ikke længere blot fordi de modtager en
retfærdig betaling for deres arbejde, men også fordi de nu ar
bejder for sig selv, for deres folk og deres stat. Vekselvirkningen
mellem mennesker og redskaber —- to elementer i produktivkræf
terne, der er produktionsudviklingens drivkraft — ytrer sig såle
des altid i form af bestemte produktionsrelationer, der afdækker
menneskenes konkrete bevæggrunde til at arbejde og handle.
Loven om overensstemmelse mellem produktionsrelationerne
og produktivkræfternes karakter og udviklingsniveau bestemmer
ikke bare den givne produktionsmådes udvikling, men tillige nød
vendigheden af at afløse en produktionsmåde med en anden, når
de udvoksede produktivkræfter kommer i konflikt med de gamle
produktionsrelationer. Hvordan virker så loven om overensstem
melse under overgangen fra en produktionsmåde til en anden?
De nye produktivkræfter og dertil svarende produktionsrela
tioner begynder at blive til i det gamle samfunds skød. Det nye
som sådan kan ikke opstå uafhængigt af det gamle, eller efter det
gamles forsvinden, men er et nødvendigt produkt af det gamles
udvikling. Og produktionens udvikling er ingen undtagelse. Foi'
at leve, for at kunne fremstille de nødvendige eksistensmidler og
goder må menneskene tage alt det, der er skabt før dem, som
grundlag for deres virksomhed. Men samtidig vil hver ny ge
neration under indflydelse af de givne produktionsrelationers
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frembragte stimuli forandre arbejdsmidlerne og forbedre deres
produktionserfaringer og -færdigheder, dvs. udvikle produktiv
kræfterne. Gradvis skabes altså nye produktivkræfter, der kan gi
ves videre til kommende generationer. I en bestemt fase af pro
duktivkræfternes udvikling i det gamle samfunds skød lægges
også spirerne til nye produktionsrelationer, som danner en sær
lig økonomisk sektor i samfundet. Der opstår således elementer
til en ny produktionsmåde. Kimen til slavesamfundets produk
tionsmåde lægges allerede i ursamfundet som følge af dettes egen
udvikling. Det samme gælder den feudale produktionsmåde, hvis
tidligste kim viste sig i selve slavesamfundet, og den kapitalistiske
produktionsmåde, der opstod i feudalsamfundets skød.
Den gamle produktionsmåde lægger altså selv grunden til
udvikling af en ny økonomisk sektor. De udvoksede, nye produk
tivkræfter kommer i konflikt med de i samfundet herskende,
gamle produktionsrelationer. En løsning på denne konflikt ■—- at
gøre de nye produktionsrelationer til de i samfundet herskende —
er ikke mulig uden at afskaffe de gamle relationer, hvis eksistens
understøttes af den herskende klasse og af overbygningen, som
denne klasse har skabt.
Overgangen fra gamle til nye produktionsrelationer må nød
vendigvis ske ved et kvalitativt spring, ved revolutionær afskaf
felse af økonomiske, sociale og politiske former, der har udlevet
sig selv og færdigspillet deres rolle, et spring der gør den nye
produktionsmåde til den i samfundet herskende.
Særkendet ved den socialistiske produktionsmådes opståen
ligger i, at det gamle samfund, kapitalismen, kun skaber forud
sætningerne for en socialistisk produktionsmåde: de af karakter
samfundsmæssige produktivkræfter, arbejderklassen, den socia
listiske ideologi, proletariatets parti osv.
Men selve de nye, socialistiske produktionsrelationer, som
modsvarer de udvoksede produktivkræfter, dannes som nævnt
ikke under kapitalismen.
Opportunister har altid afvist denne marxistiske tese. De hæv
der, at elementer af socialisme, herunder også af socialistiske pro
duktionsrelationer, opstår under kapitalismen. Derfor mener de,
at »kampen« for socialisme består i gradvis udvidelse af disse
elementer, at overgangen fra kapitalisme til socialisme især under
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et borgerligt demokrati kan ske ad evolutionær vej, uden vold
somme og store rystelser. Spørgsmålet om, hvorvidt socialistiske re
lationer opstår eller ikke opstår i kapitalismens skød, har således
ikke kun teoretisk, men i høj grad også praktisk-politisk betyd
ning og er som sådan genstand for forbitret ideologisk kamp.
Men hvorfor kan socialistiske relationer umuligt opstå under
kapitalismen?
De antagonistiske klasseformationer i historien har afløst hin
anden uden at ændre produktionsrelationernes dybestliggende væ
sen. De har blot udskiftet en type privatejendom med en anden,
og en udbytningsform, f. eks. den feudale, med en anden, den
kapitalistiske. Det er grunden til, at privatkapitalister og -besid
dere kunne opstå og udvikle sig i den feudale privatejendoms
formation og med tiden besætte den økonomisk herskende stil
ling i samfundet. Senere opnåede de gennem revolution at styrte
feudalherrernes politiske herredømme. Og hermed var den bor
gerlige revolution reelt slut.
Anderledes forholder det sig med overgangen fra kapitalisme
til socialisme. Den kapitalistiske ejendom værnes som bekendt af
kapitalisterne som klasse, der sætter alt ind via den af dem skabte
overbygning på at bekæmpe forsøg på at afskaffe denne ejen
dom. Derfor kan forvandlingen af kapitalistisk ejendom til so
cialistisk ikke begynde på anden måde, end ved først at styrte
bourgeoisiets politiske herredømme, hvilket er forudsætningen for
at udvikle den arbejdende befolknings skabende, konstruktive ak
tivitet til bevidst og planmæssig opbygning af det nye samfund.
Også under socialismen opstår der ligesom i alle forudgående
formationer som følge af produktivkræfternes udvikling en mod
sigelse mellem dem og produktionsrelationerne. Men denne mod
sigelses karakter, udviklingsform og løsning antager her en prin
cipielt anden kvalitet, hvis man sammenligner med alle tidligere
formationer.
Det vigtigste særkende ved den måde, hvorpå loven om over
ensstemmelse ytrer sig under socialismen, er, at samfundet nu
har mulighed for at træffe rettidige foranstaltninger, der kan
bringe produktionsrelationerne i overensstemmelse med de frem
adskridende produktivkræfter. Samfundet kan med andre ord
bevidst løse opståede modsigelser.
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Socialistiske produktionsrelationer gør det muligt at frem
skynde produktivkræfternes udvikling og er en magtfuld udvik
lingsfaktor, der stimulerer tekniske fremskridt, opdragelse af en
kommunistisk arbejdsholdning og hurtigt stigende arbejdsproduktivitet. Men disse muligheder bliver ikke af sig selv gjort til vir
kelighed, de realiseres ikke automatisk. Udvikling af folkets, af
arbejdernes, kooperativbøndernes og de intellektuelles arbejdsaktivitet er derfor under socialismen en af de vigtigste betingel
ser for at udvikle produktionen og mest muligt fremskynde det
tekniske og videnskabelige fremskridt. Kampen for teknisk frem
skridt, bedre organisering af produktionen, videnskabens udvik
ling og indførelse af dens resultater i praksis, højnelse af arbejdsproduktiviteten, økonomisering med materialeforbrug osv. be
tragtes som vigtige opgaver, der gælder hele folket.
Sociale følger af loven
om overensstemmelse

Samfundets udvikling er de økonomiske samfundsformationers
udvikling og senere afløsning af hinanden. Samfundets udvikling
er betinget af produktionens udvikling. Det er produktionen, som
bestemmer ikke alene den pågældende formations struktur, men
også dens udvikling og udskiftning med en anden formation; den
bestemmer den historiske proces’ retning og gør den til et sam
menhængende hele. Heri ligger produktionens bestemmende rolle
i hele samfundets udvikling.
Da historien tog sin begyndelse, blev den ikke givet en eller
anden indre målsætning. Historiens gang er lovmæssig, en årsags
bestemt proces. Mål forekommer kun i den menneskelige akti
vitet, og såvel menneskenes mål som mulighederne for at realisere
dem bestemmes af den pågældende epokes materielle betingelser.
Man bør dog ikke forestille sig samfundsformationernes lov
mæssige udvikling og afløsning af hinanden som en slags filosofisk-historisk skema, hvert enkelt folk og hele historien bare har
at rette sig efter. Den konkrete historie er naturligvis langt rigere
og mangfoldig. Men ligesom alle floder løber i en bestemt ret
ning, uanset hvor kroget deres vej er, således er også alle folke
slag — uanset deres historiske proces’ luner og krumspring —
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underkastet den historiske proces’ almene objektive logik som
følge af virkningen af loven om overensstemmelse. Ursamfun
dets formation, de antagonistiske klasseformationer og den kom
munistiske samfundsformation er alle lovmæssige trin i samfun
dets udvikling.
Samfundets historie er som tidligere sagt en fortsættelse af
naturens historie. Dyreverdenens udvikling forberedte de biolo
giske forudsætninger for menneskets opståen. Menneskesamfundet
blev født, da menneskets forfædre blandt dyrene i deres virksom
hed begyndte at gå over til at lave og bruge arbejdsredskaber,
hvormed de skaffede sig eksistensmidler. Arbejdets udvikling som
supra-biologisk vekselvirkning med omgivelserne havde til følge,
at mennesket fik hænder og udviklede sin hjerne; det netop var
tilpasningen til nødvendige arbejdshandlinger, der skabte det mo
derne menneskes fysiske organisering. Arbejdet førte ligeledes til,
at der opstod et kvalitativt nyt system af forbindelser mellem in
dividerne —• et system af sociale relationer og af ikke-naturgivne,
samfundsmæssige lovmæssigheder. I løbet af og på grundlag af
arbejdsprocessen og menneskenes indbyrdes samkvem begyndte
sproget, tænkningen, den menneskelige sanselighed og fornuften
at tage form og udvikle sig. Alt det, der hæver mennesket over
dyreverdenen, skylder det således i sidste instans arbejdet. Ar
bejdet skabte det sociale menneske.
Med samfundets opståen begyndte også de supra-biologiske
mekanismer til nedarvelse af social erfaring at tage form. Men
neskelig adfærd, praktisk aktivitet, tænkemåder osv. er ikke bio
logisk arvelige, men befæstes i samfundet via sproget og den
materielle og åndelige kultur. Hver ny generation af mennesker
delagtiggøres heri. Denne proces kaldes individets socialisering
og tjener som forudsætning og betingelse for dette individs livs
aktivitet som menneskeligt væsen. Derfor kan menneskets eksistens
og udvikling kun tænkes i og ved hjælp af samfundet. Fra første
færd har mennesket været et socialt væsen.
Menneskets og samfundets opståen er samtidig den proces,
hvorunder ursamfundet, den første, arkaiske samfundsformation,
blev til.
Ursamfundsformationen havde universel udbredelse. Livsfor
mens og hele relationssystemets afhængighed af produktionens
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niveau blev her anskueliggjort i al sin elementære enkelhed. De
yderst primitive arbejdsredskaber udelukkede muligheden for
individuel produktion. Det isolerede individs svaghed over for
naturen nødvendiggjorde fælles arbejde. For at overleve måtte
menneskene slutte sig sammen i grupper. Oprindeligt var en så
dan gruppe ætten og stammen. Samtidig repræsenterede den også
et etnisk fællesskab, hvor forbindelsen var baseret på slægtsskab,
en produktionscelle, hvor menneskene stod sammen om at skaffe
sig eksistensmidler, en form for social organisation samt et sprog
fællesskab. Den svage produktion var ligeledes i høj grad be
stemt af hele livsformen af blodbeslægtede relationer i forbindelse
med reproduktion af menneskearten. Men til forskel fra dyreflok
ken, som opstår under instinktets virkning, der udtrykker rent
biologiske behov, var det nødvendigheden af fælles arbejde, som
blev den førende faktor ved menneskenes sammenslutning i grup
per. Samtidig begrænsede ætten og stammen mennesket i alle
henseender: rumligt ■—• mennesket kunne kun bevæge sig frit in
den for et vist territorium, økonomisk — dets eksistens afhang af
fællesskabet, og åndeligt — det opfattede ikke sig selv som indi
viduel personlighed, men som medlem af en given stamme.
Nok levede mennesket i et fællesskab, men tilværelsen stillede
barske krav til hvert enkelt individ. Disse krav var på en gang
overordentlig enkle og overordentlig indviklede. På den ene side
forlangtes ikke store kundskaber og færdigheder for at fremstil
le og håndtere de primitive redskaber; på den anden side var
effektiviteten af menneskets virksomhed afhængig af dets fysik
(styrke, smidighed, udholdenhed osv.) og åndelige egenskaber
(vilje, stædighed, kontrol, dristighed osv.) samt af den viden, det
besad om naturomgivelserne. Netop på grund af produktivkræf
ternes lave, primitive niveau måtte mennesket hver dag, hver
time forsvare sin eksistens i kamp mod den natur, som var ham
fremmed og fjendtlig. Det er ingen sag at tænde ild med en tænd
stik, sværere bliver det straks, når det skal ske med flintesten, for
slet ikke at tale om den udholdenhed, der skal lægges for dagen
for at få ild ved at gnide to stykker træ mod hinanden, sådan
som man gjorde i ursamfundet. Og menneskene måtte igennem
en stor skole, før de lærte at jage med spyd eller bue og pil.
Den fælles virksomhed med arbejdsdeling efter køn og alder,
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med lighed i fordelingen, strenge adfærdsregler og individets to
tale indordning under stammens normer, opdragelse og oplæring
af den unge generation til daglig, ubarmhjertig kamp for livet
er således altsammen betegnende for de sociale relationer i den
ne periode af menneskehedens historie, der strakte sig over flere
årtusinder.
Men også i ursamfundsformationen iagttoges en, om end me
get langsom så dog bestandig, udvikling af produktivkræfterne.
I arkæologi og historie er denne periode ret grundigt behandlet.
Den generelle bevægelse lå i overgang fra sten- til metalredska
ber (bronze, jern), i udviklingen af langtrækkende fangst- og
jagtmidler (først spyddet, derefter slyngen samt buen og pilen,
og i Australien boomerangen), i overgangen fra indsamling, fis
keri og jagt til producerende økonomi, dvs. kvægavl og agerbrug.
Med det individuelle arbejdes stigende produktivitet begyndte
også individuel produktion i enkelte familier at udvikle sig. Her
med sattes en stopper for den ligelige fordeling. Den videre ar
bejdsdeling mellem agerbrug og kvægavl og mellem håndværk og
agerbrug gjorde menneskets arbejde mere produktivt, og allere
de dette havde enorme sociale følger. En ny form for økonomi
ske forbindelser dukkede op — udveksling mellem stammerne.
Der var opstået et merprodukt, dvs. et produkt, som var i over
skud, efter at producenterne havde dækket deres mest nødvendige
behov. Følgelig blev det nu muligt at akkumulere dette produkt,
at omfordele det, at koncentrere rigdomme hos en del af sam
fundet. Denne rigdom blev selve mennesket, eftersom det blev
mere og mere økonomisk fordelagtigt at udbytte arbejdskraft.
Agerbruget forlangte fast opholdssted af producenterne, og med
den stadig stigende mængde produkter kunne menneskene danne
større fællesskaber end ætter og stammer.
Alle disse forhold førte til urfællesskabets opløsning. Relatio
nerne af primitiv lighed faldt fra hinanden. De nye produktiv
kræfter kom i modsætning til de gamle produktionsrelationer.
Klassesamfundet var på vej og dermed også privatejendommen
og det ene menneskes udbytning af det andet.
Klassesamfundet opstod langtfra alle vegne. Det skete først
i de frugtbare floddale ved Yangtze, Hwang Ho, Nilen, Ganges,
Tigris og Eufrat. Den frugtbare og let opdyrkelige jord i disse
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dale gav forholdsvis god høst med brug af selv de mest primitive
redskaber. Det var her, urfællesskabet først begyndte at gå i opløs
ning og slaveriet opstod, den første, mest brutale, primitive og
barbariske form for udbytning, der skaffede slaveejeren et merprodukt ved at holde den umiddelbare producents forbrug på det
absolutte minimum.
Men heller ikke i den periode var slaveriet overalt den grund
læggende økonomiske sektor, som bestemte samfundets karakter.
Historien fremviser forskellige former for slaveri: patriarkalsk i
ursamfundets opløsningsperiode, negerslaveri på plantagerne i
de amerikanske sydstater under kapitalismens udvikling osv. I
asiatiske og afrikanske lande har slaveriet eksisteret i skiftende
omfang helt op til vore dage.
Urfællesskabets opløsning i oldtiden indebar, at udbytningen
af slaver i en række lande blev grundlaget for samfundsproduk
tionen. Hermed opstod slavesamfundet. Denne formation nåede
sin blomstring og klassiske form i Middelhavsområdet (Græken
land med kolonier, Karthago, Rom og Romerriget). Slavernes
arbejde var her hovedkilden til slaveejernes rigdom. På basis af
slavearbejdet udvikledes hele den antikke verdens sociale orga
nisation og åndsliv. Produktivkræfternes vækst, den tiltagende
udveksling, varetagelsen af samfundsanliggender, videnskabens
og kunstens udvikling m. m. under forhold med en relativt uud
viklet produktion var betinget af den store arbejdsdeling mellem
det overvældende flertal af mennesker, som var beskæftiget med
simpelt, fysisk arbejde, og et ubetydeligt mindretal, der var fri
gjort fra produktivt arbejde og varetog andre sociale funktioner.
Af denne arbejdsdeling fulgte også samfundets deling i klasser,
i udbyttede og udbyttere. Samtidig med klasserne opstod og ud
vikledes slavernes klassekamp mod slaveejerne.
På basis af slavesamfundets produktionsrelationer opstod også
dets overbygning, som befæstede de herskende udbytningsrelatio
ner. For at opretholde relationerne af herredømme og underkas
telse og varetage ledelsen af samfundet havde den herskende klas
se brug for nye former og nye midler. Disse formål tjente netop
historiens første stat med tilhørende magtredskaber — hær og
politi, embedsmandsapparat og retssystem i form af love, som
blev understøttet og beskyttet med statens magt. Slaveejerne op
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retholdt deres herredomme med magt, og med magt undertrykte
de slavernes uundgåelige modstand mod den umenneskelige ud
bytning.
Adskillelsen af åndeligt arbejde fra fysisk tilvejebragte samti
dig muligheder for at indsamle og udvikle teoretisk viden. Her
lægges spirerne til videnskab, filosofien opstår, religionssfæren op
lever betydelige omdannelser. Samfundets deling i klasser frem
kaldte med andre ord en radikal omvæltning i overbygningen og
hele samfundets åndsliv.
Skønt slavesamfundet betød et vist fremskridt i menneskesam
fundets progressive udvikling sammenlignet med ursamfundet,
skabte det dog kun relativt snævre rammer for produktivkræfter
nes udvikling. Slavesamfundets økonomi var forbundet med rov
drift på samfundets grundlæggende produktivkraft, mennesket.
På grund af deres lave produktivitet var slavernes arbejde
kun økonomisk givtigt, hvis slaven var meget billig i drift for
slavejeren. Det faktum, at slaven ikke regnedes for menneske, men
sidestilledes med arbejdsredskaber og var berøvet enhver menne
skelig ret, hang bl. a. sammen med, at det ville være såre ufor
delagtigt for slaveejeren, hvis slaven havde familie, børn osv.
Naturlig formering som kilde til nye slaver var derfor ikke sær
lig udbredt. Mere fordelagtigt var det at erobre slaver gennem
krig, trældbinding og lignende voldelige midler. For mange sla
vestater (Grækenland, Rom osv.) var krig hovedleverandør af
slaver, hvorfor staterne konstant lå i krige, røvede og plyndrede
og lagde hele regioner øde ved at føre de besejrede i slaveri.
I takt med produktivkræfternes udvikling blev den økono
miske ineffektivitet af slavearbejdet mere og mere iøjnefaldende.
Producenterne levede under utålelige forhold, de hadede deres
arbejde og mødte ingen som helst ansporing til at arbejde. Her
opstod den skingre modsigelse, som var kilde til slavesamfundets
indre opløsning og forrådnelse. Modsigelsen lå i, at arbejdet som
den grundlæggende betingelse for ethvert samfunds eksistens her
var blevet noget uværdigt, en forbandelse, som var slavernes lod.
Menneskene kunne ikke leve uden at arbejde, men arbejde kun
ne de kun som slaver. Udgangen af denne modsigelse fandtes i
tilintetgørelse af slavesamfundets produktionsrelationer og de
dermed forbundne klasser og i oprettelsen af nye produktionsrela
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tioner, som kunne skabe i det mindste nogen interesse for at ar
bejde hos de umiddelbare producenter.
Antikkens Grækenland og Rom er den »model« på slavesam
fundet, som hele oldtiden ofte bedømmes efter. Men historisk be
tragtet er denne indfaldsvinkel upræcis. I oldtidens Ægypten, In
dien og Kina tog udviklingen en noget anden form. Der var sla
veriet ikke så udbredt som i Grækenland og Rom. Systemet af
forholdsvis lukkede landsbyfællesskaber med klare levn af ur
samfundets kollektivitet samt de centraliserede despotiske stater,
der udover politiske også varetog økonomiske funktioner ved an
læggelse og vedligeholdelse af vandingsanlæg, som agerbrugets
fremgang var afhængig af, tillige med de skarpe kasteforskelle
skabte en ganske særlig type samfund, af Marx betegnet som
den asiatiske produktionsmåde. Spørgsmålet om, hvorvidt den
ne produktionsmåde repræsenterer en særlig samfundsformation
eller ej, er fortsat genstand for diskussion. Under alle omstæn
digheder er det givet, at den udgør en helt speciel type social or
ganisation, som er forholdsvis stillestående og kun har været ud
sat for ringe forandring og udvikling, et faktum, der adskiller den
skarpt fra datidens ganske dynamiske Middelhavsverden.
Ad indviklede veje og i modsætningsfyldte former vokser
slavesamfundet over i det feudale samfund, hvis tekniske basis
ikke principielt adskiller sig fra slavesamfundets. Her anvendes
de samme arbejdsredskaber til individuel brug, ligesom hånd
værket, agerbruget og kvægavlen stort set er det samme, men
på et noget højere udviklingsniveau. Ligeledes dækker feudalis
men større områder. Germanske og slaviske stammer, som befol
kede det centrale og østlige Europa, gik direkte fra urfællesska
bet over i den feudale formation, uden om slavesamfundet.
Den feudale formation er en mere udviklet social organisme
end slavesamfundets formation. Den kendetegnes ved produk
tionsrelationer, hvis grundlag er feudalherrens ejendom til jor
den som det vigtigste produktionsmiddel. På dette grundlag op
står forskellige former for bøndernes personlige afhængighed af
jordbesidderen, feudalherren. En del af feudalherrernes jord blev
overdraget enkelte bønder til dyrkning. Til forskel fra slaven
havde feudalsamfundets bonde mulighed for at arbejde på sin
egen jordlod og beholde et vist minimum af det fremstillede pro
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dukt, som var nødvendigt for arbejdskraftens reproduktion. Selv
livegne bønder kunne for de flestes vedkommende have egen fa
milie. Derfor var arbejdskraftens reproduktion her ikke nødven
digvis knyttet til krige og havde ikke samme rovgriske, udmar
vende karakter som under slaveriet. Hvor slaven blev sidestillet
med redskaber, betragtedes feudalbonden dog som et menneske,
om end af laveste rang. Alligevel var udbytnings- og undertryk
kelsesformerne også under feudalismen overordentlig brutale og
umenneskelige. Feudal udbytning kendetegnes i første række ved
bred anvendelse af ikke-økonomisk tvang, for kun ad den vej
kunne man fremtvinge et merprodukt fra den bonde, som var
givet jorden. Feudalbondens lod var hårdt arbejde fra sol stod
op til sol gik ned, og før eller siden ramtes han af fattigdom, sult
og sygdom. Ydermere havde han ingen som helst politiske ret
tigheder. Hans skæbne var underlagt feudalherrens vilkårlighed.
Men ved at have skabt en vis materiel interesse for arbejdet
hos den umiddelbare producent og tilvejebragt bedre betingelser
for at reproducere menneskets arbejdskraft, banede feudalismen
vej for bredere muligheder for produktivkræfternes udvikling.
Feudalsamfundets klassestruktur var forholdsvis kompliceret.
Dets klasseforskelle tilsløredes af delingen i stænder. Mennesket
blev født ind i en bestemt stand som adelig, bonde eller købmand
og håndværker. At skifte stand var uhyre vanskeligt. Herredøm
met lå i hænderne på de privilegerede stænder, adelen og den
gejstlige elite.
På overbygningsområdet var feudalherrernes økonomiske her
redømme iført visse politiske og ideologiske klæder. Typisk for
feudalstaten var det uindskrænkede monarki og for ideologiens
vedkommende — religionens udelte herredømme. Staten og kir
ken var to magtfulde institutioner i feudalsamfundet til beskyt
telse af den herskende klasses ejendom og privilegier. Den bru
tale økonomiske undertrykkelse og totale retsløshed mødte til
stadighed protest fra bøndernes side. Feudalismens historie er
historien om bøndernes uafladelige kamp for frigørelse fra feu
dal afhængighed. Denne kamp antog forskellige former, fra en
enkelt bondes flugt til væbnede opstande, der greb hele områder.
Men bøndernes kamp endte som regel med nederlag. De optråd
te spredt, uorganiseret og uden klare politiske mål.
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For middelalderens massebevægelser er det betegnende, at
de fortrinsvis optrådte under et religiøst banner. I den periode
var massernes følelser, som Engels udtrykte det, næret af reli
gion, og for at gøre en idé tilgængelig for masserne måtte den
antage religiøs form. På dette grundlag fandt en betydelig del
af religionskrigene, kætterjagterne, de religiøse bevægelser osv.
sted.
Feudalismens udvikling skete langsomt og gradvist. Der skul
le gå flere århundreder, før feudalsystemet afslørede sine fortrin
fremfor slaveriet. Med feudalismens udvikling begyndte der at
komme liv i byerne ikke blot som politiske og religiøse hovedstæder, men også som centre for handel og håndværk. Håndværket
udvikledes og forbedredes, agerbrugsteknikken gjorde fremskridt.
Den samfundsmæssige arbejdsdeling forstærkedes, store arealer
af uopdyrket land sattes under plov.
Langsomt og i det små forberedtes således de materielle for
udsætninger og betingelser for et gennembrud til nye sociale livs
former. En analyse af feudalismens historie vil tydeligt vise os
de grundlæggende drivfjedre i denne proces: arbejdsdelingen og
handelen, de tiltagende vare-penge relationer, nye markeders op
ståen, befolkningens stigende behov, våbenproduktionen osv.
Men den håndværksmæssige produktion, som i feudalismens
blomstringstid nåede større eller mindre fuldkommenhed, kun
ne imidlertid ikke tilfredsstille den stadig stigende efterspørgsel,
eftersom de muligheder, den gav for at udvide produktionen, var
såre begrænsede.
Markedets behov affødte en ny produktivkraft — samvirke og
manufaktur.
Selv det simple samvirke, dvs. simpel sammenslutning af folk
til fælles virksomhed, øgede arbejdsproduktiviteten i stort om
fang, men vigtigst i denne henseende var manufakturens opståen.
Til forskel fra håndværket iværksatte manufakturen en detaljeret
arbejdsdeling ved fremstillingen af et produkt. Og selv om ma
nufakturens tekniske basis fortsat var håndværkerens redskaber,
gav opdelingen af produktionsprocessen i simple operationer al
ligevel stødet til en betydelig vækst i arbejdsproduktiviteten, lige
som den skabte forudsætninger for at erstatte menneskets hand
linger med arbejdsmaskinens bevægelser. Manufakturens udvik111

ling beredte således grunden til den maskinelle produktions op
ståen.
Men som helhed betragtet var feudalismen en bremse for ud
viklingen af foretagsomhed, fri handel og dannelse af et natio
nalt afsætningsmarked. Bøndernes personlige afhængighed hind
rede oprettelsen af et marked til køb og salg af fri arbejdskraft,
som industrien havde brug for. Den feudale ejendomsform og
hele dens system af standsprivilegier, uindskrænket monarki osv.
trådte i modsigelse til produktivkræfternes videre udviklings be
hov. De nye produktivkræfter forlangte nye økonomiske og sociale
former, som kunne give dem større spillerum. Denne modsigelse
var da også den egentlige årsag til, at feudalismen måtte vige
pladsen for en ny samfundsformation — kapitalismen.
Kapitalistisk økonomis fødsel er klassisk beskrevet i Kar]
Marx’ Kapitalen som en proces af oprindelig kapitalistisk akku
mulation. Væsenet af denne akkumulation består i ekspropriation
af den umiddelbare producent, bondens og håndværkerens pro
duktionsmidler. Marxismen gjorde op med myten om, at kapita
listernes rigdom oprindelig var baseret på deres eget arbejde.
1 realiteten blev alle metoder taget i brug for at »skille« pro
ducenterne fra deres produktionsmidler. Småvareproducenter
blev ruineret og måtte indordne sig, bønder blev jaget fra deres
jord, der blev sat ind med økonomisk tvang og direkte vold. Iføl
ge Marx blev kapitalismens fødsel indskrevet i historien med il
dens og sværdets flammende sprog. Resultaterne af den oprin
delige kapitalistiske akkumulation var koncentration af produk
tionsmidler og rigdomme hos en enkelt gruppe, kapitalisterne,
samt dannelse af et frit arbejdskraftmarked, hvor de mennesker,
der var berøvet produktions- og eksistensmidler, kunne sælge de
res arbejdskraft. Kapitalisternes ejendom til produktionsmidlerne
og den umiddelbare producents eje af sin egen arbejdskraft er
grundlaget for de kapitalistiske produktionsrelationer.
I vesteuropæiske lande skete overgangen til kapitalisme selv
stændigt, uden pres udefra. Kapitalismens tilblivelse her skyldtes i
første række de italienske handelsbyers udvikling, de portugisiske
og spanske søfareres store geografiske opdagelser, koloniseringen
af Amerika og Sydøstasien, den borgerlige revolution og indu
strielle omvæltning i England samt den borgerlige revolution i
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Frankrig i 18. århundrede. I det følgende århundrede slog også
Rusland og Japan ind på en kapitalistisk udvikling.
Udskiftningen af feudale produktionsrelationer med kapita
listiske fremkaldte ændringer i overbygningen, der bragtes i over
ensstemmelse med den nye basis og samfundets ændrede fysiog
nomi som helhed.
I de borgerlige revolutioners flammer styrtede feudalismens
stændersystem i grus; det uindskrænkede monarki afløstes af
konstitutionelt monarki eller af en parlamentarisk republik.
Det borgerlige demokrati proklamerer individualismen som
sit princip, der udlægges som personlighedens sande frihed. Alle
erklæres lige for loven. Men denne lighed er af rent formel ka
rakter, idet samfundets grundlag fortsat er menneskenes ulige for
hold til produktionsmidlerne og dermed økonomisk ulighed. Bor
gerlig ideologi sår illusioner om de kapitalistiske relationers fak
tiske væsen.
Med stadfæstelsen af den kapitalistiske produktionsmåde brin
ges således alle øvrige sfærer af samfundslivet i overensstemmelse
hermed og med dens behov.
Den kapitalistiske samfundsformation, dens udviklingslove og
tendenser er grundigt undersøgt af marxismens grundlæggere.
Kilden til og grundlaget for kapitalismens udvikling er udvik
lingen af nye produktivkræfter i forbindelse med den maskinelle
produktion. Den maskinelle produktions tilblivelse og produktiv
kræfternes løft til et kvalitativt nyt stade er kapitalismens histo
riske mission.
Den kapitalistiske ejendomsform indebærer, at produktionens
ledemotiv bliver kapitalisternes jagt efter merværdi, som de tileg
ner sig i form af profit. Under disse forhold vil profitjagten uund
gåeligt medføre konkurrence kapitalisterne imellem. Teknikkens
udvikling og konkurrencekampen fremkalder en proces, hvorunder
kapitalen koncentreres og centraliseres. Nu opstår de magtfulde
kapitalistiske sammenslutninger, monopolerne.
Endvidere udvikler kapitalismen den ydre ekspansion. De
stærkeste kapitalistiske lande begynder at erobre nyt land og op
bygge koloniimperier, hvorunder de trækker hele kloden ind i
kapitalistiske udviklingsbaner. I kolonierne er kapitalismens ind
flydelse modsigelsesfyldt. Som regel fastfryser den tilbagestående
8—743
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livsformer og driftssystemer sideløbende med at udvikle en for
kapitalismen fordelagtig produktion, fremstillet af den dervæ
rende billige arbejdskraft. Kapitalismen øver rovdrift på disse
landes naturressourcer og gør landene til metropolernes råstof
vedhæng. Kapitalismen lever ligeledes højt på vareudførsel til
disse lande, der betragtes som et bekvemt afsætningsmarked for
færdig produktion. For første gang skabtes et sammenhængende
økonomisk verdenssystem, et verdensmarked. Historien bliver i
egentlig forstand verdenshistorie, for nu afskaffes enkelte regio
ners tidligere isolation og forskellige folkeslags opsplittethed.
Det økonomiske og sociale udviklingstempo under kapitalis
men er i stærk vækst. I løbet af et relativt kort historisk tidsrum
gennemløber den kapitalistiske formation en række udviklingsfa
ser, fra perioden med oprindelig kapitalistisk akkumulation via
systemet at frit initiativ til den monopolistiske kapitalismes epoke.
Men i takt med denne udvikling akkumulerer kapitalismen også
flere og flere elementer til sin egen negation. Kapitalismen er
ikke evig og den egentlige kilde til dens undergang er netop dens
iboende modsigelse mellem produktionsprocessens samfundsmæs
sige karakter og den privatkapitalistiske tilegnelsesform.
Kapitalismen giver produktionen dens samfundsmæssige ka
rakter. Det produkt, som fremstilles på kapitalistiske fabrikker og
virksomheder, er et produkt af menneskenes samlede arbejde.
Ingen kan her sige, at han eller hun har været alene om frem
stillingen. Den vidtgående arbejdsdeling ikke kun på selve virk
somhederne, men også mellem forskellige produktionsgrene sam
ler økonomien til ét system og gør forskellige produktionsarter
organisk afhængige af hinanden. Denne produktivkræfternes til
stand er ikke længere i overensstemmelse med privatejendom
men, men forlanger samfundseje af produktionsmidlerne. Fra
at have været en spore til produktivkræfternes udvikling bliver
privatejendommen nu en hæmsko. Fortsat opretholdelse af ka
pitalistisk privatejendom bremser produktivkræfternes og hele
samfundets udvikling og skærper proletariatets klassekamp mod
bourgeoisiet som udtryk for kapitalismens grundlæggende mod
sigelse.
Kapitalismens modsigelser tilspidses til det yderste i dens hø
jeste fase, under imperialismen, som kapitalismen nåede omkring
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århundredskiftet. Denne epoke har Lenin indgående behandlet
i sin fortsættelse af Marx’ analyse af kapitalismen. Lenin påviste,
at den fri konkurrences udskiftning med monopoler, overgangen
fra førmonopolistisk til monopolistisk kapitalisme og stadfæstelsen
af finansoligarkiets herredømme indebærer tendenser til stagna
tion og forrådnelse og er udtryk for kapitalismens forfald. Im
perialismen er det sidste, afsluttende stadium i den kapitalistiske
samfundsformations eksistens. Hvor borgerlig propaganda lov
priste »den vestlige civilisations« resultater, afdækkede marxismenleninismen kapitalismens begyndende opløsning og kunne med
en nøgtern, videnskabelig analyse af dens modsigelser faststlå
denne proces’ uafvendelige karakter.
Verdenshistoriens følgende udvikling har bekræftet og anskueliggjort rigtigheden af disse grundlæggende konklusioner. I
den forbindelse kan man ikke undlade at notere, at bourgeoisiet
i de senere årtier har sat ind med en række nødforanstaltninger
for at styrke sine vaklende positioner. I forsøg på at tage større
hensyn til produktivkræfternes samfundsmæssige natur i selve det
kapitalistiske system har bourgeoisiet nu stadig oftere gjort brug
af staten for at regulere produktion og forbrug og herigennem
forebygge økonomiske katastrofer.
Bourgeoisiet satser på at udnytte teknikkens og videnskabens
landvindinger i egen interesse, ikke blot for at forbedre produk
tionen, højne dens effektivitet og udvikle den militære teknik,
men også ideologisk. Den tekniske og videnskabelige revolution
er blevet anledningen til og grundlaget for udbredelsen af tekno
kratiske ideer om, at kapitalismen med teknikkens og videnska
bens hjælp kan løse alle modsigelser, overvinde vanskelighederne
og bevise sin levedygtighed. Realiteterne har imidlertid gjort dis
se forhåbninger til skamme. Op gennem 1970’erne oplevede ka
pitalistiske lande tre gange fald i produktionen, arbejdsløsheden
steg støt og har nu nået et gigantisk omfang: ved begyndelsen af
1980’erne stod 20 millioner uden arbejde. Inflation, prisstignin
ger, energikrisens følger, rustningsudgifter m. m. retter svære slag
på den arbejdende befolknings leveniveau. Kapitalismen er fan
get i sine indre modsigelser, hvis tilspidsning viser en uddybelse
af dens almene krise. De borgerlige kriseforanstaltninger forstær
ker kun den samfundsmæssige karakter af det kapitalistiske sam8*
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funds produktivkræfter og tydeliggør den objektive nødvendig
hed af at overgå til et system af økonomiske relationer, der mod
svarer og er i overensstemmelse med de moderne produktivkræf
ter, dvs. socialistiske produktionsrelationer. Kapitalismens voksen
de modsigelser vækker stadig nye sociale kræfter til live, kræf
ter der nu begynder at bekæmpe imperialismen.
Kapitalismen afslutter altså en enorm periode i menneskehe
dens historie: det antagonistiske samfunds æra. Af den her frem
lagte, kortfattede analyse af denne proces fremgår det, at men
neskesamfundets generelle udviklingsretning gives med produk
tivkræfternes fremskridt inden for rammerne af bestemte produk
tionsrelationer, og at overgangen fra en samfundsformation til
en anden sker med naturlig og historisk nødvendighed. Men den
ne nødvendighed realiseres kun gennem menneskenes aktivitet.
Alle større sociale problemer løses i forbitret kamp mellem sam
fundsklasserne, en kamp der gennemsyrer alle antagonistiske for
mationer. Klasserne skifter, modsigelserne ændrer karakter, men
selve den historiske udviklings type forbliver uændret; udviklin
gen af det antagonistiske samfund forløber altid gennem sam
menstød mellem forskellige sociale gruppers økonomiske og po
litiske interesser, gennem klassekamp. Fra og med den mest bru
tale, dyriske form for slavebinding af mennesket under slavesam
fundet har historien fulgt en vej med gradvist mildere former for
udbytning; ikke-økonomisk tvang afløstes af økonomisk, der ud
vikledes en materiel interesse i produktionens resultater ikke kun
hos produktionsmidlernes ejere, men også hos de umiddelbare
producenter.
En af menneskehedens store landvindinger i denne epoke er
udviklingen af teknik, videnskab og kultur, der løftede mennesket
til hidtil ukendte højder og skabte forudsætninger for at over
vinde de sociale antagonismer og overgå til et for menneskehe
den principielt nyt niveau i den sociale væren, hvis karakter be
stemmes af samfundsejendommen til produktionsmidlerne og sam
menslutningen af alle samfundets medlemmer til fælles indsats i
hele samfundets interesse. I vor tid befinder menneskeheden sig
i overgangstilstanden fra kapitalisme til kommunisme i global
målestok. Det antagonistiske samfunds langvarige eksistensperio
de synger på sidste vers og en ny formation er under udvikling.
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Den kommunistiske formations naturlige og historiske tilbli
velse og udvikling omfatter tre hidtil kendte trin, som lovmæssigt
afløser hinanden: overgangsperioden, hvis begyndelse lægges med
den socialistiske revolution, socialismen, den kommunistiske for
mations laveste fase, samt kommunismen.
Den socialistiske revolution indledes med proletariatets erob
ring af den politiske magt og har som hovedopgave at opbygge
en ny, socialistisk økonomi.
Overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme er nødven
dig for ethvert land, der slår ind på en socialistisk udvikling. I
hvert land har denne periode sine særegenheder, der udspringer
af landets egne historiske betingelser, nationale særpræg, økono
miske modenhedsgrad ved revolutionens gennemførelse osv. Men
der findes tillige en række almene lovmæssigheder for overgan
gen fra kapitalisme til socialisme, herunder arbejderklassens og
dennes marxistisk-leninistiske partis ledelse af den arbejdende
befolkning under gennemførelse af den proletariske revolution og
oprettelse af et proletarisk diktatur i den ene eller anden form;
oprettelse af et forbund mellem arbejderklassen og de grundlæg
gende bondemasser samt andre lag af arbejdende; afskaffelse af
kapitalistisk ejendom og indførelse af samfundseje til de grund
læggende produktionsmidler; gradvis socialistisk omlægning af
landbruget; planmæssig økonomisk og social udvikling af sam
fundsøkonomien med sigte på at opbygge socialismen og kom
munismen og højne befolkningens leveniveau; gennemførelse af
en kulturrevolution, omfattende genopdragelse af den gamle og
udvikling af en ny, folkeintelligens samt kraftig højnelse af hele
folkets kulturelle niveau; afskaffelse af national undertrykkelse
og indførelse af reel lighed og broderligt venskab mellem folke
ne, forsvar af socialismens landvindinger mod ydre og indre fjen
der; arbejderklassens solidaritet med andre landes arbejderklas
se på grundlag af den proletariske internationalismes principper.
Socialismen kendetegnes ved samfundseje til produktions
midlerne og ved dens relationer af kammeratligt samarbejde mel
lem mennesker befriet fra udbytning i såvel produktion som alle
andre sfærer af samfundsmæssig virksomhed. Her beskytter og
opretholder samfundet kun individuel ejendom til brugsgenstan
de, der ikke kan tjene som kilde til udbytning. Her virker prin
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cippet »den der ikke vil arbejde, skal heller ikke have noget at
spise«, og fordelingsloven følges efter princippet om løn efter
kvantiteten og kvaliteten af det arbejde, der gives samfundet.
Disse relationer er i overensstemmelse med de moderne produk
tivkræfters karakter og udviklingsniveau. Produktivkræfterne er
ikke længere forenelige med privatejendom til produktionsmid
lerne, men heller ikke endnu tilstrækkeligt udviklede til at sikre
altomfattende overflod af forbrugsvarer og opfyldelse af alle den
arbejdende befolknings behov.
Ved at underlægge produktionsudviklingen hele samfundets
interesse og gøre alle lige i forhold til produktionsmidlerne skaber
samfundsejendommen det materielle grundlag for en planmæssig,
proportional udvikling af alle samfundsøkonomiens brancher, for
overvindelse af spontaneitet i den økonomiske udviklingslovs virk
ning, og gør den arbejdende befolkning materielt interesseret i
at udvikle produktionen, ligesom den frembringer nye moralske
stimuli i arbejdet. Alt i alt er samfundsejendommen en magtfuld
kilde til udvikling af de moderne produktivkræfter.
Den socialistiske basis’ overbygning er i første række den so
cialistiske stat, det socialistiske demokrati og den marxistisk-leninistiske, socialistiske ideologi. Massernes voksende deltagelse i
styringen af den socialistiske stat, deres tiltagende skabende initia
tiv og aktive medvirken i offentlige anliggender, friheden og lig
heden, den sociale, politiske og ideologiske enhed i samfundet,
der ikke længere sønderrives af antagonistiske modsigelser, mas
sernes samling omkring det kommunistiske parti og arbejderpar
tiet, som er samfundets politisk ledende kraft, og den demokra
tiske centralisme er altsammen karakteristiske særtræk ved socia
listisk demokrati. Den videnskabelige, marxistisk-leninistiske ideo
logi ikke alene udtrykker den arbejdende befolknings grundlæg
gende interesser, men sætter den også i stand til klart at forestil
le sig samfundsudviklingens perspektiver, som bestemmes af den
historiske proces’ love.
Oprettelsen af socialistiske relationer på økonomiens område
er uløseligt forbundet med særdeles dybtgående ændrinder i be
vidstheden, i massernes psykologi, og med udviklingen af nye
normer i menneskenes indbyrdes relationer. Men som et samfund,
der er vokset frem direkte af kapitalismen, bærer socialismen
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samtidig på mange levn af det gamle i økonomi, hverdag og
menneskelig bevidsthed. At befri menneskene for levn af privatbesiddermentalitet og -moral, nationalistiske fordomme osv., at
befri samfundet for kriminelle, bøller, lovovertrædere osv. er en
svær opgave, der ikke lader sig løse på en gang, men i takt med
socialismens udvikling. Socialismen skaber efterhånden alle de
nødvendige betingelser og forudsætninger for at opdrage det
kommunistiske samfunds nye menneske, hvis åndelige profil i
første række bliver til under arbejdet for samfundets vel.
Den nye, kommunistiske æra i menneskehedens historie ind
trådte som bekendt med oktoberrevolutionens sejr i Rusland. Der
efter bredte socialismen sig til flere lande; det socialistiske ver
denssystem opstod. Menneskeheden var brudt igennem til et kvali
tativt nyt historisk udviklingstrin. Den nye verden fødtes i for
bitret kamp, under store vanskeligheder og modsætninger, hvor
fjendens modstand blev knust, overløbere og renegater kastet på
porten og usikre, vaklende elementer overtalt til at vælge den
nye verdens side. Den nye verden bevæger sig fremad, begåede
fejl rettes op, erfaringerne sammenfattes, der drages lære af den
tilbagelagte vej. Denne bevægelse er ingen let sejrsmarch, men
en vanskelig og kompliceret vej med sejre og nederlag, fremgan
ge og tilbageslag. Storheden i kommunismens opbygning ligger i,
at man her løser det nye samfunds opgaver ud fra videnskabens
og fornuftens principper, at man her skaber menneskeværdige
forhold for alle.
Med opbygningen af socialismens grundlag begynder det nye
samfund at udvikle sig på sin egen sociale og økonomiske basis.
Gradvis konsolideres det, udbygges og når nye, højere trin i sin
materielle og åndelige udvikling. De socialistiske principper vin
der indpas i alle sfærer af samfundslivet, i alle dele af den sociale
organisme, og lidt efter lidt tager socialismen form som et sam
menhængende socialt system, der fungerer på basis af højtudvik
let produktion. Følgelig er socialismen ikke en kortvarig fase, men
en forholdsvis lang periode i det nye samfunds alsidige udvik
ling, som på sin side omfatter en række etaper.
Sovjetunionen har i dag nået den udviklede socialismes sta
dium, som netop er det modenhedstrin, hvor det nye, socialistiske
samfund har taget form som et sammenhængende system, der kan
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skride til praktisk løsning af de økonomiske, sociale, politiske, kul
turelle og andre opgaver, som er knyttet til opbygningen af kom
munismens højeste fase.
De øvrige lande i det socialistiske samvirke betrådte en so
cialistisk udviklingsvej senere end Sovjetunionen og er derfor nu i
færd med at realisere opbygningen af det udviklede socialistiske
samfund.
Det udviklede socialistiske samfund er således en lovmæssig
fase på vejen til kommunismen.
Grundlaget for socialismens overgang til kommunismen er en
kraftig udvikling af industriens og landbrugets produktivkræfter,
som sikrer fremstillingen af den mængde materielle goder, der
skal til for at imødekomme det enkelte menneskes og samfundets
behov. Den vigtigste økonomiske opgave for Sovjetunionen i den
forbindelse er opbygningen af kommunismens materielle og tek
niske basis, hvorefter der kan tages fat på løsningen af tre særde
les vigtige opgaver. For det første, at tilvejebringe overflod af
forbrugsgoder for herigennem at efterleve det kommunistiske
princip: »enhver yder efter evne og modtager efter behov«; for
det andet, at sikre en arbejdstidsnedsættelse, der giver alle borge
re rigelig tid til deres egen udvikling og deltagelse i alle slags
offentlige anliggender; for det tredje, at lette arbejdet, afskaffe
hårdt fysisk og ensformigt arbejde, udvikle skabende initiativer
i arbejdet og forandre arbejdets indhold, således at det gøres til
en første livsfornødenhed.
Den socialistiske produktions udvikling skaber grundlaget for
at udbygge og forbedre samfundets økonomiske og sociale rela
tioner og sikre vedvarende stigning i befolkningens materielle vel
stand og kulturniveau, hvilket på sin side befordrer samfundspro
duktionens udvikling.
Under kommunismens opbygning vil eksisterende sociale, øko
nomiske, kulturelle og servicebestemte forskelle mellem by og land
blive afskaffet. Det samme gælder væsentlige forskelle mellem
åndens og håndens arbejde, således at skellet mellem klasser og
sociale grupper udviskes og der skabes et socialt homogent, klas
seløst samfund.
Overgangen til kommunismen er knyttet til en endnu høje
re udvikling af det socialistiske demokrati og til statens bortdøen,
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dvs. overgang til kommunistisk samfundsmæssig selvforvaltning.
Væksten i samfundets åndelige rigdomme vil fortsætte, videnskab
og kunst vil blomstre, massernes kulturelle og tekniske niveau vil
opleve et vældigt opsving, deres selvstændige aktivitet vil nå nye
højder. I denne periode befæstes den kommunistiske morals kol
lektivistiske og humanistiske principper og normer i menneskenes
indbyrdes relationer.
Afskaffelsen af social ulighed, af levn af den gamle samfunds
mæssige arbejdsdeling, opnåelsen af et endnu højere materielt og
kulturelt stade, nedsættelsen af arbejdstiden m. m. vil altsammen
givetvis bidrage til, at menneskenes talenter og evner kommer
til fuld udfoldelse.
Kommunismen er det samfund, hvis højeste mål er at sikre
en fuldstændig, alsidig og harmonisk udvikling af hver enkelts
personlighed. Ud fra dette synspunkt er hele den materielle og
åndelige produktions, de sociale relationers og kulturens udvik
ling i sidste instans blot midlet til udvikling af selve mennesket.
Derfor betragtede Marx kommunismen som real humanisme.
Det socialistiske samfunds bevægelse fremad mod kommu
nismen afhænger først og fremmest af samfundets opbyggere,
af deres sammenhold og enhed, kløgt og talent, aktivitet og ini
tiativ, dristighed og selvopofrelse, disciplin og ansvarsfølelse, af
deres viden og erfaring, moralske modenhed og kultur.
I hele denne mangesidede proces til opbygning af det nye
samfund udgør det kommunistiske parti den ledende og retnings
givende kraft.

* * *
Borgerlige ideologer prøver at så tvivl om muligheden af at rea
lisere det kommunistiske ideal; de kalder det utopi, en uopfylde
lig drøm osv. Hvordan forholder det sig i virkeligheden? Tan
ken om et fornuftigt og retfærdigt samfund opstod for længe si
den. Igennem årtusinder forblev den ganske rigtigt en smuk
drøm, en utopi. De nødvendige materielle og åndelige forud
sætninger for at realisere den var endnu ikke skabt. De kom i takt
med samfundsudviklingen og blev først afdækket af marxismen,
som beviste kommunismens reale gennemførlighed. Videre kun
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ne marxismen fastslå dens grundtræk og vise veje til dens opnåel
se. Hermed var socialismens og kommunismens idé forvandlet fra
utopi til videnskab. Hvis man i vore dage påstår, at kommunis
men er en utopi, skyldes det manglende evne til eller ønske om
at se de muligheder og veje, som åbner sig for en bedre frem
tid med det udviklingsniveau, menneskeheden nu har nået. Na
turligvis må man da stille spørgsmålet, om ikke den menneske
hed, der har frembragt så avancerede produktivkræfter og op
nået så store videnskabelige resultater, også er i stand til at skabe
en fornuftig samfundsorganisation, gøre sig fri af sult, nød, krige
og sociale antagonismer og sikre alle lighed, velstand, kulturelle
udviklingsmuligheder osv. Er det utopi? Hvad kan indvendes
mod dette ubestrideligt humanistiske ideal? At der skulle findes
højere og lavere stående racer?! Nej, racismens zoologiske ideo
logi har allerede til fulde afsløret sig selv. At ulighed skulle være
et gode og at menneskeheden ville degenerere uden?! Men marx
ismen har aldrig hævdet muligheden eller nødvendigheden af
individuel lighed, men altid kun optrådt imod social ulighed,
for alles tildeling af lige, reale udviklingsmuligheder, hverken
mere eller mindre. At menneskets natur skulle indeholde en ska
vank med rod i arvesynden?! Men mennesket fødes jo ikke
ondt eller godt, sådan bliver det i samfundet. Selvfølgelig er men
nesket ingen engel og bliver det heller aldrig. Dets materielle be
hov vil altid forlange at blive opfyldt. Men hvorfor skulle ma
terielle behov være en kilde til ondskab? Det turde være klart
for enhver, at det ikke er asketisme, men derimod imødekom
melse af materielle behov, som er nødvendig for fuld menneskelig
lykke, om end sagen ikke er afgjort dermed.
Menneskets natur fejler ikke noget; det gør derimod det sam
fund, som ansporer menneskets laveste instinkter og lidenskaber
og former det derefter. Kompleksiteten af historiens dialektik be
står i, at det nye samfund bygges af mennesker, der er opfostret
i det gamle samfund og ikke under kunstige drivhusforhold. Og
nøglen ti! dette problems løsning skal, som marxismen har på
vist, ikke søges i menneskenes natur, men i selve deres aktivitet,
for ved at ændre virkeligheden omkring sig ændrer mennesket
også sig selv. Derfor er den såkaldte menneskelige natur ikke no
gen uoverstigelig hindring for at opbygge et nyt samfund.
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Hvad mere? Faren for, at civilisationen går under i en ver
densomspændende kernevåbenkrig? Denne fare eksisterer. Dens
kilde er imidlertid ikke socialismen, men imperialismen, dette ud
levede sociale system, som frembringer nye krige.
Den største hindring på menneskehedens vej til kommunis
men var og er udbytnings- og undertrykkelsessystemet og de klas
ser, sociale lag og grupper, der har interesse i at bevare dette
system, dvs. de herskende klasser og alle reaktionære, monopo
listiske kræfter i det imperialistiske system. Derfor kan det nye
samfund kun fødes i klassernes kamp. Menneskehedens vej til
stjernerne kan nok siges at være tornebestrøet. I denne kamp
fremstår kommunismens idé som det lyse ideal, som den stjerne,
der kalder på fremtiden og baner vej for den. Og intet vil være
i stand til at skæmme og tilsmudse dette ideal!
Heinrich Heine skrev engang:
»Wir wollen hier auf Erden schon
das Himmelreich errichten«

(»Deutschland. Ein Wintermårchen«)
Heine udtrykker det poetisk. Men kommunismen er ikke no
get kristent paradis eller et samfund af sterile, godgørende engle.
Kommunismen er en social organisation, hvis formål er at tjene
selve menneskets udvikling.
Menneskeheden har altså tilbagelagt en svær udvikling.
Resultatet af den historiske proces’ første trin, ursamfundet,
var menneskets tilblivelse og tilvejebringelse af forudsætningerne
for dets sociale udvikling. Under ursamfundet rev mennesket sig
løs fra naturen, fra sin oprindelige tilstand, og kom på egne ben.
Resultatet af de antagonistiske formationers udvikling var et
sådant niveau i videnskab og materiel produktion, som gjorde
det muligt for mennesket at sætte naturens kræfter i sin tjeneste.
Opgaven i det tredje historiske trin, under den kommunisti
ske formation, består i at bringe mennesket til at beherske dets
egne sociale relationer og sikre alsidig udvikling af selve men
nesket på basis af den materielle og åndelige produktions højeste
udvikling og kollektivistiske relationer af kammeratligt samar
bejde.
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Med den kommunistiske formations opståen indledes men
neskehedens sande historie; fra nu af ophører mennesket at være
slave af naturen og af sine egne sociale relationer.
Den videnskabelige historieopfattelse viser, at historien be
væger sig i fremadskridende retning, fra lavere til højere former,
og at menneskeheden i vore dage har nået et trin, der lukker op
for den kommunistiske formations mest alsidige udviklings- og
blomstringsperspektiver. Dette er verdenshistoriens objektive logik.
Vi har gennemgået verdenshistoriens almene udviklingslinje
i det omfang, den bestemmer lovmæssighederne for den materiel
le produktions udvikling. Men det betyder ikke, at den sociale
udvikling hermed er forklaret i hvert eneste af dens historiske
punkter. Den konkrete historie er langt rigere; den omfatter en
mængde faktorer, der påvirker den historiske proces fra mange
sider. Historien må altså ikke opfattes som noget retlinjet. Den
historiske proces er resultatet af flere faktorers virkning, og for
at forstå den konkrete historie rigtigt må der tages højde for
alle dens væsentlige momenter og kræfter, som er inddraget i den
historiske vekselvirkning. Den historiske materialisme giver en
metode til undersøgelse af den konkrete historie; den afdækker
derfor ikke alene verdenshistoriens enhed og almene udviklings
retning, men viser også vej til erkendelse af dens mangfoldighed.
Marxismens grundlæggere advarede gentagne gange mod vulgarisering af den historiske materialisme. Her er det på sin plads
at citere Engels’ ord om samme spørgsmål: »Efter materialistisk
historieopfattelse er det i sidste instans bestemmende moment i
historien produktionen og reproduktionen af det virkelige liv.
Mere har hverken Marx eller jeg nogen sinde hævdet. Når nogen
i dag fordrejer det derhen, at det økonomiske moment skulle
være enebestemmende, forvandler han denne påstand til en in
tetsigende, abstrakt, absurd frase.«
*
Videre skriver Engels, at
udviklingens forløb og form bestemmes fortrinsvis af forskellige
overbygningsmomenter, ideologiske momenter osv. Hvis man ikke
tager højde for denne historiske vekselvirkning af tilfældigheder,
gennem hvilke den økonomiske nødvendighed slår igennem, da
»ville det være lettere at anvende teorien på en hvilken som helst
* Marx/Engels Werke, bd. 37, s. 463
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historisk periode end at løse en simpel førstegradsligning«.
*
Hvad er det, der gør verdenshistoriens gang så forskelligar
tet? Her kan vi kun behandle problemet i dets mest almene form.
Lad os atter vende tilbage til spørgsmålet om det geografiske
miljøs indflydelse. Ved gennemgang af den konkrete historie må
man ikke se bort fra det geografiske miljø, men afdække dets
faktiske indflydelsesveje. Det er givet, at det geografiske miljø
er en af de faktorer, som har haft indflydelse på verdenshisto
riens ujævne forløb — nogle folk er blomstret op, andre sakket
bagud. Men det er en indflydelse, som ikke må absolutiseres, da
den brydes gennem de sociale betingelser. Hvert folk bebor et
eller andet geografisk areal og lever samtidig i visse historiske
omgivelser, i et vist historisk miljø, som det mærker påvirkningen
af. Denne påvirkning kan være uhyre forskelligartet, fra krige
og erobringer til forskellige samkvemsformer. Den kan komme til
syne i alle sfærer af samfundslivet, fra økonomi til ideologi. Her
under vekselvirker de mest forskellige folkeslag, der befinder sig
måske på samme, måske på forskellige udviklingstrin. I vor epoke
eksisterer og vekselvirker folkeslag, der står på forskellige trin
af den sociale udviklingsstige, fra stammefællesskabet til socialis
men. Denne omstændighed afføder ligeledes en kolossal mangfol
dighed af sociale problemer i vor tid.
Særpræget ved forskellige folkeslags historie genspejles og
befæstes i deres respektive kulturers særegenheder. Oswald Speng
lers teori om eksistensen af lukkede henholdsvis fuldstændig selv
stændige kulturer, hvorved verdenshistoriens enhed fornægtes, kan
ud fra en historisk materialistisk opfattelse ikke stå for nogen
kritik overhovedet. Men det ville være lige så forkert at benægte
ikke kun nationale kulturers, men også hele regioners kulturs sær
præg. Således indeholder de europæiske og asiatiske folks kul
turer en række fælles udviklingstræk, men dertil kommer mar
kante særpræg, som der må tages hensyn til ved et studium af
disse folkeslags og kontinenters historie.
Det konkrete forløb og særpræg af de enkelte landes historie
kan ikke forstås, med mindre man undersøger det reale styrke
forhold mellem klasserne og den subjektive faktors indflydelse,
ikke mindst indflydelsen fra politik og ideologi.
* Marx/Engels Werke, bd. 37, s. 467
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F. eks. var kristendommens udbredelse i sin tid en vigtig hi
storisk faktor i Europas og Amerikas historie. Men med udvik
lingen af en revolutionær arbejderbevægelse skabtes grobund for
storstilet udbredelse af den marxistiske ideologi, der har øvet
vældig indflydelse på hele den nyere histories forløb.
Dette er nogle af de forhold, som betinger mangfoldigheden
i verdenshistoriens gang. I den. historiske proces bør man have
øje for både enheden og særpræget, for både førende udviklings
tendenser og mangfoldigheden af veje, som de forskellige folk
bevæger sig ad, for både de almene udviklingslove og de enkelte
landes særegenheder. Og disse sider skal ses i deres dialektiske
sammenhæng uden at hverken overdrive eller underdrive en en
kelt sides betydning.
Vor epokes førende tendens og grundindhold er overgangen
fra kapitalisme tii kommunisme i global målestok. Hovedresulta
tet af denne tendens’ udvikling ligger i, at socialismen nu har
vundet solidt fodfæste på vor planet. Der findes ingen kræfter
i verden, som ville være i stand til at dreje historiens hjul baglæns.
Socialismens fremtid er kommunismen, fundamentet for menne
skehedens videre udvikling. Sagen er, at indførelsen af kommu
nistisk ejendom til produktionsmidlerne i praksis vil eliminere
ejendomsproblemet overhovedet, eftersom hele folkets ejendom
til produktionsmidlerne er den adækvate ejendomsform, som
giver de af karakter samfundsmæssige produktivkræfter uindskræn
ket spillerum i deres udvikling. Derfor vil den historiske proces
fremover ophøre med at have karakter af på hinanden skiftende
samfundsformationer, der adskiller sig fra hinanden ved ejen
domsformerne. Heraf følger dog ikke, at fremtidens samfund ikke
vil gennemløbe kvalitativt særegne etaper i sin udvikling. Men
disse etaper vil ikke længere adskille sig fra hinanden efter ejen
domsformer, men efter andre objektive kriterier.
Overvindelse af de sociale antagonismer i alle lande sætter
menneskene i stand til at slutte sig sammen og lede deres kræfter,
energi og fornuft ind på løsningen af de storstilede opgaver, som
knytter sig til erkendelse og betvingelse af naturen, til alsidig ud
vikling af selve mennesket. Det er opgaver, som kun er tilgæn
gelige for frie mennesker i frie, menneskeværdige samfund.

5. kapitel
SAMFUND OG KULTUR

Kultur som begreb

I de tidligere kapitler har vi undersøgt samfundet som en sam
let, sammenhængende, men også som en indre opsplittet social or
ganisme. Samfundet optræder for os som et specifikt system af
samfundsmæssige fænomener — relationer, institutioner, orga
nisationer, sociale grupper, materielle og åndelige dannelser. Vi
har undersøgt dette systems struktur, forholdet mellem dets ele
menter og dets grundlæggende udviklingslovmæssigheder.
Herefter vil vi behandle temaet samfund og kultur. Hvorfor
formuleres dette tema netop på denne måde? Er kultur da noget,
som står uden for samfundet? Naturligvis ikke. Kultur eksiste
rer i samfundet, hvilket vil sige, at der ikke eksisterer nogen kul
tur uden for samfundet, at der ikke har været nogen kultur i
naturen før og uden mennesket. Begrebet kultur er samtidigt et
meget omfangsrigt begreb og kan af omfang sammenlignes med
samfundsbegrebet: hvilken sfære i det samfundsmæssige liv og
virksomhed vi end undersøger, vil vi overalt finde kultur eller
den ene eller den anden form for kulturelementer. For en almen
teoretisk undersøgelse af kulturen og for at forstå dens rolle i det
sociale menneskes livsvirksomhed er det derfor nødvendigt at
sammenholde kulturen med samfundet.
Men hvad er så kultur, og hvilket forhold har kultur og sam
fund til hinanden? Om dette spørgsmål findes en omfangsrig
litteratur, for det er et emne, som optager mange forskere, såvel
marxister som ikke-marxister. Ligeledes findes en lang række
forskellige definitioner af kulturbegrebet, nogle nævner endda
et antal på 160.
*
En sådan mængde af definitioner kan nok ikke
* Se Å. Kroeber and C. Kluckhohn. Culture. A Critical Review of
Concepts and. Definitions. Cambridge, (Mass.), 1952

127

blot forklares med, at det drejer sig om et kompliceret og på en
vis måde ubestemt fænomen, som man søger at tyde; årsagen er
også, at man inden for de forskellige videnskaber — antropologi,
etnografi, psykologi, lingvistik, historie og sociologi •—• udskiller
forskellige sider af dette mangesidede fænomen. Derfor giver det
sig selv, at der ved definitionen af kultur ofte menes vidt for
skellige fænomener. Af denne grund er det vigtigt, at vi i første
række mere eller mindre præcist afgrænser det objekt, vi vil un
dersøge, og at vi formulerer principperne for at nå frem til en
definition.
i
Man kan naturligvis benægte nødvendigheden af og beføjel
sen til at udarbejde et alment kulturbegreb, og blot betragte det
som et begreb, der forekommer i dagligtale og visse specialviden
skaber. I samfundslivet dukker kulturen dog til stadighed op i
den ene eller anden form som et af de vigtigste sociale proble
mer, der er genstand for skarp ideologisk kamp. Vi kan for ek
sempel tage nødvendigheden af at gennemføre kulturrevolution
i de lande, der slår ind på den socialistiske opbygnings vej, og de
problemer, der deraf opstår; de asiatiske, afrikanske og latiname
rikanske folk, alle med særprægede kulturer, inddrages i aktiv,
historisk kreativitet; de komplicerede og modsigelsesfyldte pro
blemer vedrørende »massesamfund« og »massekultur« i de ud
viklede kapitalistiske lande og lignende. Heraf fremgår det klart,
at marxistisk sociologi ubetinget må beskæftige sig specielt med et
fænomen som kultur.
Begrebet kultur kan og må inddrages i systemet af sociologiske
begreber, fordi det tilhører kategorier, med hvis hjælp samfunds
videnskaberne udforsker menneskenes virksomhed og dermed også
de forskellige sociale systemers virke og udvikling.
Af oprindelse er »kultur« (agricultura) et begreb, der for
tæller, at det er forskelligt fra den uberørte natur, og at det er
et produkt af den menneskelige virksomhed. Kulturplanterne er
planter, der er forædlet gennem menneskets skabende virksom
hed. Kultiveret jord er jord, der er kultiveret af mennesket. Det
kultiverede menneske er naturvæsenet, som er udviklet gennem
opdragelse. Denned begyndte inddelingen af alt eksisterende i to
kategorier: naturfænomener og kulturfænomener. Af denne grund
begyndte man også at betragte begreberne kultur og samfund
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som synonymer og at opfatte kulturen som det vigtigste kendetegn
for menneskets måde at leve på. A. Kroeber og T. Parsons skri
ver, at i de fleste fundamentale værker om antropologi og socio
logi, især i disse discipliners tidlige periode, benyttes »kultur og
samfund med relativ lille meningsforskel«.
*
Eftersom forskellen
mellem de to kategorier bygger på forskellen mellem naturbetin
gede, spontane processer og processer, der er resultat af menne
skets bevidste, målrettede virksomhed, bliver samfundet med alle
dets fænomener også betragtet som et simpelt tillæg til kultur
historien, dvs. menneskets åndelige virksomheds historie. Hvad
enten man skænker den materielle kultur og dens mindesmærker
større eller mindre opmærksomhed, er denne anskuelse kendeteg
nende for den såkaldt kulturhistoriske skole, for den »kulturantro
pologiske« skole og varianter heraf, og er en modifikation af den
idealistiske historieopfattelse. Denne indstilling var grundlaget for
Rickerts inddeling af alle videnskaber i naturvidenskaber og kul
turvidenskaber og tillige for udlægningen af menneskehedens hi
storie som lokale, isolerede kulturers og civilisationers historie.
Anvendelse af kulturbegrebet i såvel dagligtale som videnskab
til betegnelse af de samlede resultater af menneskets skabende
virksomhed til forskel fra naturfænomenerne er efter vores me
ning acceptabel, hvis blot det ikke fører til en sammenstilling af
natur og samfund, hvor førstnævnte betragtes ud fra et materia
listisk og sidstnævnte ud fra et idealistisk synspunkt.
Men alligevel er denne opfattelse af kulturen dog for almen,
abstrakt og klart utilstrækkelig for sociologien, der undersøger
forskellige samfunds funktionsmekanismer og udvikling. Her bli
ver det nemlig nødvendigt at undersøge kulturen i dens forhold
til samfundet, dvs. ikke blot adskille kulturen fra naturen, men
også fra selve samfundet og afdække det væsentlige for samfun
dets virksomhed, der fastholdes i begrebet »kultur«.
Herudfra opstiller nogle forfattere en skillelinje mellem det
brede og det snævre kulturbegreb. I begrebets snævre betydning
menes åndelig kreativitet — videnskab, kunst osv. — samt denne
* A. L. Kroeber and Talcott Parsons. The Concepts of culture and of
social system. »American Sociological Review«. New York, Oktober
1958, bd. 23, Nr. 5, s. 582
9—743
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virksomheds resultater og disses udbredelse i masserne. En sådan
definition af kulturbegrebet adskiller sig fra det ovenfor nævnte
brede begreb, som omfatter samtlige, såvel åndelige som mate
rielle resultater af menneskets virksomhed. Adskillelsen af ånde
lig og materiel kultur har sine grunde, og det synspunkt, at den
egentlige kulturproblematik netop udspringer af den åndelige kul
turs udvikling (kultur i snævrere forstand) er temmelig udbredt.
Men også denne udlægning, der udtrykker visse aspekter af det
mangesidede fænomen »kultur« har sine mangler i forhold til
det brede kulturbegreb. Nå alt kommer til alt, er adskillelsen
af åndelig og materiel kultur jo i mange henseender relativ. En
hver menneskeskabt materiel genstand har oprindeligt eksisteret
som idé, som produkt af menneskets åndelige virksomhed. Åndelig
kreativitet er en nødvendig komponent i menneskelig virksom
hed. Naturen skaber ingen damplokomotiver, landbrugsmaski
ner eller jernbaner, skrev Marx. Disse er alle produkter af den
menneskelige hånd, produkter af hjernens virksomhed, materia
liserede kundskaber, erfaringer og skabende kræfter. Hvis ideen
skal blive et socialt betydningsfuldt fænomen, må den samtidigt
materialiseres i handlingen, i sproget, i bogen, i maleriet, i ma
skinen osv. Allerede af denne grund er en indskrænkning af kul
turen til kun at omfatte åndelig kultur ikke uden mangler. Det
er selvfølgeligt rigtigt, at en kunstmaler, der er ved at male på
lærred, skaber kultur, men er det forkert at sige det samme om
en ingeniør, der skaber en maskine?
Dertil kommer, at kulturbegrebet, såfremt det kun indbefat
ter den åndelige virksomhed og dennes resultater (»åndelig kul
tur«) ikke tilfører noget grundlæggende nyt til begrebet »sam
fundets åndelige liv«. I så fald kan kulturbegrebet kun tjene til
at kendetegne den åndelige virksomheds mangeartede former og
fænomener og til at udbrede dens resultater. Da enhver helhed
ikke blot er summen af dens bestanddele, har et sådant synte
tisk begreb en vis mening. Dette bevirker ydermere, at man kan
udskille begrebet samfund som en slags helhed, og at kultur kan
udskilles som en del af denne helhed, en del, der optræder som
indikator for udviklingen af den samfundsmæssige bevidsthed på
det givne tidspunkt.
Vi anser det ikke for muligt at indskrænke kulturen til kun
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at omfatte den åndelige kultur. Både materiel og åndelig kultur
er resultat af den menneskelige virksomhed og viser de samme
træk. Dermed menes ikke, at en sondring mellem materiel og
åndelig produktion er overflødig. F. eks. er produktionsmidlerne
produkter af den materielle kultur og underlagt dennes lovmæs
sigheder; samtidig udøver de en særdeles vigtig social funktion
som produktivkræfter, der danner grundlaget for den samlede
sociale struktur i samfundet. Udnyttelsen, dvs. »forbruget« af
produktionsmidlerne og andre dele af den materielle kultur (arbejdsmidler, bygninger, klæder osv.) medfører nedslidning eller
fysisk, kemisk og energetisk omdannelse (levnedsmidler). Derfor
er det ubetinget nødvendigt for samfundets eksistens, at disse dele
til stadighed bliver reproduceret. Det sociale menneskes mate
rielle, produktive virksomhed er en konstant nødvendighed.
Den åndelige produktions produkter er af en anden natur.
Den én gang opdagede naturlov bliver samfundets fælleseje.
Kendskab til denne lov kan benyttes i det uendelige, det bliver
ikke opbrugt, ikke tilintetgjort, gennem anvendelse. Den én gang
skrevne bog kan blive »forbrugt« utallige gange som samfundets
fælleseje (det er kun bogen som materiel genstand der opslides),
så længe den finder læsere, dvs. så længe den ikke er forældet,
ikke ophører med at tilfredsstille kulturelle krav og behov.
Der foregår altså en proces i samfundet, en proces der ska
ber, fordeler (distribuerer) og forbruger de genstande, som er
frembragt ved materiel og åndelig virksomhed. Men den mate
rielle produktions produkter må til stadighed reproduceres, såle
des at de kan forbruges. I det moderne samfund bliver de fordelt
som varer gennem handelsnettet, og i forbruget opslides de eller
forsvinder helt.
Den åndelige produktions produkter er engangsforeteelser
(hvor ofte de reproduceres er et andet problem) og forsvinder
ikke gennem forbrug. De bliver udbredt gennem oplysnings- og
uddannelsessystemet ved at lære mennesket kulturens respektive
»sprog«. Borgerskabet søger ganske vist at indordne den åndelige
produktion under kapitalens love, men har kun delvis heldet
med sig, da selve den åndelige produktions væsen hindrer noget
sådant. Det særegne ved den åndelige produktions produkter er,
at deres ydre, materielle form har betydning netop som udtryk
9’
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for deres åndelige indhold, der kan opfattes og tilegnes af men
nesket.
I klassesamfundets åndelige produktions sfære kommer også
klasseantagonismen til udtryk; som følge deraf antager kultu
rens idéindhold klassekarakter. I den kulturelle sfære sker der
en nedarvning af sociale erfaringer, kundskaber og lignende, dvs.
en akkumulation af »social information«, hvorved også kulturen
kan udvikle sig, hvilket igen vil sige, at nye kulturværdier kan
opstå. Overdragelsens konkrete mekanisme afhænger af de histo
riske betingelser, af samfundets udviklingsniveau og af de for
skellige klassers interesser, men er i alle tilfælde forbundet med
menneskets tilegnelse af kulturværdierne.
I disse definitioner fremhæves den objektive side af kultu
ren, og det fastholdes, at kulturen eksisterer i samfundet som en
bestemt helhed af materielle og åndelige værdier, der skaber det
materielle og åndelige miljø, som mennesket lever og virker i.
Men kulturbegrebets fulde indhold kommer hverken til ud
tryk i den definition, der ser kulturen som en helhed af den
menneskelige virksomheds produkter (de materielle og de ånde
lige), der er accepteret af de sociale sammenslutninger og videre
gives til de følgende generationer og andre samfund, eller i det
begreb, der fremstiller kultur som en helhed af historisk udvalgte
og nedarvede ideer og dermed forbundne værdier. Ingen af disse
definitioner kan karakterisere kulturbegrebet, selv om begge gen
spejler reelle sider af kulturen som fænomen.
Til forskel fra naturfænomenerne kan kulturen — ikke blot
som objektivt fænomen, men netop som kultur — kun eksistere
i forbindelse med mennesket, med dets aktivitet med genstande.
Derfor er kulturen altid forbundet med en karakteristik af virk
somhedens subjekt. Mennesket skaber såvel materielle som ånde
lige goder, der materialiserer resultaterne af dets udvikling, og
tilegner sig resultaterne af denne materialisering, dvs. at dens
»menneskelige« indhold afdækkes og gøres tilgængeligt for men
nesket. I samfundet foregår der en stadig proces, hvor kulturen
ikke blot frembringes, men også internationaliseres. Internatio
nalisering er et uundgåeligt aspekt af vekselvirkningen mellem
menneske og kultur, den er en uomgængelig betingelse for sam
fundets virksomhed og udvikling.
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Menneskets udskillelse fra dyreriget og de sociale fællesskabers
afløsning af flokken hang sammen med tilblivelsen og udviklingen
af specifikt menneskelige virksomhedsmåder, uden hvilke disse
fællesskabers eksistens og udvikling ville have været umulig.
Dette kan ses allerede ved arbejdet, ved produktionen af livs
fornødenheder. Som vi tidligere har omtalt, forudsætter produk
tionsprocessen bestemte tinglige komponenter — materialer og
arbejdsmidler og -redskaber samt menneskene med deres erfarin
ger, kundskaber og arbejdsfærdigheder, som sætter dem i stand
til at operere med disse redskaber, bringe dem i bevægelse og
udove produktionsvirksomhed. Ikke bare arbejdsredskaberne,
men også måden de benyttes på, udvikler sig op gennem sam
fundets historie og gives videre til de efterfølgende generationer.
Lande med ens arbejdsredskaber og andre produktionsfaktorer
kan have meget forskellige produktionskulturer, også selv om de
står på samme materiel-tekniske og samfundsøkonomiske udvik
lingsniveau.
Mangfoldigheden af menneskelige relationer — økonomiske og
politiske, inden for og imellem klasserne, nationale og interna
tionale, familiemæssige og i hverdagen, inden for idræt, opdra
gelse og undervisning, osv. — stiller hvert enkelt individ over for
nødvendigheden af at afstemme sin adfærdslinje og aktivitetsmå
de med de krav, som findes inden for de mange fællesskaber, det
pågældende individ indgår i, og med de krav, som ligger i tra
ditioner, normer, værdier osv., der udfylder en funktion som re
gulative aktivitetsmekanismer. Disse regulative mekanismer, der
er ethvert samfund iboende, og graden af menneskets beherskelse
af dem bestemmer personlighedens adfærd inden for de konkret
historiske fællesskaber. De kendetegner med andre ord samfun
dets kultur. Her skal det blot bemærkes, at vi med samfundets
kultur ikke tænker på et særligt subjekt, men på dette samfunds
virkelige mennesker og på den kultur, der er fælles og typisk for
det givne samfunds individer og som præger deres socialt betyd
ningsfulde adfærd og aktivitet i samfundslivets forskellige sfærer.
Menneskenes handlingsmåde og karakteren af deres adfærd
kan ved hjælp af kulturen opstilles som færdige adfærdsmodel
ler, der konsolideres og videregives fra generation til generation.
I ethvert samfund vugger moderen sit barn, menneskene tilbere
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der og indtager føde, hilser på venner og bekendte, arbejder,
slapper af, fejrer mærkedage osv., men de gør det på hver deres
måde, alt efter karakteren af deres nedarvede kultur.
Reaktionen på en bestemt situation eller handlemåde kan
ikke opstilles absolut entydigt i kulturen, men beror på forskellige
omstændigheder under skiftende betingelser. Her giver kulturen
ikke færdige adfærdsmodeller, men aktivitetsprincipper og mulig
hed for at vælge handlemåde ud fra menneskehedens samlede so
ciale og kulturelle udvikling gennem tiderne. Kulturens udvikling
har fulgt en bane fra opstilling af færdige handlingsmønstre til
opdeling af en handling i mål, midler og metoder, der derefter
tager form af normer, værdirettesnore o. lign., men opstilling af
færdige adfærdsmodeller under bestemte forhold vil alligevel ikke
miste sin betydning.
På den åndelige virksomheds område kan ligeledes fremhæves
kulturbegrebets særlige betydning, hvad angår kreativitetens ka
rakter samt karakteren af menneskenes tilegnelse af dens resul
tater. Når vi bedømmer et kunstværk, ser vi ikke kun på kunst
nerens talent og skaberkraft, men også på vedkommendes alme
ne og faglige kultur. En sanger kan således have en god stemme,
men derudover har han brug for det, man kalder »skole«, dvs.
professionel sangkultur.
Endvidere kan man tale om kultur i forbindelse med måden
at tilegne sig kunstværker på. Herunder vil iagttageren eller mod
tageren »omstille« sig til den skabende proces og kunstnerens in
spiration, og sammen med kunstneren ligesom opleve de begiven
heder og fænomener, som er genspejlet i kunstværket. Netop det
te bestemmer den omstændighed, at kunstværker ikke blot op
træder som mindesmærker over fortidens kultur, men også som
elementer af samtidig kultur, der er med til at forme nye gene
rationers tanker, følelser og opfattelser.
Man kan altså tale om arbejdskultur (»øvelse gør mester«),
social adfærdskultur (»gå stille, tal sagte«) og opfattelseskultur
(»se dig omkring, og brug hovedet«) samt kultur i menneskelige
relationer — i hverdagen, på arbejdspladsen, på uddannelsesste
det, i fritiden osv. I alle tilfælde drejer det sig om historisk ud
viklede, sorterede og nedarvede adfærds- og handlemåder og
-modeller, som er vedtaget af det givne sociale fællesskab og der
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for karakteriserer individernes tilhørsforhold til netop det sociale
fællesskab. Dette er også baggrunden for Leonid Bresjnevs be
mærkning på 24. partikongres (1971): »Efter vore begreber ind
befatter et højere niveau i administrationen både en opmærksom
og interesseret holdning over for folks behov og bekymringer og
effektiv behandling af henvendelser og anmodninger. Der bør i
alle vore institutioner herske en atmosfære af velvilje og respekt
for mennesket.«
*
På kulturområdet er der ikke kun tale om de egentlige ma
terielle genstande, menneskene har skabt, eller om værdisyste
mer, ideer og teorier, kunstneriske anskuelser, nedfældet i bøger
og notater, malerier, skulpturer osv. En bog med stor rigdom
af ideer og skikkelser eksisterer kun for den der kan læse, på
samme måde som arbejdsredskabet kun optræder i sin specifikke
funktion i hænderne på et menneske, der kender til at bruge det.
Nogle teoretikere hæfter sig ved kulturens symbolkarakter,
dens lighed med sproget. Ligesom ord i dagligsproget indeholder
betydninger, som opfattes af den, der kender det pågældende
sprog, således er også kulturfænomener symbolbærere af bestemt
betydning. For at beherske kulturen, må man beherske dens
»sprog«. I deres handlinger lader menneskene sig lede af kul
turens »symboler«, hvorved deres adfærd overhovedet kan be
tegnes som symbolsk til forskel fra dyrenes handlinger, hvor ad
færden har re/Zefokarakter. På dette grundlag opstod semiotikken,
dvs. læren om tegnsystemer, som ligeledes undersøger forskel
lige »kultursprog«.
Kultur er altså ikke noget, der adskiller sig fra andre sociale
fænomener, ligesom kultur heller ikke kan identificeres med an
dre fænomener. Kultur er et syntetisk begreb, der er udviklet for
at karakterisere alle materielle og deraf betingede sociale og ån
delige resultater af menneskelig aktivitet, resultater der betragtes
ud fra, hvordan de ytrer sig i mennesket og dets livsform, tænke
måder og virksomhed, og i hvilket omfang menneskets dyriske
oprindelse overvindes. Kultur er derfor først og fremmest en ka
rakteristik af menneskene og deres niveau af menneskeliggørelse.
* SUKP’s 24. kongres. Centralkomiteens beretning forelagt af general
sekretær Leonid Bresjnev den 30. marts 1971. APN, s. 86
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Kultur giver sig udtryk i specifikt menneskelige tænkemåder, so
ciale adfærdsmønstre og handlinger.
Samfundets udvikling og
mangfoldigheden af kulturer

Da en kulturs karakter bestemmes af sociale behov, kan man
sige, at den determineres af de sociale betingelser.
Kulturens tilblivelse og funktionering er en nødvendighed
for enhver fællesskabsform, for enhver fælles aktivitet menne
sker imellem, såvel i mindre grupper og kollektiver som i hele
samfundet. Derfor er kulturen flettet organisk ind i det sociale
system, og enhver opsplitning af det sociale system vil uundgåeligt
blive genspejlet i kulturen. Den rumlige mangfoldighed af et
samfund, som hænger sammen med forskellige menneskefælles
skabers samtidige eksistens, og samfundets egen udvikling, dets
indre differentiering, der hænger sammen med arbejdsdelingen,
de forskellige virksomhedssfærer, de modsatte klasseinteresser, de
sociale gruppers kamp osv., genspejles altsammen i kulturen.
I menneskehedens tidligste historie opstod overalt forskellige
primitive kulturer, der opstillede færdige adfærds- og virksom
hedsmønstre for mindre menneskefællesskaber (ætter, stammer).
Disse kulturer var særdeles stabile og forblev stort set uændrede
i århundreder. Med deres hjælp sattes menneskenes liv i fælles
skaberne i stramme rammer. Kulturerne var tilpasset indbygger
nes eksistensbetingelser og hjalp menneskene med at opretholde
livet. Et menneske, som var opdraget i et bestemt kultursystem,
følte sig »tryg« i systemet, det var »hans eget« system. Vedkom
mende udviklede stramme stereotyper for tænkning og adfærd,
de blev en del af hans egen natur. Overgangen til et andet kultur
system var for et sådant menneske forbundet med en dybtgående
omlægning af samtlige færdigheder og af selve adfærden. Ikke
alle kunne klare denne omlægning og tilpasse sig et andet kultur
miljø. Heri ligger måske også en forklaring på sigøjnerens evige
trang til at være på farten, til at leve et nomadeliv.
Menneskets forbløffende faste tilknytning til det kultursystem,
vedkommende er opdraget i, har fået nogle etnografer (B. Malinovskij m. fl.), som har studeret primitive kulturer i relativ isola
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tion (f. eks. på Stillehavsøer) til at konkludere, at det ikke er
korrekt at tale om højere og lavere kulturer, at hver enkelt
kultur er egenartet, og at menneskene i den pågældende kultur
ikke uden mén kan skifte over til et andet kultursystem. Her
af følger tilsyneladende, at udviklingsideen ikke kan anvendes
på kulturen, at kultur ikke kan udforskes historisk, men kun ved
at anlægge en strukturel og funktionel synsvinkel. Ud fra denne
opfattelse er ethvert kultursystem et sammenhængende hele, et
system hvis samlede antal strukturelementer har bestemt betyd
ning for helhedens funktionering. Og kun ved at studere helhe
dens funktionering skulle man kunne forstå meningen med og
betydningen af hver enkelt kultur. Kulturer kan ikke sammen
lignes efter udvikling, mener tilhængerne af denne opfattelse.
Disse teser er naturligvis ensidige. Konklusioner, der er op
nået ved at analysere primitive og isolerede kulturer, kan selvføl
gelig ikke uden videre overføres på hele menneskehedens historie,
som klart vidner om kulturelt fremskridt i samfundet. Men i nog
le henseender fortjener disse konklusioner dog opmærksomhed.
For det første genspejler de det faktum, at hver kultur er
egenartet og uigentagelig, at den har udviklet sit eget system af
anskuelser, normer, adfærdsmønstre, traditioner osv. Denne egen
art må ikke overtones, men det er ubestrideligt, at den forekom
mer. Hver kultur som system, som en slags sammenhængende he
le, er organisk forbundet med bestemte sociale (og endda natur
lige) betingelser og skal bidrage til at opretholde den givne fæl
lesskabsform, hvilket imidlertid ikke udelukker et historisk skifte
fra en kultur til en anden med ændring af den sociale form. Det
modsatte, ahistoriske syn på kulturen strider mod historiske data.
For det andet indeholder de nævnte synspunkter et progres
sivt, humanistisk element, rettet mod racismen og kolonialismens
ideologi. Ideen om kulturernes ligestilling under det antagonistis
ke samfunds betingelser underbygger folkenes, kulturbærernes, ret
til selvstændig eksistens. Dette er uhyre vigtigt, da kapitalismens
system med udplyndring af kolonierne har ført til knægtelse af
undertrykte folks kultur, ja somme tider til hele folkeslags og dis
ses kulturers undergang. Derimod baner socialismen vej for et
sandt humanistisk perspektiv: ikke fastfrysning af primitive kul
turer, men opsving for tilbagestående folkeslag og udvikling af
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deres økonomi og kultur, af deres adgang til moderne, progres
siv kultur; tilsvarende udvikler socialismen de nødvendige mid
ler til løsning af dette sociale problem.
For det tredje fastholder disse synspunkter vigtigheden og
gavnligheden af at indtage en funktionel holdning til kulturen
og betragte den som komponent i et bestemt system. Kombine
ret med den historiske metode vil denne holdning berige omfan
get af social viden.
Men taget under ét er de her omtalte synspunkter ikke rig
tige, eftersom de absolutiserer kulturernes egenart, benægter kul
turernes udvikling og retfærdiggør historisk relativisme.
Selvfølgelig er det ikke kun primitive kulturer, der er præget
af egenart. Det samme gælder mere højtudviklede kulturer. Men
højtudviklede folkeslags, nationers og områders faktiske kulturer
i dag er på ingen måde lukkede og isolerede. Igennem historien
har kulturernes tilblivelse og udvikling altid været ledsaget af
komplicerede processer, omfattende såvel gensidig indtrængen og
indflydelse som sammenstød, kamp og konfrontation mellem for
skellige kulturer. Allerede under kapitalismen bliver tendensen til
udvikling af fælles elementer og internationalisering af kulturer
ne ganske følelig. En stærk spore til internationalisering er udvik
lingen af moderne industri og videnskab, transport- og kommu
nikationsmidler, international arbejdsdeling, tiltagende økono
miske forbindelser på tværs af landegrænserne, stærkere befolk
ningsmobilitet samt øgede kulturelle kontakter. I vor tid gør
tekniske midler det muligt på kort tid at forvandle et hvilket som
helst nationalt resultat til hele menneskehedens ejendom. Derfor
er det vigtigt, hvilke hænder teknikken befinder sig i, og hvilke
værdier den udbreder. I såvel økonomi som kultur har interna
tionalisering under kapitalismen præg af klassemæssig og natio
nal antagonisme, i dette tilfælde som knægtelse og ødelæggelse
af undertrykte folkeslags kulturer og som indoktrinering af bor
gerlige kulturnormer. Kultursurrogater af typen discomusik og
cowboyfilm bruges til vidtgående international kulturekspansion.
Men også under kapitalismen udvikles og udbredes en demokra
tisk og sandt humanistisk kultur. Antagonismen mellem de her
skende og de undertykte nationer sætter imidlertid hindringer
for kulturens internationaliseringsproces. Kun under socialismen
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nedbrydes de barrierer, som er forbandet med antagonistiske re
lationer mellem nationerne, og åbner vidt spillerum for interna
tionalisering af socialistiske nationers kulturer.
Kulturens egenart, der som før nævnt (se 4. kapitel) forlener den historiske proces med særlige træk, må hverken totalt
fornægtes eller absolutiseres. Det ville være ensbetydende med
at bandlyse den verdenshistoriske proces’ enhed. Et eksempel på
det første finder vi i filosofisk-historiske teorier, der har vundet
udbredelse gennem bl. a. Oswald Spenglers Der Untergang des
Abendlandes og Arnold Toynbees A Study of History. De to for
fattere er langtfra enige om alt, men fælles for dem begge er tan
ken om, at menneskehedens historie dannes af egenartede, luk
kede, unikke, parallelt eksisterende »lokalkulturer« (Toynbee kal
der dem »civilisationer«), som har deres helt eget liv og bestem
te udviklingscyklus. Spengler opregner otte, Toynbee 26 sådan
ne kulturer. For dem er kulturteorien et middel til at fornægte
ideen om verdenshistoriens reale enhed. Men verdenshistorien er
enhed i forskelligartethed og ikke forskelligartethed uden enhed.
Ganske vist fornægter Toynbee ikke fuldt ud en for historien
fælles begyndelse. For ham er denne begyndelse imidlertid reli
gionens tilblivelse og udvikling og ikke selve den historiske vir
kelighed. Det siger sig selv, at begge disse opfattelser er uantage
lige for videnskabelig metodologi.
Historien opbyder altså en mangfoldighed af kulturer, som
har taget form i forskellige etniske og lokale menneskesamfund
og er præget af det givne folks historie og tilværelse i et bestemt
geografisk og socialt miljø. Den progressive verdenskultur om
fatter denne mangfoldighed af kulturer, men er ikke bare en to
talsum af kulturer, idet den bibeholder og udvikler det, der har
almenmenneskelig betydning og som kan blive universel ejendom,
uanset hvilken konkret kultur det er opstået i, og uanset hvilket
præg af særegne betingelser det har. Der vil på kommunismens
basis opstå en udelt menneskehed med en udelt kultur, som
opsuger alt det bedste, menneskeheden har præsteret igennem sin
århundredlange sociale og kulturelle udvikling. Men indtil da
forbliver kulturens mangfoldighed en realitet, som man må tage
højde for såvel i den sociale teori som i det virkelige liv.
Hvor kulturens forbindelse med et bestemt historisk fællesskab
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(stammen, folkeslaget, nationen og gruppen af kulturelt beslægte
de folkeslag) giver kulturens form særpræg, er det kulturens for
bindelse med et bestemt socialt system, med bestemte klasseinter
esser, som giver den ideologisk indhold og retning. Hver sam
fundsformation udvikler sit eget system af normer og værdier,
hvis overholdelse sikres ved hjælp af visse sanktioner, social kon
trol, opdragelsesmetoder osv. I det antagonistiske samfund er det
normsystem herskende, som modsvarer den herskende klasses in
teresser. Heroverfor udvikler den undertrykte klasse sit system
af normer, idealer, værdirettesnore og adfærdsprincipper. Lenin
skrev, at der i enhver national kultur findes to kulturer — den
herskende klasses borgerlige kultur samt elementer af en demo
kratisk og socialistisk kultur, forbundet med den undertrykte klas
ses interesser
*
Denne tese, som præcist genspejler kulturens ideo
logiske sigte, imødegås af reformister og højrerevisionister, der
modsat Lenin opfordrer til ukritisk accept af den borgerlige kul
tur. Deres holdning er en konsekvens af, at de har bandlyst klas
sebestemte vurderinger af kulturens fænomener, som således hel
ler ikke kan analyseres videnskabeligt. Deres holdning fjerner
problemet med kritisk bearbejdning af fortidens kultur, herun
der borgerlig kultur. Arbejderklassen vil naturligvis afvise den
kultur, som er af reaktionær karakter og organisk forbundet med
de sociale midler, hvormed bourgeoisiet opretholder sit herredøm
me. Men alle ægte resultater og præstationer vil indgå i den al
menmenneskelige kulturarv og fuldt ud blive udnyttet ved ska
belsen af det nye socialistiske samfunds kultur. Derfor udtrykte
Lenin sig således i en tale til ungdommen: »Kommunist bliver
man først, når man beriger sin hukommelse med viden om alle
de skatte, menneskeheden har frembragt.«
**
Det socialistiske samfunds kultur har ideologisk sigte mod
sat det borgerlige samfunds herskende kultur. Men i sin udform
ning og udvikling tilegner den sig alt værdifuldt fra hele men
neskehedens forudgående historie. Nogle pseudorevolutionæres
forsøg på at påtvinge Sovjetunionens kommunistiske parti en ret
ning til udvikling af en »proletarisk kultur«, der tilsidesætter for
* Sc V. I. Lenin. Om nationalpolitik og proletarisk internationalisme
Sputnik/Progres 1981, s. 23
** V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 41, s. 305
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tidens arv, blev af Lenin fordømt som fuldstændigt perspektivløse
og uforstandige. Lenin rejste den opgave at gennemføre en kul
turel revolution i Rusland efter oktoberrevolutionen. Hensigten
hermed var at bringe masserne til at beherske det opnåede kul
turniveau, bearbejde det kritisk og på dette grundlag udvikle de
res egen kultur, det socialistiske samfunds kultur. Det er et for
hold, som især fortjener at blive understreget i forbindelse med
den af Mao Zedong proklamerede og gennemførte »store kultur
revolution«, som var en fuldstændig bandlysning af alle leninske
principper verdrørende fortidens kulturarv. Denne revolution var
kun »kulturel« af navn, den forfulgte helt andre mål. Men under
»kulturrevolutionen« udvistes en fuldkommen nihilistisk holdning
til kulturen, der gik langt ud over rammerne af Maos ideer,
og påførte den unge kinesiske generations og dermed hele
landets kulturelle udvikling enorme tab. I stedet for udvikling
iværksattes destruktion af kulturen, i stedet for højnelse af mas
sernes kulturniveau indførtes udenadslære af Maos lille bibel, i
stedet for opdragelse af en ny intelligens fra folket indstilledes
undervisningen for millioner af unge, de faglige krav sænkedes og
enhver form for dannelse og intellektuel udfoldelse udsattes for
hån. Således var resultaterne af »kulturrevolutionen« efter mao
istisk opskrift. Konsekvenserne heraf vil formentlig længe være
at mærke på den kulturelle udvikling af hele generationer i Kina.
Denne erfaring viser, at begreberne klasseholdning, ideologisk
sigte og partitagen på kulturens område skal anvendes konkret
under hensyntagen til de forskellige kulturfænomeners specifikke
træk og forholdet mellem det klassebestemte og det almenmen
neskelige i disse fænomener. Mekanisk afvisning af al tidligere
kultur (herunder progressiv kultur) som værende »klassefremmed« fører til, at princippet om partitagen bringes i miskredit
og til, at der kan opstå fanatiske grupper som rødgardisterne, der
fornægter humanistiske ideer, river deres professorer i skægget,
ødelægger kulturmindesmærker, brænder bøger, forbyder skakspil
og så fremdeles.
Kultur og personlighed

Kultur er ikke et særligt socialt fænomen, som kan udskilles blandt
andre fænomener, der tilsammen danner samfundssystemet. Man
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må ikke tro, at der udover den materielle, tekniske, sociale, øko
nomiske og åndelige sfære tillige findes en såkaldt særlig og uaf
hængig kultursfære, eller at et område i samfundslivet kan ek
sistere uden kulturen. Derfor har vi talt om samfundets kultur,
om forskellige sociale gruppers kultur. En analyse af forholdet
mellem kultur og samfund vil imidlertid være ufuldstændig, hvis
vi undlader at berøre spørgsmålet om individets, personlighedens,
kultur. Dette spørgsmål har to aspekter. I første tilfælde drejer
det sig om betingelserne og mulighederne for menneskeværdig
(ikke dyrisk) eksistens og det enkelte individs udvikling. I andet
tilfælde drejer det sig om, i hvilken grad det givne individ er
inddraget i livets samfundsmæssige betingelser og i stand til at
tænke, leve og handle i samvirke med disse betingelser. Kultur
er en syntetisk karakteristik af individets socialisering, den bestem
mer menneskets individuelle udviklingsniveau, som præger dets
tænke- og handlemåde samt de individuelle adfærds- og reak
tionsmodeller i forskellige situationer. Overgangen fra at under
søge samfundet som et objektivt system i fremadskridende udvik
ling til at studere det samme samfund, men nu som resultatet af
milliontallige menneskers virksomhed, forlanger derfor nødven
digvis, at vi indfører begrebet »kultur«.
Men også i en anden henseende optræder kultur som et syn
tetisk begreb, idet den spænder over forskellige udslag af kultur
i menneskenes aktivitet. Som vi har set, kan menneskene under
ens betingelser handle forskelligt på en måde, som karakteriserer
deres udviklingsniveau og beherskelse af de tilstedeværende virk
somhedsbetingelser.
Ved at udskille økonomien som område og dermed forbundne
aktivitetsformer bliver vi i stand til at afdække agerbrugets, hånd
værkets, industriproduktionens osv. særegne kultur. De sociale og
politiske relationers område kendetegnes af en særlig kulturel ad
færd og aktivitet inden for rammerne af forskellige sociale insti
tutioner. Hverdagslivet og servicesfæren afføder hverdagskultu
ren og servicekulturen. Endeligt er kulturen på det åndelige om
råde forbundet med beherskelse af sproget i skrift og tale, opdra
gelse af følelser og evne til at tænke. Forskellige former for kul
tur i arbejde, adfærd, sprog og tænkning ytrer sig med andre
ord i individuelle handlinger. Her må man holde sig for øje. at
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kulturen i tænkning ikke er nogen totalsum af logiske regler, som
bare skal læres, om end man ikke kan klare sig foruden. Kulturen i
tænkning er en slags legering af både kundskaber, færdigheder og
erfaringer. Den præger en tænkemåde, der er kendetegnet af
selvstændighed, kritisk sans, konsekvens, akkuratesse, præcision
osv. Kulturen i tænkning kan for øvrigt kun bedømmes ud fra
praktisk handling, hvilket gælder al kultur. Når vi derfor støder
på udslag af middelalderlig fanatisme, flokmentalitet, blindt ra
seri o. lign, kan vi med rette karakterisere dem som tegn på lav
kultur i tænkning og adfærd.
På ethvert konkret tidspunkt i et bestemt land danner de for
skellige udslag af kultur (i sprog, adfærd, arbejde osv.) en slags
enhed, et kulturkompleks. De forskellige elementer i dette kom
pleks er forbundet af et fællesskab i de funktionelle opgaver, de
udfører, tillige med at de giver sig udslag i det givne menneske,
samfund og fællesskab. Det bestemmende grundlag, der cemen
terer kultursystemet, er de krav til mennesket, som rejses af arbejdsmidlernes konkrete udviklingsstade. »Den maskinelle civi
lisation« forlanger således ikke bare teknisk viden og erfaring af
mennesket, men også en ny karakter af menneskenes indbyrdes
relationer, nye tænkemåder, nye synspunkter såvel i den umiddel
bare produktion som i hele kredsen af problemer, der også berø
rer generelle spørgsmål om menneskets liv og arbejde, om dets
placering i verden og karakteren af dets indvirkning på denne
verden.
Individets kultur som målestok for dets frigørelse fra dyreli
vet, for dets »menneskeliggørelse«, afhænger imidlertid også af
de sociale relationer, af den i samfundet herskende verdensan
skuelse, som bestemmer menneskenes måde at tænke og opføre sig
på i det givne samfund. De krav til viden og teknisk kunnen, som
tyskerne blev stillet overfor i det fascistiske Tyskland, var ikke
lavere end førhen. Men fascismens og receideologiens herredøm
me førte til en uhyrlig kulturel degradering, til udbredelse af
styrkekult, antihumanistisk moral og menneskehad i praksis.
Kulturniveauet i et samfund karakteriserer dog endnu ikke
samfundsmedlemmernes kultur. Her kan forekomme divergenser
til den ene eller anden side. Shakespeare skabte sine værker på
et tidspunkt, da de engelske konger endnu spiste med fingrene.
143

I første halvdel af 1800-tallet var det kun en ganske snæver kreds
af mennesker, som kendte Pusjkins poesi og nød Giinkas musik.
Lomonosovs geniale opdagelser siger i sig selv kun lidt om den
russiske befolknings dannelse, viden og kultur. Der er med
andre ord grund til at tale om en kløft i den kulturelle udviklings
niveau i selve det antagonistiske samfund og at anvende begreber
som »uoplysthed«, »mangel på kultur«, »lav« og »høj« kultur
ved en karakteristik af dette samfunds tilstand.
Denne kulturkløft, denne fremmedgørelse af kulturen, er en
følge af de arbejdende massers undertykte stilling, af de her
skende klassers monopolisering af kulturens resultater og udnyt
telse af samme for at opretholde herredømmet. Med samfundets
udvikling, med dets overgang f.eks. fra feudalisme til kapitalisme,
sker der naturligvis en højnelse af massernes gennemsnitlige, al
mene kulturniveau. En stadig større procentdel af befolkningen
vil få undervisning og lære at beherske forskellige virksomhedsmå
der, men kulturkløften består.
Bourgeoisiets ideologer søger teoretisk at underbygge og ret
færdiggøre denne kløft; de søger at bevise, at udbredelse af høj
kultur i masserne og massernes adgang til kultur skulle føre til
den sande kulturs forfald og undergang. Derfor udgør masserne
angiveligt en trussel mod kulturens beståen. Kulturen kan af na
tur ikke være for masserne.
Antidemokratiske teorier som denne imødegås af marxismen
fra en ganske anderledes teoretisk vinkel. Med det antagonistiske
samfunds afskaffelse bortfalder også alle hindringer for at give
masserne et kulturelt opsving. Kultur er hele menneskehedens eje,
og hvert menneske er værdigt til at være på kulturel højde med
sin tid. Disse mål nås ved at løse sociale og økonomiske opgaver
såsom overvindelse af modsætningerne og de væsentlige forskelle
mellem åndens og håndens arbejde og mellem by og land, ved
kompleks mekanisering og automatisering af produktionen, ved
udviskning af sociale og klassemæssige forskelle samt ved at ska
be og udvikle kommunismens kultur. Kommunismens kultur er
underlaget for og midlet til alsidig udvikling af personligheden,
til udformning af den kreative personlighed, som formår at hand
le frit i forskellige sociale sfærer. Kulturen hæver mennesket over
dyreverdenen, og hvert menneske må og skal løftes op på sam
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fundets højeste kulturniveau. Det er et humanistisk mål, som
tillige forlener selve kulturen med en ny mening, nemlig i mas
semålestok at forme en personlighed, som kan handle og skabe
selvstændigt.
Dette hører fremtiden til. Men de resultater, socialismen al
lerede har nået i udviklingen af massernes kultur, er særdeles be
mærkelsesværdige. Hvor over to tredjedele af befolkningen i det
gamle Rusland var analfabeter — og at kunne læse og skrive er
som bekendt ikke kun tegn på kultur, men et nødvendigt middel
for ethvert samfunds kulturelle udvikling — da er Sovjetunionen
i dag overgået til ti års obligatorisk skoleundervisning. Et væl
digt net af læsesale og biblioteker er skudt op, overalt findes teat
re og biografer, antallet af radioapparater, fjernsyn, bøger, avi
ser, tidsskrifter, amatør- og interessegrupper af forskellig art sti
ger til stadighed. I menneskenes indbyrdes relationer legemliggø
res nu en ny moral, gennemsyret af humanistiske idealer og vær
dier. De demokratiske institutioner er inde i en konstant, syste
matisk udvikling. Sovjetunionen har gennemført en ægte kultur
revolution. Alt dette betyder selvsagt ikke, at alle problemer er
løst. Det drejer sig om noget andet. Vi støder på et interessant
paradoks. Kommunister og materialister i det hele taget, som
borgerlige ideologer, teologer og filosoffer anklager for at under
vurdere menneskets åndelige side, har på et historisk kort åremål
gjort mere for samfundets og befolkningens kulturelle udvikling,
end udbytterklasserne nogen sinde har formået på hundreder
af år.
De kan ganske vist sige, at udviklingen af de moderne tekniske
massemedier også under kapitalismen har gjort kulturen tilgæn
gelig for menigmand. Heri er der en kerne, men kun en kerne
af sandhed. Progressive, ikke-marxistiske sociologer, der under
søger det borgelige »massesamfund« og dets »massekultur«, peger
på, at de storslåede tekniske kommunikationsmidler aldeles ikke
bruges i massernes interesse. Under udseende af »massekultur«
serveres i reglen surrogater af egentlig kultur, tilpasset lave og
primitive æstetiske behov (hvor det drejer sig om kunst). »Mas
sekulturen« udfylder en helt bestemt social funktion, og denne
funktion går ikke ud på at udvikle mennesket som kreativ per
sonlighed, men at manipulere med menneskemasserne i den her
10—743
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skende klasses interesse. »Massekulturen« former den offentlige
mening, forbrugerens smag, værdirettesnorene og afleder opmærk
somheden fra fremmodnede sociale problemer; den fylder men
neskets fritid og gør det til passiv forbruger af omtalte kultur.
Derfor er »massekultur« reelt blot en ny raffineret form for mas
sernes fremmedgørelse fra kulturværdierne og ikke et middel til
at udvikle mennesket som kreativ personlighed. Dette beviser end
nu en gang den klassebestemte brug af kulturen; kapitalismen er
ikke det ringeste interesseret i, at masserne udvikler sig. Simpel
kommercialisme vinder indpas i fritidssektoren og udnytter den
i egen interesse. Småborgeren betaler for at få forelagt bestemte
fritidsnormer og er tilfreds hermed. Opgaven for forretningsman
den er blot at præsentere en vare, som vil nyde efterspørgsel hos
forbrugeren. Denne efterspørgsel bestemmes af smag og behag,
som i det skjulte dygtigt formes af det borgerlige miljø og hele den
åndelige atmofære og herskende psykologi i dette samfund. Der
for er kapitalismens »massekultur« ikke i samklang med opga
verne omkring massernes kulturelle udvikling, opgaver som so
cialismen rejser og løser.
Naturligvis udvikler der sig også en progressiv, demokratisk
kultur i det kapitalistiske samfund, men den udtrykker på den
ene eller anden måde en negativ, kritisk holdning til kapitalismen
og dennes institutioner. Der er her tale om fremtidens kultur,
for den sætter ind på at udvikle aktivitet, som søger veje til at
komme ud af de blindgyder og modsigelser, kapitalismen har
anbragt menneskeheden i.
Den kommunistiske bevægelses styrke og indflydelse hænger
sammen med, at den viser veje til løsning af de fremvoksede so
ciale problemer. Denne styrke og indflydelse vil vokse i takt med,
at kommunismen mere og mere indlysende træder frem som arv
tageren af de bedste resultater og præstationer i fortidens kultur,
som forfægter af kulturens fortsatte fremskridt i nutid og frem
tid.

6. kapitel
SUBJEKTET I DEN HISTORISKE PROCES
(FOLKEMASSER, KLASSER, PARTIER,
FREMTRÆDENDE SKIKKELSER)

Når vi følger menneskehedens almene historiske udviklingsvej og
afdækker verdenshistoriens objektive logik, påstår vi på ingen
måde, at alt i historien sker »af sig selv« og uafhængigt af men
neskenes vilje. Det drejer sig blot om et bestemt aspekt i under
søgelsen af den samfundshistoriske proces, hvor vi tager det so
ciale system som objektiv social dannelse, hvor vi undersøger
dette systems evolution, de transformationer der foregår i det, og
overgangen til et andet system, der optræder som et højere trin
i den historiske udvikling. Herunder forudsættes det, at menne
sket, dets virksomhed og dets bevidsthed er taget med som en
uundværlig komponent i det sociale system, og at dette system
kun eksisterer, fungerer og udvikler sig i kraft af denne virksom
hed. Denne sociologiske analysemetode giver os mulighed for at
opfatte samfundsudviklingens forløb som en objektiv naturlig,
historisk proces og afdække dens love. Det var fortrinsvis denne
metode, Karl Marx benyttede sig af i Kapitalen, da han under
søgte den kapitalistiske produktions udviklingsproces og historiske
tendenser. Men da dette aspekt i analysen er skilt ud fra de øvri
ge aspekter, bliver det nødvendigt at undersøge en ny kreds af
problemer, som er forbundet med analysen af det egentlige sub
jekt i den historiske aktivitet og af selve denne aktivitet. Hvorfor
må disse problemer nødvendigvis interessere os, når vi allerede
kender de historiske udviklingslove? Det er der mange grunde til.
Fremfor alt er en sådan analyse et nødvendigt led i den historiske
erkendelse. Vi kan ikke straks gå fra almene love til forklaring
af den konkret-historiske proces uden at komme ind på aktivite
tens subjekt; ellers får vi et historiebillede uden mennesker, eller
menneskene fremstår kun som marionetter i den historiske nød
vendighed. Sagen er, at subjektet ikke er passiv bærer eller kana10’
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lisator af denne nødvendighed. Som historisk tendens slår sam
fundets objektive lovmæssigheder igennem via menneskenes ak
tive virksomhed, kampe og sammenstød, men de foreskriver be
stemt ikke historiens konkrete forløb. Derfor er det et nødvendigt
moment i erkendelsen af samfundslivet at udforske subjektet i
historisk handling, at undersøge menneskenes interesser, bevæg
grunde, mål, organisationsformer osv. i sammenhæng med sam
fundets materielle betingelser og objektive lovmæssigheder.
Hvem er det så, der optræder som den historieskabende ak
tivitets subjekt? For at finde rede i dette spørgsmål må vi først
og fremmest forstå -forskellen mellem det subjektive og det objek
tive i samfundslivet. Det subjektive og det objektive er begreber,
der hænger tæt sammen. Subjektet som bærer af bevidsthedsmo
mentet, der ytrer sig i aktivitet, adskiller sig fra objektet, som den
ne aktivitet er rettet imod, og fra de betingelser, hvorunder den
foregår.
I forholdet til naturen er hele samfundet bærer af bevidst
hedsmomentet. Men da et socialt objekt kan optræde som hand
lingens objekt, er denne udvidede definition af subjektbegrebet
ikke velegnet. Her kan enten et individ eller en social gruppe
optræde som den sociale handlings subjekt. Individet som hand
lingssubjekt må i alle tilfælde tages med i billedet. Det er til stede
overalt, enten det drejer sig om samfundet som helhed eller om
en social gruppe. Men betragter man enkeltindividet som den so
ciale handlingssubjekt, må man stille det over for resten af sam
fundet, over for menneskemasserne. Følgelig rejser spørgsmålet
sig: under hvilke betingelser er ét individs handlinger socialt be
tydelige og kan påvirke samfundslivet? Historiens erfaring viser,
at summen af mange individers handlinger, dvs. store menne
skemassers eller hele sociale gruppers handlinger, kan give socialt
betydeligt resultat. Desuden viser historien, at mennesker, der har
været i stand til at indvirke på samfundet og dets udvikling, en
ten var personer der rådede over stor magt eller materiel styr
ke, eller personligheder der frembragte nye resultater inden for
erkendelse, kunst o. lign. Ved absolutisering af disse fakta op
stod der teorier, ifølge hvilke de eneste skabende subjekter i hi
storien var store personligheder, der hævede sig over massen. Si
den Plutark er denne opfattelse i forskellige modifikationer til
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stadighed blevet indpodet i den samfundsmæssige bevidsthed og
fundet støtte og billigelse blandt denne verdens mægtige, fordi den
hjalp dem med at begrunde deres ret til herredømme. I nyere
tid har Thomas Carlyle ført denne opfattelse til dens logiske af
slutning, dvs. til det absurde, idet han reducerede hele verdens
historien til store personligheders biografier.
Overdrivelsen af enkeltpersoners rolle i historien har som bag
side, at folkemassernes rolle nedvurderes. Marxismen, for hvem
udviklingen af massernes revolutionære selvbevidsthed var en af
de vigtigste opgaver, gik fra første færd beslutsomt mod denne
opfattelse og afslørede dens teoretiske uholdbarhed og politiske
skadelighed. I polemikken med unghegelianerne, der så historiens
subjekt som »kritisk tænkende personligheder« over for en »ånd
løs« hob, benægtede Marx ikke personlighedens betydning, men
han påviste, at den virkelige historie skabes af folkemasserne og
ikke af enkeltpersoner. Den kendsgerning, at folkemasserne ikke
kun er objekt, men også subjekt i den historiske aktivitet, træder
særlig tydeligt frem i historiens revolutionsperioder. Kun træghe
den, underkuelsen og fornedrelsen — som følge af udbytningen -—•
gør i visse perioder folkemasserne til historiens objekt. Når de der
imod rejser sig til selvstændig kamp for deres interesser, sætter de
deres præg på historiens hele forløb. Derfor kan spørgsmålet om
den historiske aktivitets subjekt ikke løses så ensidigt, som til
hængerne af personkultteorien gør det. Det er fremfor alt fol
kemasserne, der optræder som historiens skabende subjekt, og
kun i sammenhæng med deres aktivitet kan man virkelig forstå
de enkelte personligheders virke.
»Massen« af mennesker udtrykker ikke noget formløst eller
ubestemt. Den er opdelt i forskellige sociale grupper, fællesska
ber og klasser. For at få klarhed over menneskenes virksomhed —
folkemasserne som historiens subjekt —• må man udforske den
sociale differentierings væsen, årsager og følger.
Den marxistiske opfattelse af social differentiering bygger på
klasseteorien. Denne teori giver os en metode, hvormed vi kan
afdække og analysere de væsentlige sociale forskelle mellem men
neskene i et samfund. Derfor er den anvendelig på hele historien
siden ursamfundets opløsning.
Uden at fastslå årsagerne til og karakteren af sociale klas
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seforskelle kan man ikke forstå store menneskegruppers interesser,
indbyrdes relationer, kampe og synspunkter. Derfor er, som Le
nin skrev, begreberne »socialt system« og »samfundsformation«
ikke tilstrækkeligt konkrete uden begreberne »klasse« og »klasse
*
samfund«.
Særlig betydning har klasseteorien for forståelsen af subjektet
i den historiske aktivitet. Historien er menneskenes historie, og i
historien virker millioner og milliarder af mennesker, hvis bestræ
belser og handlinger støder sammen og krydses. Følgelig rejser
sig spørgsmålet om, hvordan man kan orientere sig i dette kaos
af individuelle handlinger, hvordan man fører individuelle hand
linger tilbage til socialt betydelige, socialt opfattelige og forklar
lige handlinger? Klasseteoriens betydning består netop i, at den
gør det muligt at føre enkeltpersoners handlinger tilbage til store
sociale gruppers og klassers handlinger, hvis vekselvirkning og
kamp er samfundsudviklingens drivkraft.
**
Den sociale differentierings væsen og årsager.
Samfundets opdeling i klasser

I samfundet består der utallige forskelle mellem menneskene; de
adskiller sig fra hinanden efter nationalt tilhørsforhold og social
status, efter køn og alder, efter erhverv og uddannelse, efter ind
komst og tjenstlig position osv. Alle disse forskelle bevirker, at
menneskene gradueres, at der udvikler sig forskellige fællesskaber
og sociale grupper. Men blandt alle disse forskelle er den vigtigste,
at menneskene opdeles i samfundsklasser.
Eksistensen af social lagdeling i det ene eller andet antagonis
tiske samfund var bestandig en åbenlys kendsgerning for dets
medlemmer. I slavesamfundet gik der en tydelig skillelinje mel
lem frie borgere og slaver; der fandtes forskellige kaster. Under
feudalismen var menneskets stilling fuldt og helt bestemt af, hvil
ken stand det tilhørte. Menneskene betragtede disse forskelle som
naturgivne eller indført af en gud. Det kapitalistiske samfund,
der er vokset frem af feudalismen, proklamerer menneskenes for
* Lenin Samlingen XI (russisk), s. 383
** Samfundsmæssig erkendelse forlanger nødvendigvis også det modsatte,
nemlig at gå fra det sociale til det individuelle (se 9. kapitel)
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melle lighed for loven, men det fjerner ikke de sociale forskelle,
klassemodsætningerne og samfundets opdeling i klasser. Det er
statter kun de gamle klasser med nye, de gamle undertrykkelsesog kampformer med nye.
Eksistensen af klasser opdagedes før Marx af borgerlige lær
de. Således mente den engelske politiske økonomis grundlægge
re, Adam Smith og David Ricardo, at der bestod tre klasser i
samfundet — bourgeoisiet, godsejerne og arbejderne — og at for
skellen mellem disse var bestemt af deres indtægtskilder. Bour
geoisiet får profit, godsejerne jordrente og arbejderne arbejdsløn.
Smiths og Ricardos analyse af klassernes stilling kædet sam
men med samfundsøkonomien var ubestrideligt et vigtigt resultat
i den samfundsmæssige tænkning. Menneskenes inddeling i klas
ser og den denned forbundne sociale ulighed betragtede de dog
som et fuldstændig lovmæssigt og nødvendigt fænomen. Smith
og Ricardo så ikke de antagonistiske klassemodsætninger og var
derfor naturligvis heller ikke i stand til at afdække klasseantago
nismens årsag. Tilmed søgte de klassedelingens årsager i forde
lingssfæren og blev ophavsmænd til den såkaldte distributionsteo
ri, der også er særdeles yndet i vor tid.
Mens den engelske politiske økonomis grundlæggere havde
rettet blikket mod klassernes eksistens, forsøgte restaurationspe
riodens franske historikere — Thierry, Guizot og Mignet — at
betragte historien, navnlig den franske revolutions historie, ud
fra klassekampens standpunkt. Efter deres mening blev forløbet
af den franske revolution bestemt af klassernes kamp om jord
ejendommen. De gav en historisk beskrivelse af klassekampen, men
erklærede den kun berettiget for de forudgående perioder; arbej
dernes klassekamp mod datidens bourgeoisi fandt de ubegrun
det, ulovlig og utilladelig.
Klassernes og klassekampens eksistens var altså opdaget end
nu før Marx. Marxismens grundlæggere anvendte samfundsvi
denskabens resultater i deres undersøgelse af samfundets klasse
struktur og af klassekampen, men lod det ikke blive herved.
Væsenet i den marxistiske teori om klasserne og klassekam
pen og dens principielle særtræk fastslog Karl Marx i sit kendte
brev til Joseph Weydemeyer af 5. marts 1852. I dette brev kan
vi læse: »Hvad jeg tilføjede af nyt var 1. at påvise, at klassernes
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eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produk
tionens udvikling; 2. at klassekampen nødvendigvis fører til pro
letariatets diktatur; 3. at selve dette diktatur kun danner over
gangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst sam
fund. . .«
*
Marx førte klassernes opståen og eksistens tilbage til den
fremadskridende produktions behov, og gav hermed som den før
ste en materialistisk forklaring på klasserne, han påviste, at klas
ser ikke er noget evigt eksisterende fænomen, at de nødvendigvis
er opstået og lige så nødvendigt vil forsvinde igen; Marx greb
klassespørgsmålet an fra historismens standpunkt, dvs. dialektisk.
For klasseteorien er det fremfor alt vigtigt at fastslå det vi
denskabelige kriterium for samfundets opdeling i klasser og der
næst at bestemme klasseforskellenes væsentlige kendetegn ud fra
dette kriterium. Disse kendetegn formulerede Lenin i sit skrift
Et storstilet initiativ, hvori han skrev: »Klasser kalder man store
menneskegrupper, der adskiller sig ved deres placering i den sam
fundsmæssige produktions historisk bestemte system, ved deres
forhold [relation] til produktionsmidlerne (hvad der i hovedsa
gen er nedfældet og udformet i love), ved deres rolle i den sam
fundsmæssige organisering af arbejdet, og følgelig ved de må
der, hvorpå de får og det omfang, hvori de får den part af sam
fundsrigdommen, som tilfalder dem. Klasser, det er menneske
grupper, af hvilke den ene kan tilegne sig den andens arbejde,
i kraft af deres placering i den givne økonomiske samfundsstruk
**
tur.«
Lad os se nærmere på denne definition.
Samfundet kan enten være et klassesamfund eller et klasseløst
samfund. Klassesamfundet er spaltet i nogle store menneskegrup
per, som har hver deres særlige klasseinteresser.
Klasserne adskiller sig ved deres placering i samfundsproduk
tionens system: nogle klasser er herskende, andre er undertrykte.
Klassernes stilling betinges af deres forskellige relation til pro
duktionsmidlerne. Dette er det vigtigste kendetegn; det bestem
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 453 {Brev til Weydemeyer, 5. marts 1852)
** V. I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind. Forlaget Tiden, København
1948, bd. 10, s. 244 {Et storstilet initiativ)
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mer klasseforskellene og karakteren af hver klasses interesser og
virksomhed såvel som dens vekselvirkning med andre klasser i
det givne samfund. Privatejendommen til produktionsmidlerne
danner det økonomiske grundlag for samfundets spaltning i klas
ser, grundlaget for at produktionsmidlernes ejere kan udbytte de
arbejdende klasser, grundlaget for den sociale antagonisme mel
lem klasserne. I et samfund, hvor alle står i samme relation til
produktionsmidlerne, kan der hverken findes klasser eller det
ene menneskes udbytning af det andet.
Den marxistisk-leninistiske klasseteori giver os følgelig mulig
hed for at bedømme store sociale gruppers interesser og virk
somhed med udgangspunkt i analysen af deres objektive stil
ling i den samfundsmæssige produktions konkret-historiske sy
stem.
Relationen til produktionsmidlerne bestemmer også en klasses
rolle i den samfundsmæssige organisering af arbejdet. Under ka
pitalismen er det bourgeoisiet, som organiserer produktionen. Ar
bejderne har pligt til at indordne sig under den kapitalistiske or
ganisering af arbejdet. »Kapitalisten er ikke kapitalist, fordi han
er industriel leder, skrev Marx, — men han bliver industriel be
falingsmand, fordi han er kapitalist.«
*
Med den monopolistiske kapitalismes udvikling inddrages der
i stadig større udstrækning eksperter til organisering af produk
tionen. De beklæder højt betalte poster såsom aktieselskabsformænd, managere, virksomhedsdirektører osv. Kapitalen bliver
upersonlig. I stedet for den enkelte kapitalist og ejer optræder
nu mægtige monopolsammenslutninger.
I borgerlig litteratur fremstilles denne kendsgerning for det
første som en modifikation, som en forvandling af kapitalismen
til et »managersamfund«, hvor nøglestillingerne ikke længere til
hører ejerne, men tekniske eksperter. For det andet tolkes denne
kendsgerning som afskaffelse af udbytningen. F. eks. siger labourmedlemmet G. A. R. Grosland, at nu da »aktivt ejerskab«
af produktionsmidlerne er blevet afløst af »passiv aktiebesiddel
se«, svarer tesen om, at ejendomsrelationerne danner grundlag
for den økonomiske magt, ikke længere til realiteterne.
* Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 2, s. 495
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Moderne kapitalisme adskiller sig naturligvis fra forrige år
hundredes kapitalisme. Men hverken enkeltkapitalistens udskift
ning med en »kollektiv« kapitalist eller ejernes afståen fra den
umiddelbare ledelse af produktionen, eller det faktum, at ejen
domsretten til en del af produktionsmidlerne overgives til staten,
kan ændre kapitalismens væsen, når produktionsmidlerne optræ
der i form af kapital, når der findes tilegnelse af fremmed arbej
de, når produktionen er underlagt kapitalistiske profitinteresser.
»Managerne« handler jo efter kapitalisternes, ejernes, hoved, og
udbytningen bliver ikke alene opretholdt, men stadig mere for
stærket. At ledelsesfunktionerne overdrages til »managere« viser
kun bourgeoisiklassens voksende snylten samt det mulige i at or
ganisere samfundsproduktionen uden kapitalister.
Relationen til produktionsmidlerne bestemmer videre måden,
hvorpå såvel som det omfang hvori den ene eller anden klasse
modtager sin indkomst. Kapitalisten og proletaren adskiller sig
fra hinanden ved, at den førstes indkomstform er profit, mens
den andens er arbejdsløn.
Borgerlige ideologer maler ligefrem et idyllisk billede af den
moderne kapitalisme. De fremstiller sagen, som om der sker en
udligning af indkomster og leveniveau i de kapitalistiske indu
strilande: de riges indkomster falder og de fattiges stiger, der dan
nes en stadig bredere »middelklasse«, som opsluger højere og la
vere befolkningslag. Heraf drages vidtgående slutninger om, at
klasseforskellene og klassekampen forsvinder i det kapitalistiske
samfund og følgelig, at den marxistiske teori ikke kan anvendes
på moderne kapitalisme.
Dette giver imidlertid et fuldstændig fordrejet billede af vir
keligheden. Lad os tage USA, den moderne kapitalistiske verdens
rigeste land, hvor det virkelig er lykkedes arbejderklassen i kamp
med kapitalisterne at opnå et højere lønniveau end i andre kapi
talistiske lande. Sker der en indkomstudligning i USA? Hvis ja,
må man spørge: hvorfor trækkes millioner af USA-borgere den
dag i dag med et »fattigdomsprogram«, mens fem procent af
de rigeste familier råder over milliarder? Hvordan forklarer man,
at der i nærheden af Capitol opstod en »fattiglejr«? Hvorfor bor
endnu i dag millioner af amerikanere i slumkvarterer, mens ka
pitalisterne beslaglægger størsteparten af nationalformuen? Her
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er der ingen spor af udligning. Tager vi den kapitalistiske verden
som helhed, kan vi iagttage en endnu stærkere polarisering af
rigdom og fattigdom. Tilegnelsen af fremmed arbejde er hoved
kilden til udbytterklassernes rigdom.
Dette er klassernes væsentligste kendetegn. Den marxistisk
leninistiske teori om samfundets spaltning i klasser ser disse ken
detegn i deres helhed og organiske sammenhæng; at tage blot et
af disse kendetegn ud af sammenhængen og gøre det til krite
rium for klassedifferentieringen ville være fuldstændig uvidenska
beligt.
Klasseforskellene, der opstår i økonomien, gennemtrænger alle
samfundslivets sfærer. På grundlag af klassens økonomiske stil
ling og materielle interesser formes dens politiske interesser, psy
kologi og bestemte ideologi. Samtidig determineres klassens fy
siognomi af dens konkret-historiske eksistensbetingelser, af forhol
det til andre klasser osv.
Hvad er nu årsagerne til klassernes opståen, hvordan og hvor
for er de opstået?
Muligheden for klassernes opståen har, som det fremgår af
det forudgående kapitel, rod i arbejdsproduktivitetens vækst til
et sådant niveau, at der opstår et merprodukt og udbytning af
mennesket bliver økonomisk fordelagtig.
Nødvendigheden af klassernes opståen har rod i produktio
nens udvikling til et sådant niveau, at dens videre udvikling ikke
lader sig gøre uden en forstærket arbejdsdeling. Uden arbejds
deling og -specialisering ville produktivkræfternes udvikling, ar
bejdsproduktivitetens vækst og samfundets udvikling i det hele
taget være umulig. Af denne grund optræder arbejdsdeling som
en yderst vigtig faktor for produktionens og hele samfundets ud
vikling.
For at kunne analysere følgerne af arbejdsdelingen rigtigt, må
man holde dette spørgsmåls tekniske og sociale aspekt adskilt.
I teknisk henseende fører arbejdsdelingen til, at arbejdsgrenene specialiseres, at der opstår forskellige fag, at der etableres
mangfoldige forbindelser mellem forskellige produktioner og at
udvekslingen mellem forskellige arbejdsgrene fremmes. I social
henseende medfører arbejdsdelingen, at der opstår privatejendom
og ejendomsforskelle, at samfundet spaltes i klasser. Dette spørgs
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mål er blevet indgående belyst i flere af Marx’ og Engels’ grund
læggende værker. Således betoner Engels i »Anti-Duhring«, at
så længe det samfundsmæssige arbejde kun leverer et lille over
skud udover de nødvendige eksistensmidler, så længe det over
vældende flertal af samfundets medlemmer kræves til det nød
vendige arbejde i den grad, at de ingen tid har tilovers, så længe
vil også dette samfund forblive klassedelt. Ved siden af det over
vejende flertal, der er beskæftiget med produktivt, men ufrit
arbejde i den materielle produktions sfære, opstår der en klasse,
som er befriet fra direkte produktivt arbejde og tager sig af så
danne samfundsfunktioner som arbejdsledelse, statsforvaltning,
retsanliggender, kunst, videnskab osv., og som lever gennem tileg
nelse af fremmed arbejde. Følgelig danner loven om arbejdsde
ling grundlaget for klassernes opståen.
*
Oprindeligt opstod klasserne ad to veje: ved indre spaltning
af ursamfundet og ved slavebinding af folk fra andre samfund
og stammer.
I første tilfælde udskiltes den herskende klasse fra familier,
som havde tilrevet sig samfundsfunktionerne og udnyttede disse
til at koncentrere stadig større rigdomme på deres hænder. Folk,
der var valgt til at udøve bestemte samfundsfunktioner under
den opstående arbejdsdeling og privatejendom begyndte at til
rane sig disse funktioner og forvandle dem til livslange og senere
arvelige embeder. Samfundets tjenere forvandlede sig således til
dets herrer.
I andet tilfælde fremhæves den anden side af klassedannel
sen. Produktionen, der er øget på alle områder — inden for kvæg
avl, agerbrug, håndværk — sætter mennesket som arbejdskraft
i stand til at frembringe mere, end det behøver til sin egen eksi
stens. Samtidig øger produktionen den daglige mængde arbejde,
som tilfalder hvert enkelt medlem af stammen, husfællesskabet
og familien. Således opstår der behov for at inddrage og anven
de ny arbejdskraft. Den skaffede krigen: krigsfanger blev slaver.
Den samfundsmæssige arbejdsdeling, fulgt op af stigende arbejdsproduktivitet og rigdom, såvel som udvidelsen af produk
tionssfæren måtte altså under datidens historiske forhold som
* Se Marx/Engels Werke, bd. 20, s. 169
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helhed betragtet, nødvendigvis indebære dannelsen af klasser, af
klassesamfundet.
Flere borgerlige teoretikere påstår, at vold var den oprindelige
kilde til dannelse af klasser. I klassedannelsesprocessen spillede
vold (krige, tilfangetagelse af slaver, krigsbytte osv.) en kolossal
rolle. Men vold som sådan kan ikke frembringe klasser. Så længe
menneskene arbejdede med stenøkser, kunne heller ikke vold frem
bringe noget merprodukt og følgelig heller ikke skabe forudsæt
ninger for udbytning. Vold er ikke årsag, men virkning. Dannel
sen af klasser blev forberedt og betinget af økonomiske årsager.
Samfundets første klassedeling skete med delingen i slaver og
slaveejere. Men dermed er spørgsmålet om klassernes opståen
ikke udtømt. Overgangen fra slavesamfund til feudalisme og siden
fra feudalisme til kapitalisme betyder ikke, at tidligere eksisteren
de klasser blot har forvandlet sig til en ny formations klasser,
f. eks. slaver til livegne bønder, eller slaveejere til feudalherrer.
En samfundsformations afløsning af en anden er en overordent
lig særegen og kompliceret proces, hvorunder den nye formations
klasser dannes. I hver ny formation opstår også nye klasser.
I vor tid har produktionens og produktivkræfternes udvikling
nået et niveau, der gør afskaffelsen af alle klasser til en yderst
aktuel opgave. I de socialistiske lande er denne opgave allerede
ved at finde sin praktiske løsning.
Klasseanalysens metode.
Samfundets klassestruktur

Samfundets spaltning i klasser viser sig og konsolideres i hele sy
stemet af sociale relationer og medfører, at klasseantagonismerne
i større eller mindre grad gennemtrænger alle samfundsfænome
ner. Hvert af disse fænomeners forhold til samfundets spaltning
i klasser og til de forskellige klassers interesser kan netop belyses
med klasseanalysens metode. Ved anvendelse af denne metode
må man imidlertid undgå to yderligheder. Det drejer sig dels om
borgerlig objektivisme, der forsøger at ignorere det fundamenta
le faktum, at samfundet er delt i klasser; herved opstår teorier,
der benægter og tilslører klassekarakteren af de kapitalistiske mo
nopoler, den borgerlige stat, de politiske partier osv. Dernæst gæl
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der det vulgær-dogmatisk og primitiv anvendelse af klasseanaly
sens metode; i dette tilfælde tages ikke hensyn til forskellige sam
fundsfænomeners særtræk. Her er alt — fra staten til hårplejen,
fra ideologien til moden — angiveligt og i lige høj grad gen
nemsyret af klasseantagonismer. I første tilfælde stiller marxis
men den klassebestemte partiske fremgangsmåde op mod den
klasseindifferente analyse; i sidste tilfælde bekæmper marxismen
subjektivisme og primitivisme, der fordrejer klasseanalysens me
tode.
Videnskabelig anvendelse af klasseanalysens metode forud
sætter, at der tages hensyn til ethvert samfundsfænomens særtræk.
Men uddrager vi deres væsentligste træk, kan alle samfundsfæno
mener inddeles i mindst tre hovedgrupper, hvor det klassemæs
sige moment kommer til udtryk på forskellig vis. For det første
findes en gruppe af samfundsfænomener, der af natur har klas
sekarakter; de opstår sammen med klasserne og består kun så
længe klasserne består. Til denne gruppe hører fremfor alt sta
ten og hele systemet af politiske relationer. Derfor er klassemæs
sig bedømmelse af staten afgørende for at forstå dens væsen og
udviklingskarakter. For det andet findes en gruppe af fænome
ner, der optræder som strukturelementer i enhver formation,
men som antager klassekarakter i det antagonistiske klassesam
fund. Som eksempel på sådanne fænomener kan nævnes produk
tionsrelationer, moral, ideologi, kunst osv. Når vi anvender klas
seanalysens metode på denne gruppe af fænomener, må vi både
tage hensyn til deres klassekarakter og til den kendsgerning, at
klassekampen ikke som sådan tilintetgør disse strukturelementer,
men ændrer deres konkret-historiske ytringsform. Således kan in
tet samfund eksistere uden produktionsrelationer eller moral.
Derfor er den kapitalistiske formations udskiftning med den kom
munistiske ikke ensbetydende med, at produktionsrelationer og
moral afskaffes, men kun at kapitalistiske relationer og kapitalis
tisk moral erstattes med kommunistisk.
Den tredje gruppe af samfundsfænomener består af struk
turelementer, der af natur ikke er klassebestemte, dvs. fænome
ner, som ikke kan udfylde deres sociale funktioner, hvis de gøres
klassebestemte, f. eks. sproget, teknikken og naturvidenskaben.
Det må dog bemærkes, at også disse elementer mærker indfly
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delsen fra samfundets klassedeling, og at klasserne tilstræber at
udnytte dem i deres interesse. Således udnytter bourgoisiet vi
denskab og teknik som midler til udbytning, hvilket øver en vis
indflydelse på de givne fænomener og på karakteren af deres
udvikling, men det kan ikke ændre og ændrer heller ikke deres
natur og væsen.
Hvis der ikke tages højde for de nævnte og endnu finere
forskelle mellem samfundsfænomenerne, vil det føre til forvræng
ning af den marxistiske klasseanalysemetode, til dens vulgarisering. For eksempel kan den klassemæssige holdning til kultur for
vandles til et middel, hvormed al kultur, der er skabt i løbet af
menneskehedens forudgående udvikling, bringes i miskredit.
Videre. Uden en klassebestemt holdning kan man heller ikke
forstå menneskenes virksomhed i klassesamfundet og ej heller de
mange motiver og bestræbelser, menneskene ledes af i deres virk
somhed. Den marxistisk-leninistiske teori om klasserne og klasse
kampen gør det muligt for os at afdække disse motivers og be
stræbelsers dybestliggende rødder og føre dem tilbage til materiel
le klasseinteresser, der kan defineres præcist. Væsenet i klasse
analysens metode består i at afdække de stridende klassers reale
interesser, der står bag menneskenes forskellige ideer, motiver, ord
og handlinger. Herunder skal mangfoldigheden af individuelle
forskelle og enkeltpersoners handlingsmotiver ikke inddrages; det
skal derimod de væsentlige, socialt betydelige sider ved deres virk
somhed. For eksempel kan én kapitalist være en god og kærlig
familiefar, passioneret samler og filantrop; den anden kapitalist
er derimod et ondt, hårdhjertet menneske, der er ligeglad med
sin familie osv. Men hovedsagen for dem som kapitalister består
i, at de har ejendom, driver forretning, opnår profit og udfylder
deres klasses sociale funktion. Derfor er det ikke afgørende væ
sentligt at skildre personlige fortrin og mangler, når man skal ka
rakterisere en kapitalist som repræsentant for hans klasse; der
imod skal det klarlægges, at han personificerer kapitalistiske rela
tioner. Disse klasserelationer og -interesser sætter også deres præg
på den borgerlige klasses medlemmers individuelle egenskaber.
Der er allerede skrevet mangt og meget om borgerlige interessers
fordærvelige virkning og om deres uforenelighed med ægte men
neskelige relationer. Alligevel må man tage i betragtning, at det
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enkelte menneskes profil altid er betydelig mere broget end den
karakteristik, der udspringer af det sociale tilhørsforhold eller
engagement.
Ved at fastslå klasseinteresserne, som betinges af klassernes
placering i det historisk bestemte produktionssystem, kan vi så
ledes føre det individuelle tilbage til det sociale, vi kan finde ud
af, hvad hver klasse stræber imod og søger at gennemføre ud
fra sine eksistensbetingelser, og vi kan afdække forholdet mellem
det objektive og det subjektive i klassens virksomhed.
Klasseanalysens metode omfatter tillige en undersøgelse af
klassestrukturen i hvert historisk bestemte samfund. Når vi ana
lyserer klassestrukturen i et samfund, i et land, og fastslår hver
klasses interesser, får vi et objektivt billede af styrkeforholdet i
samfundet, vi afdækker den væsentlige side i dette samfunds
modsigelser, sammenstød og konflikter. Den metode til klasse
analyse af et samfunds struktur, som den marxistisk-leninistiske
klasseteori har udarbejdet, er en nødvendig ledetråd ved studiet
af historien og et prøvet middel til at orientere sig med under
klassekampens komplicerede betingelser. Denne metode er blevet
strålende anvendt i Marx’, Engels’ og Lenins værker. Den bruges
aktivt af de kommunistiske partier og arbejderpartierne verden
over, når de under vidt forskellige konkrete kampbetingelser skal
fastlægge deres politik.
Hvert samfunds klassestruktur frembyder et temmelig kom
pliceret billede. En analyse heraf forudsætter fremfor alt, at man
i hvert enkelt samfund udskiller de grundlæggende klasser, hvis
indbyrdes relationer udtrykker hovedlinjen i samfundsudviklin
gen. Herudover må man tage hensyn til, at samfundet normalt
også indeholder sekundære klasser, som er forbundet med ek
sistensen af forskellige økonomiske sektorer. Videre indeholder
klassestrukturen forskellige sociale lag, som ikke kun findes i
samfundet som sådan, men også inden for de enkelte klasser.
Lad os her som eksempel undersøge det moderne kapitalistiske
samfunds sociale struktur. Dets grundlæggende klasser er bour
geoisiet og proletariatet. Den kapitalistiske produktions bevægelse
foregår i vekselvirkningen mellem disse klasser.
Håndværkere, småhandlende og bønder repræsenterer småvareproduktionen som økonomisk sektor. Bønderne er en sekun
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dær klasse i det kapitalistiske samfund, en klasse som eksisterer
i næsten alle lande. I kraft af de kapitalistiske relationers påvirk
ning opløses denne klasse i agrarbourgeoisiet og landproletaria
tet. I flere lande findes en klasse af store jordbesiddere, der for
uden kapitalistiske også anvender levn af feudale udbytningsfor
mer.
I det kapitalistiske samfund findes ud over kapitalister, arbej
dere og småborgerskab også et talstærkt lag af intellektuelle og
funktionærer. De råder ikke over produktionsmidler og skaber
ikke materielle goder og har derfor ingen selvstændig placering
i produktionssystemet. Af denne grund bør de ikke betragtes som
en samfundsklasse, men som et socialt mellemlag. Funktionærer
er lønarbejdere i den ikke-produktive sfære af det samfundsmæs
sige arbejde: i statsapparatet, monopolernes administrative ap
parat, handelen osv. Intellektuelle er åndsarbejdere: ingeniører,
læger, lærere, forfattere, kunstnere osv. De indtager en stilling
mellem klasserne og udfylder vigtige funktioner, der er knyttet
til intellektuelt arbejde og til imødekommelse af produktionens,
samfundets og den herskende klasses behov.
I den videre afklaring af det moderne kapitalistiske samfunds
klassestruktur må man være opmærksom på dynamikken og for
skydningerne i denne struktur. Alle disse klasser, sociale lag og
mellemlag er ikke-homogene, og deres interesser er forskellige. Af
væsentlig betydning er f.eks. forskellene mellem middelbourgeoi
siet og det monopolistiske storbourgeoisi i de kapitalistiske indu
strilande. Monopolbourgeoisiets -—■ den kapitalistiske verdens
herskende »elite«s — bestræbelser på at hævde sin økonomiske
og politiske magt gør den til reaktionens hovedkraft i vor tid,
fjendtlig mod fred, demokrati og socialt fremskridt.
Småborgerskabet kan opdeles i byernes småborgerskab og bøn
derne, der igen kan inddeles i middelbønder, husmænd osv.
I arbejderklassen findes lag af industri- og landarbejdere, af
faglærte og ufaglærte.
Også de intellektuelle kan opdeles i forskellig lag.
I vor tid sker der en hurtig stigning i antallet og andelen af
beskæftigede inden for servicesektoren samt af funktionærer, in
geniører og teknisk personale i kapitalistiske bedrifter — de så
kaldte mellemlag; samtidig tegner der sig et relativt fald i an
il—743
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tallet af beskæftigede i den materielle produktion. I kapitalistiske
lande iagttages en egenartet proces, hvor grænsen mellem arbej
derne og en del af funktionærerne »udviskes«, hvad angår arbejds
betingelser og andre faktorer; der sker en proletarisering af
funktionærerne og en tilnærmelse mellem dem og arbejderklas
sen. Under hensyntagen hertil betragter nogle forskere i dag den
ne gruppe arbejdende som en del af arbejderklassen. Reelt er
mindre funktionærer netop sådanne arbejdere, bare ikke i drejls
tøj, men i skjorter; deres funktioner ved betjeningen af moderne
teknik er blevet en del af den egentlige produktion, og ingeniører
og teknikere i produktionen udfører også produktivt arbejde. Det
te synspunkt støder imidlertid på indvendinger. Modstanderne
hævder, at der trods det stadig er sociale forskelle mellem arbej
dere og funktionærer. Det er arbejderklassen, der skaber mervær
dien, hvorimod funktionærerne har at gøre med beregning af
den allerede producerede værdi, med dens udveksling, fordeling
osv. Hvad angår ingeniører og teknikere ansat direkte i den ma
terielle produktionssfære, så udøver de en opsynsfunktion, om end
mangt og meget bringer dem nærmere arbejderklassen. Hvordan
dette spørgsmål end afgøres, er et dog fuldstændig klart, nemlig
at arbejderklassens sammensætning virkelig udvides. Til den hører
ikke kun industriproletariatet og landarbejderne, men også ansat
te i servicesektoren og andre tilgrænsende lag af arbejdende.
Grænserne mellem klasser og sociale grupper er fleksible og
relative, overgangene kan være gradvise, næppe mærkbare, men
objektivt er der til stadighed forskelle mellem dem.
Videre kan en analyse af samfundets sociale struktur, af de
forskellige sociale gruppers interesser og vægt, af graden og ka
rakteren af deres indflydelse på samfundslivet osv. fortsættes
og konkretiseres, anvendt på de enkelte lande og grupper af lan
de; herved kan man tillige inddrage nationale særtræks indflydel
se på klasserne og disses vekselvirkning o. lign. Derigennem op
nås et objektivt billede af fordelingen af og styrkeforholdet mellem
kræfterne i samfundet, et billede der er nødvendigt både for at
kunne forklare historiske begivenheders forløb og for at kunne
udarbejde den politiske linje under forskellige konkrete betingel
ser.
Over for det marxistiske princip om klasseanalyse af den so
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ciale struktur stiller borgerlige sociologer sædvanligvis stratifika
tionsmetoden, dvs. samfundets opdeling i »lag« (strata) efter di
verse kendetegn. Ifølge dem er sociologens opgave at undersøge
samfundets opdeling i lag —■ den sociale stratifikation — og men
neskenes bevægelse inden for den sociale struktur (eller flytning
fra sted til sted) — den sociale mobilitet.
Her kan man så spørge, hvilke kriterier de forskellige lag ind
deles efter. Nogen enig opfattelse af dette spørgsmål har borger
lige sociologer ikke. Til gengæld er de alle enige i at afvise, at
relationen til produktionsmidlerne er det afgørende kendetegn
ved samfundets deling i klasser. Hvis de benytter et økonomisk
kriterium, tager de kun fordelingssfæren (indkomstens størrelse)
eller de materielle levevilkår, dvs. de sider af tilværelsen, der
ikke er afgørende og som selv afhænger af produktionens udvik
lingsniveau. Som eksempel kan vi anføre en teori, der stammer
fra den tyske sociolog Max Weber, om den »flerdimensionale
stratifikation«, en teori der gør krav på at være alsidig, men i
virkeligheden er typisk eklektisk. Weber betragtede den økono
miske, den sociale (»livsformen«) og den politiske side som selv
stændige »dimensioner« i samfundslivet og mente, at den sociale
differentiering kunne undersøges adskilt i de enkelte dimensioner.
På denne måde når han frem til flere »stratifikationer«: i den
økonomiske dimension inddeles menneskene i klasser, i den so
ciale dimension i »statussystemer« og i den politiske dimension
i partier. Denne teoris uholdbarhed består i, at den afviser sam
fundslivets forskellige sfærers afhængighed af økonomien og er
statter den monistiske opfattelse af samfundslivet med en eklek
tisk, hvilket er særdeles typisk for moderne borgerlig sociologi.
Det er ikke tilfældigt, at princippet om »flerdimensional stratifi
kation« fremstilles som en landvinding for samfundsvidenskaben.
På grundlag af dette princip udvikledes flere teorier, der adskil
ler sig fra den Weber’ske teori og er indbyrdes forskellige ved an
tallet af dimensioner og karakteren af de kendetegn, der lægges
til grund for stratifikationen.
Nu kan man spørge, om ikke den marxistiske klasseanalysemetode og den marxistiske klasseteori er forældede, om der ikke
er grund til at hævde, at stratifikationen betyder et skridt frem
ad på den sociale strukturs forskningsområde. Dertil kan man
li*
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Svare: for det første siger den marxistiske klasseteori absolut in
tet om, at den kun anerkender klasseforskelle og afviser alle andre
forskelle. Som vi allerede har nævnt, eksisterer der mangfoldige
forskelle mellem menneskene, og ved bestemmelsen af dem kan
man udover kendetegnene for klassedannelse også fastslå ken
detegnene for gruppedannelse. Af denne grund afviser marxis
men ikke stratifikationsprincippet, dvs. inddelingen i forskellige
lag på grundlag af forskellige kriterier. Den anvender det. Stra
tifikation i antimarxistisk udgave har imidlertid det formål at
erstatte den sociale og klassemæssige differentiering med et utal
af lag, der hyppigt fastlægges ud fra tilfældige kendetegn. Her
ved tilsløres samfundets inddeling i de grundlæggende klasser —
arbejderklassen og bourgeoisiet — og antagonismen imellem dem.
Herved blandes klasseinddelingen sammen med en afledt og ofte
sekundær graduering af menneskene, hvilket fører til en subjek
tivistisk opfattelse af samfundslivet. I videnskabelig henseende
kan stratifikationsteorien altså ikke stå for kritik, og i ideologisk
henseende tjener den som kanalisator for borgerlige synspunkter
om samfundets sociale struktur. I en sådan form kan den natur
ligvis ikke anvendes til en virkeligt videnskabelig analyse af sam
fundets sociale struktur; det kan derimod den marxistiske klasseanalysemetode, den marxistiske klasseteori.
Klassekampen og dens rolle i historien.
Særtræk ved proletariatets klassekamp

Alle klasser handler ud fra deres stilling i systemet af produk
tionsrelationer og deres heraf følgende interesser. Antagonismen
mellem undertrykte og undertrykkende klasser skubber dem uvæ
gerlig ud i indbyrdes kamp. Derfor begynder klassekampen sam
tidig med samfundets spaltning i klasser. Som produkt af privat
ejendomsrelationerne optræder klassekampen for den herskende
udbytterklasse som et middel til konsolidering af dens herredøm
me, og for den undertrykte og udbyttede klasse som det eneste
middel til befrielse. I klassekampen eksisterer der altid to poler —
den konservative, reaktionære på den ene side og den revolu
tionære på den anden side. Så længe de materielle betingelser
for et nyt samfundssystem endnu ikke er modnede, formår den
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herskende klasse at opretholde sin stilling i kampen mod den
undertrykte klasse.
De revolutionære kræfter sejrer, når de respektive materielle
forudsætninger er skabt, når konflikten mellem de nye produk
tivkræfter og de gamle produktionsrelationer er modnet i sam
fundets skød. Under disse betingelser er det kun revolutionær
klassekamp, ført af de samfundskræfter der er interesseret i at
tilintetgøre de forældede økonomiske former, mod de klasser som
er bærere af disse relationer, der kan løse en mulig konflikt og
bane vej for produktivkræfternes videre udvikling. Revolutionær
klassekamp er det eneste middel, som i antagonistiske formationer
kan løse samfundsudviklingens historisk modnede opgaver og sik
re det nyes sejr over det gamle. Derfor er klassekampen også den
afgørende drivkraft for de antagonistiske samfundsformationers
udvikling, den er grundformen for udvikling og løsning af sam
fundets sociale modsigelser, en lovmæssighed i dets udvikling.
Disse modsigelser løses gennem revolution, der tilintetgør den
gamle orden og baner vej for udviklingen af den nye produk
tionsmåde. Selve revolutionen er klassekampens højdepunkt. Så
ledes er revolutionær klassekamp den historisk nødvendige form
for samfundsmæssig praksis, som sprænger den udlevede øko
nomiske samfundsformations rammer og dermed fører samfun
det fremad og hæver det til et nyt, højere trin, hvis materielle
forudsætninger er blevet forberedt med produktionens udvikling.
Bøndernes og småborgernes kamp under bourgeoisiets ledel
se førte til afskaffelse af feudalismen og banede vej for den ka
pitalistiske udvikling. Under kapitalismen udvikles og skærpes
proletariatets kamp mod bourgeoisiet. Det fører os videre til, at
klassekampen ikke kun påvirker samfundsudviklingen ved over
gangen fra en formation til en anden, den påvirker også produk
tionens udvikling, den påvirker det givne samfunds sociale og
kulturelle fremskridt.
Den videnskabelige analyse af proletariatets klassekamp, af
dens årsager, udviklingsbetingelser og -perspektiver er marxismenleninismens historiske fortjeneste. I dette spørgsmål går den hi
storiske materialisme ud fra den historiske udviklings objektive
lovmæssighed, og fra den ubestridelige kendsgerning, at kapitalis
tiske produktionsrelationer, hvor lønarbejdet udbyttes af kapi
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talen, uundgåeligt fremkalder modsigelser mellem proletariat og
bourgeoisi, og at disse modsigelser ikke forsvinder med kapita
lismens udvikling, men tværtimod skærpes.
Samtidig frembringer kapitalismen de materielle betingelser,
der bestemmer den proletariske klassekamps retning og resultater.
I kraft af, at kapitalismen giver produktionsprocessen samfunds
mæssig karakter, skaber den også de materielle forudsætninger
for at afskaffe udbytning og udskifte privatejendom med sam
fundsmæssig ejendom, som modsvarer produktivkræfternes ka
rakter. Eksistensen af de klasser, der var nødvendige i bestemte
faser af samfundsproduktionens udvikling, bliver nu en hæmsko
for det historiske fremskridt. Under disse betingelser kan prole
tariatet kun frigøre sig, når det afskaffer de kapitalistiske pro
duktionsrelationer, opløser hele privatejendommens og udbyt
ningens samfund og opbygger det socialistiske og siden det kom
munistiske samfund. At løse denne sociale opgave er den store
verdenshistoriske mission for proletariatet som den mest revolu
tionære klasse i historien.
Man anklager marxisterne for at tilskrive proletariatet sær
lige, mirakuløse egenskaber og opfatte det som en »eksklusiv«,
»udvalgt« klasse. Men hver klasse har jo sine særtræk, hvilket er
fuldstændig naturligt. Også proletariatet har sine særtræk. Det
besidder ingen privatejendom og er ikke knyttet til dens forsvar.
Det et netop dette forhold, som gør proletariatet til en konse
kvent modstander af al privatejendom. Yderligere er proletariatet
forbundet med den mest fremskredne produktionsform, med stor
industrien, og derfor udvikler det sig i takt med kapitalismen.
Proletariatet koncentrerer sig i store masser på fabrikker, i virk
somheder og industricentre. De kollektive arbejdsbetingelser læ
rer proletariatet disciplin og organisation. Proletariatets stilling
i det kapitalistiske samfund gør det i stand til at kæmpe kon
sekvent og beslutsomt for en socialistisk omlægning af samfundet,
gør det til bærer af det socialistiske ideal. Følgelig er der ikke
tale om at prædike klasseeksklusivitet, men om at fastslå sager
nes objektive stilling. Men kapitalismen, og særlig de kapitalisti
ske monopoler, undertrykker og udbytter også bønderne, byernes
småborgerskab, åndsarbejderne og hele folkeslag i koloniale og
afhængige lande. Derfor falder proletariatets interesser sammen
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med alle arbejdende massers dybeste interesser, med samfundsflertallets interesser, og dets stilling gør det objektivt til de ar
bejdende og udbyttede massers førende kraft og leder i deres
kamp for demokrati og socialisme.
Det moderne kapitalistiske samfund er skueplads for en for
bitret klassekamp. Men fra land til land har den sine særtræk.
Alt efter omstændighederne antager den sine steder skarpere,
andre steder mere dæmpede former. Men den udspiller sig over
alt, for den fremkaldes af kapitalens angreb på de arbejdendes
levevilkår, af faren for helt eller delvist at miste vundne sociale
rettigheder, af monopolernes offensiv mod demokratiske rettighe
der og friheder, af de kapitalistiske stormagters farlige, aggressive
politiske ansporing af kaprustning og krigsforberedelse.
Kampen mod monopolernes herredømme har almendemo
kratisk karakter. I denne kamp vokser massernes politiske be
vidsthed, de bakker stadig fastere op om proletariatet og begynder
at erkende nødvendigheden af en socialistisk revolution. Kampen
for demokrati er en fast bestanddel af kampen for socialisme.
Proletariatets opgave i klassekampen består netop i at sikre
overgangen fra kapitalisme til socialisme. For at nå dette mål
må proletariatet fremfor alt overtage magten. Spørgsmålet om
magten er klassekampens hovedspørgsmål. Men da proletariatets
og bourgeoisiets interesser er uforenelige, da bourgeoisiets mod
stand mod oprettelsen af den nye samfundsorden er uundgåelig
og da proletariatet er det kapitalistiske samfunds bedst organise
rede og mest konsekvent revolutionære klasse, er vejen til so
cialisme kun mulig via proletariatets erobring af magten i for
bund med de arbejdende masser. Derfor har marxismen det syns
punkt, at proletariatets diktatur bliver konsekvensen og resulta
tet af klassekampen i det borgerlige samfund. »Marxist er kun
den, der udvider anerkendelsen af klassekampen til anerkendelse
af proletariatets diktatur.«
*
Det er den marxistiske opfattelse af
klassekampen.
I overensstemmelse med sine klasseinteresser tilstræber bour
geoisiet at undertrykke den revolutionære bevægelse og anvender
* V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind, bd. 9, s. 39 {Staten og re
volutionen')
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til dette formål foruden bestikkelse og vold også den ideologiske
påvirkningsmetode for herigennem at berøve proletariatet dets
klassebevidsthed og påtvinge det en for bourgeoisiet fordelagtig
ideologi. Man forsøger på enhver måde at overbevise proletaria
tet om, at klassemodsigelserne i det kapitalistiske samfund er
fuldt ud forsonlige, og hvis der endelig skal kæmpes, må denne
kamp ikke ende med kapitalismens afskaffelse, men med en
klasseforsoning. I stedet for klassekamp taler borgerlige ideolo
ger og politikere om »klassefred«, »klassesamarbejde«, »samdræg
tighed mellem arbejde og kapital« osv. Men bag disse »frede
lige« ord skjuler sig et krav, som ikke betyder andet end, at pro
letariatet skal føje sig i sin undertrykte stilling, frivilligt give af
kald på sine mål, underkaste sig borgerlig ideologi og blive til
et viljeløst redskab for borgerlig politik. Højresocialister og refor
mister i det hele taget undgår i deres programmer at nævne klas
sekampen og afviser en klassebestemt fremgangsmåde ved løs
ning af politiske og sociale problemer.
Borgerlige sociologer erklærer, at stigende »social mobili
tet«, dvs. et stigende antal menneskers avancement fra et lavere
til et højere socialt lag er en fremskridtsfaktor. Af denne teori
følger, at jo større muligheder samfundet giver for en sådan
mobilitet og jo mere »åbent« det er, des mere progressivt er det
også. Ud fra teorien om »social mobilitet« gentager borgerlig
propaganda i USA utrætteligt, at i Amerika kan enhver ameri
kaner, enhver skopudser blive millionær.
Men »social mobilitet« vedrører kun enkelte personer eller
grupper og løser ikke klasseproblemet. Derfor løser den heller
ikke kapitalismens sociale problemer, for den fjerner ikke klas
seantagonismerne, klasseforskellene. Ingen kan jo alvorligt tro
på, at alle arbejdere kan blive kapitalister som resultat af »social
mobilitet«.
Følgelig støder to modsatte verdensanskuelser sammen i de
res opfattelse af klassekampen: den marxistiske, der viser vejen
til samfundets befrielse fra udbytning, og den borgerlige, som
vil tvinge de arbejdende til at føje kapitalisternes interesser.
Klasseantagonismen kommer til udtryk i alle samfundslivets
sfærer, men i hver sfære på sin egen måde. Klassekampens grund
former er den økonomiske, den politiske og den ideologiske kamp,
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der kun samlet kan sikre, at kampens endemål nås. Lad os nu
betragte deres særtræk og samspil anvendt på proletariatets
klassekamp. Økonomisk kamp er arbejdernes kamp for de daglige
fornødenheder, for bedre arbejdsforhold, højere løn osv.-, denne
kamp er af stor betydning; herigennem modvirkes tendensen
til forarmelse, og den opdrager til klassesolidaritet. Men vi
må alligevel ikke overse denne kamps begrænsede karakter som
en kamp for enkelte delmål; den stiller sig ikke som almen op
gave at overvinde kapitalismen. I sin kamp mod økonomisterne
viste Lenin, at hvis man begrænsede arbejdernes klassekamp til
økonomien, dømte man dem til evigt slaveri.
Derfor må den økonomiske kamp ikke betragtes som den alt
afgørende og eneste mulige kampform.
Den politiske kamp er den vigtigste og afgørende form for
proletariatets klassekamp. Marx opstillede den kendte tese, at
enhver klassekamp er politisk kamp. Det betyder, at arbejdernes
kamp mod kapitalisterne bliver den ene klasses kamp mod den
anden, eftersom den også bliver en politisk kamp, dvs. griber ind
på politikkens område. Netop i den politiske kamp sættes ikke den
ene eller anden gruppe arbejderes interesser i forgrunden, men
proletariatets almene klasseinteresser.
Under den politiske kamp rejses forskellige krav: forbedret
sociallovgivning, udvidelse og sikring af de demokratiske friheder
osv. Under den politiske kamp rejses ligeledes protester mod de
borgerlige regeringers forskellige reaktionære handlinger, over
greb osv. Netop i den politiske kamp stilles spørgsmålet om mag
ten. Og dette er forståeligt, for kun i politisk kamp, kun med
politiske midler kan arbejderklassen frarive bourgeoisiet mag
ten. Når der foreligger en revolutionær situation, bliver denne
opgave praktisk og dagsaktuel.
Klassekampens tredje grundform — den ideologiske kamp —
er ligeledes underordnet den politiske kamps behov. Det er en
kamp om indflydelsen på masserne, om at bibringe masserne en
socialistisk bevidsthed; derfor er den uadskillelig fra den poli
tiske kamps praksis, interesser og behov. Dens opgave er at afsløre
borgerlig ideologi og revisionistiske og dogmatiske fordrejninger
af den marxistisk-leninistiske teori.
Den ledende og retningsgivende rolle i proletariatets klasse
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kamp tilfalder dets revolutionære politiske parti. Uden et parti,
der lader sig lede af en videnskabelig teori og er tæt forbundet
med masserne, kan proletariatet ikke føre resultatrig kamp mod
klassefjenderne. Da kapitalismen voksede over i imperialismen og
kapitalismens modsigelser skærpedes stadig mere, viste de gamle
socialdemokratiske partier sig som bekendt ude af stand til at
lede proletariatets klassekamp. Opportunisterne havde sejret i
disse partier, de var udartet til reformpartier og blev kanalisatorer for borgerlig indflydelse i arbejderklassen. Således stillede hi
storien proletariatet over for den praktiske og uopsættelige op
gave at skabe et parti af ny type, den sociale revolutions parti,
som blev i stand til at lede arbejderklassens revolutionære kamp.
Og et sådant parti, bolsjevikkernes parti, blev oprettet af V. I. Le
nin i Rusland. Med det som forbillede opstod andre kommunis
tiske partier og arbejderpartier. De repræsenterer i dag en mæg
tig kraft, som organiserer det moderne proletariats klassekamp
i de kapitalistiske lande og opbygningen af det nye samfund i
de socialistiske lande.
Lenin udviklede læren om arbejderklassens revolutionære
parti og formulerede organisationsprincipperne for dets opbyg
ning. Det kommunistiske parti er en del af arbejderklassen, dens
fremskredne, bevidste, organiserede avantgarde. Lenin betragtede
det proletariske revolutionære parti som den højeste form for
klasseorganisation, der udtrykker proletariatets almene klasseinter
esser og skal lede alle proletariatets andre organisationer.
Partiets styrke ligger i dets enhed, sammenhold og enighed,
baseret på det videnskabelige udtryk for arbejderklassens grund
læggende interesser, og dernæst i dets stærke disciplin, der er
lige bindende for alle partimedlemmer.
Alle marxistisk-leninistiske partier er uafhængige og ligeberet
tigede. De udarbejder deres politik ved at bruge marxismen-le
ninismen på deres landes konkrete betingelser. Samtidig kræver
kampen for arbejderklassens sag, for fred, demokrati og socialis
me et stadig stærkere sammenhold mellem de kommunistiske
partier og arbejderpartierne, mellem kommunisterne i alle lande,
den kræver enhed i vilje og aktion. Bestræbelserne for at styrke
enheden i den kommunistiske verdensbevægelse og for at den
til stadighed er på højde med tidens behov er den højeste inter
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nationale pligt for ethvert marxistisk-leninistisk parti. »Samlin
gen af de kommunistiske partier er den vigtigste faktor for for
eneisen af alle antiimperialistiske kræfter.«
*
Partiets kraft og uovervindelighed består i dets forbindelse
med masserne. Det støtter sig på tillid og opbakning fra de mas
ser, det leder; det lytter opmærksomt til masserne og sammenfat
ter deres erfaringer.
De marxistisk-leninistiske revolutionære partier tilfører mas
serne den videnskabelige ideologi, fastlægger strategi og taktik
for den kommunistiske bevægelse og arbejderbevægelsen, sørger
for den mest hensigtsmæssige kombination af de forskellige kamp
former og for at vælge de rigtige kampmidler. De forsvarer marx
ismen-leninismens renhed og udvikler den på skabende vis alt
efter de nye erfaringer og historiske betingelser, i kampen mod
revisionisme og dogmatisme; de marxistisk-leninistiske partier
forbinder kampen for arbejderklassens endemål med kampen for
dens dagsaktuelle interesser.
Historien har pålagt de kommunistiske partier og arbejder
partierne den store opgave at kæmpe for kommunismen, for løs
ningen af samfundsudviklingens grundlæggende problemer, for
menneskehedens befrielse fra undertrykkelse, udbytning, sult og
nød, fra militarisme og krig, for demokrati, fred, folkevenskab og
en menneskeværdig tilværelse.
For at løse disse opgaver sammensvejser kommunisterne alle
samfundets progressive kræfter og går ind for samarbejde med
socialister, socialdemokrater og andre demokratiske partier og
organisationer, hvis disse er optaget af verdens fornyelse og er
rede til at kæmpe med herfor.
I vor epoke kan klassekampen kun forstås rigtigt i sammen
hæng med den kendsgerning, at verden er spaltet i to modsatte
sociale systemer. Skønt der mellem disse to systemer består en
klasseantagonisme, kan man ikke overføre begreber, der er udar
bejdet ved analysen af klasserelationerne i enkelte lande, på sy
stemerne. Trods de væsentlige, grundlæggende sociale, økonomi
ske og politiske forskelle mellem disse systemer, og trods de to
* Den internationale konference af kommunistiske partier. Moskva 1969.
Forlaget Tiden, København 1971, s. 36
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systemers antagonistiske karakter, må staterne i de to systemer
nødvendigvis sameksistere og lade sig lede af principperne om
ikke-indblanding i indre anliggender, lighed, gensidigt fordelag
tigt udbytte osv. samt udvikle det tekniske og videnskabelige
samarbejde, samhandelen, kulturudvekslingen osv. I det moderne
samfund er fredelig sameksistens en objektiv nødvendighed, som
harmonerer med alle folkeslags vitale interesser. Hvad overgan
gen fra kapitalisme til socialisme angår, er den konsekvensen af
de revolutionære processers udvikling under kapitalismen, proces
ser som er fremkaldt af kapitalismens egne indre lovmæssighe
der. Betingelserne for denne overgang modnes på forskellig tid
i forskellige lande. Da intet folk kan eller må påtvinge et andet
folk sin vilje, sit sociale og politiske system, da ethvert folk har
ret til selv at vælge sit samfundssystem, må de lande, hvor re
volutionen allerede er gennemført, nødvendigvis sameksistere
med de lande, hvor den gamle samfundsorden fortsat oprethol
des. De mest aggressive imperialistiske kredse har ganske vist
ikke i sinde at udvikle relationer med de socialistiske lande på
grundlag af ligeberettigelse og ikke-indblanding, men forsøger at
sætte kursen tilbage fra afspænding til kold krig, som de ikke
udelukker kan udvikle sig til varm krig. I egen, selvisk interesse
forsøger de at bringe selve afspændingsideen i miskredit. De er
klærer, at afspænding kun tjener og er til fordel for de socialisti
ske landes interesser. For at retfærdiggøre deres oprustningskurs
fremturer det militær-industrielle kompleks’ fortalere med påstan
de om, at afspændingen er »en vej med ensrettet kørsel«. Men
i realiteten er international afspænding ensbetydende med at
fastholde principperne om fredelig sameksistens mellem stater af
forskelligt samfundssystem. I vor tids verden gives intet alternativ
til afspænding, idet en kernevåbenkrig bliver fatal for den men
neskelige civilisation.
Somme tider fremsættes påstande om, at fredelig sameksistens
skulle stride imod de undertrykte folkeslags nationale befrielses
kamp mod imperialismen. Heller ikke dette synspunkt er korrekt.
Hvis et folk er undertrykt, har det ret til at kæmpe for sin be
frielse. »Den fredelige sameksistens’ politik strider ikke mod de
undertrykte folks ret til i kampen for deres befrielse at følge den
vej, de anser for nødvendig — væbnet eller ikke væbnet — og
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betyder ikke på nogen måde støtte til reaktionære regimer.«
*
Denne idé om fredelig sameksistens mellem stater af forskelligt
samfundssystem er med til at forebygge én stats indblanding i
en anden stats indre anliggender; den forudsætter statslig suveræ
nitet og lighed samt gensidig anerkendelse af, at ideologiske og
politiske tvister mellem staterne ikke må løses gennem krig. Nok
ytrer klassekampen mellem kapitalismen og socialismen sig også
under den fredelige sameksistens, men den antager helt specifik
ke former. Den økonomiske kamp mellem de to systemer ytrer
sig som økonomisk kappestrid; den politiske kamp som forsvar
af freden, for udfoldelsen af aktiv indsats mod fredens fjender,
som hjælp til de folk, der kæmper mod imperialismen, for de
res nationale og sociale befrielse. På det ideologiske område fø
res en uforsonlig kamp mellem ideologierne.
Sovjetunionen fører konsekvent og uændret den leninske
fredspolitik til forebyggelse af en ny verdenskrig. Sovjetunionen
går ind for at bremse kaprustningen og skride til nedrustning —■
altsammen i overensstemmelse med SUKP’s fredsprogram. På
Sovjetunionens kommunistiske partis 26. kongres i 1981 udtalte
Leonid Bresjnev: »Forsvare freden —• ingen opgave er på nu
værende tidspunkt på det internationale plan vigtigere for vort
parti, for vort folk og for alle verdens folk.
Ved at forsvare freden arbejder vi ikke kun for de mennesker,
der lever i dag, ikke kun for vore børn og børnebørn. Vi arbej
der for mange kommende generationers lykke.«
**
Den marxistiske teori om klasserne og klassekampen, hvis
grundprincipper vi her lægger frem, må anvendes under hensyn
tagen til specifikke lokale og aktuelle betingelser og det pågæl
dende lands udviklingsniveau og historiske særtræk. Disse for
hold er overordentlig mangfoldige verden over. Derfor må man
ikke i teorien søge færdige opskrifter på løsningen af hvert en
kelt tilfælde. Teoriens anvendelse på konkrete forhold er en ska
bende proces, der foregår des mere resultatrigt, jo mere modne
i teoretisk og hærdede i politisk henseende de partier er, der står
* Den internationale konference af kommunistiske partier, s. 31
** Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme. Sputnik/Progres
1982, bd. 2, s. 277
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i spidsen for den revolutionære klasse og de arbejdende
masser.
I og med arbejderklassen optræder som subjekt i den historie
skabende aktivitet, er det meget vigtigt for den at fastslå de konkrete kampopgaver og -metoder i henhold til de objektive forhold,
hvori indgår landets udviklingsniveau, de øvrige klassers karak
ter og aktivitet, det faktiske styrkeforhold i landet og på verdens
plan osv. For en resultatrig kamp er det desuden nødvendigt at
fastslå niveauet for arbejderklassens egen revolutionære bevidste
orientering og organiserthed og afgøre, hvorvidt den i ideologisk
henseende er selvstændig eller omvendt er spændt for bourgeoi
siets vogn. Desuden må man vurdere arbejderklassens anseelse og
indflydelse hos de andre klasser, lag og sociale og etniske grup
per, der kan optræde som arbejderklassens forbundsfæller i kam
pen.
Ledelsens kunst består bl. a. i så fuldstændigt og alsidigt som
muligt at kalkulere med alle disse faktorer, at kende både sine
egne og fjendens stærke og svage sider og på dette grundlag
fastlægge de konkrete kampmål, udfolde revolutionære initiati
ver og bidrage til den almene bevægelses opsving.
Det socialistiske samfunds sociale struktur
og dennes dynamik

Efter at det arbejdende folk med arbejderklassen i spidsen under
den socialistiske revolution har erobret magten, indledes over
gangsperioden fra kapitalisme til socialisme. Denne periode beteg
nes som overgangsperiode, fordi der nu ikke længere er kapitalis
me, men endnu heller ikke socialisme. Et stykke tid findes der
inden for et land elementer af forskellige økonomiske sektorer,
som kæmper og sameksisterer. Antallet og karakteren af disse sek
torer afhænger af landets udviklingsniveau. Hvis revolutionen
foregår i et relativ udviklet land, vil der her findes elementer af
tre indbyrdes stridende økonomiske sektorer •—- den kapitalistiske,
småvareproduktionen og den socialistiske; sidstnævnte opstår ved
nationalisering af storbourgeoisiets og godsejernes ejendom. Til
svarende udgør bourgeoisiet, småborgerskabet og arbejderklassen
de tre klasser i overgangsperioden.
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Med den socialistiske revolution indledes en grundlæggende
ændring af samfundets klassestruktur. Bourgeoisiet ophører med
at være en hovedklasse i samfundet, da det frarives sit politiske
herredømme og dets økonomiske magt undergraves. En del af
arbejderklassen bliver stadig udbyttet (for så vidt de er beskæf
tiget i kapitalisternes virksomheder), men en anden del af ar
bejderklassen er beskæftiget i den socialistiske sektor af samfunds
økonomien. Ydermere har arbejderklassen nu den politiske magt
og indtager nøglestillingerne i samfundsøkonomien. Bønderne får
jord. Småvareproduktionen og det hermed forbundne småborger
skab udgør i reglen en betydelig andel. Tilblivelsen af den nye,
socialistiske intelligens tager sin begyndelse.
På det økonomiske område består overgangsperiodens opgave
i at afskaffe økonomiens opdeling i flere sektorer og hævde sam
fundsejendommen til alle grundlæggende produktionsmidler. Løs
ningen af denne opgave fører til nye, væsentlige forandringer i
samfundets sociale struktur. Udbytterklasserne og udbytningen
likvideres definitivt. Afskaffelsen af disse klasser betyder natur
ligvis ikke, at deres repræsentanter skal tilintetgøres fysisk, men
at privatejendommen tilintetgøres. Alt efter de konkrete forhold
kan det ske enten gennem ekspropriation eller mod erstatningsbe
taling. Hvad angår småbesidderens privatejendom, der bygger
på personligt arbejde, drejer opgaven sig her om gradvist at so
cialisere den gennem kooperation. Denne socialisering må, som
Lenin sagde, foregå på fuldstændig frivilligt grundlag. Den vil
blive stimuleret af småproducenternes voksende kulturniveau, af
konkrete eksempler på den kollektive stordrifts fordele fremfor
smådriften og af stordriftens muligheder for at udnytte videnska
bens og teknikkens resultater i produktionen. Gennem koopera
tion foregår der en socialistisk omformning af de småborgerlige be
folkningslag. Dette er en meget vigtig social ændring. Bonden,
småborgeren, hører til det arbejdende folk og er derfor også ar
bejderklassens forbundsfælle i kampen mod udbytning og for so
cialisme. Men han er tillige ejer og kan af den grund vakle mel
lem proletariatet og bourgeoisiet. At tage hensyn til det landlige
småborgerskabs tvedelte sociale natur og sikre, at arbejderklassen
har et solidt forbund med de ikke-proletariske arbejdende masser
er en af overgangsperiodens vigtigste sociale og politiske opga
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ver. Dette forbund udgør den vigtigste samfundskraft, der sikrer
socialismens sejr.
Med hensyn til intelligensen består opgaven i at sætte dens
aktivitet, dens viden og kunnen i den socialistiske opbygnings tje
neste. Til dette formål gennemføres en idémæssig genopdragelse
af den gamle intelligens, der er belastet af det borgerlige sam
funds fordomme, og der dannes en ny, socialistisk intelligens fra
det arbejdende folks rækker. Således fravristes bourgeoisiet det
monopol på viden, som det brugte til opretholdelse af sit herre
dømme.
Løsningen af disse yderst komplicerede sociale problemer i
overgangsperioden er umulig uden klassekamp mod det gamle
samfunds kræfter. Af denne grund er overgangsperioden en tid
med fortsat klassekamp. Kun kampens opgaver, betingelser, for
mer og midler har ændret sig. Kampens skarphed afhænger af
de konkrete betingelser og af de styrtede klassers modstandskraft.
Kampformerne kan her være uhyre forskelligartede, fra bor
gerkrig til dagligt, sejt opdragelsesarbejde.
Den socialistiske opbygning er utænkelig uden alsidig udvik
ling af arbejdsaktiviteten og den samfundspolitiske aktivitet hos
de arbejdende masser, der her optræder som bærerne af de nye
sociale relationer, som den historieskabende aktivitets reale sub
jekt. Denne sociologiske følgeslutning blev allerede gjort af Le
nin. Han skrev, at med socialismens udvikling inddrages stadig
større masser i bevidst historieskabende virksomhed. Mens marx
ismen giver masserne en videnskabeligt begrundet selvbevidst
hed, skaber socialismen de praktiske forudsætninger for udvikling
af det arbejdene folks sociale aktivitet i alle livets sfærer. Dette
udvider det sociale initiativ og åbner nye perspektiver for vækst
i samfundets udviklingstempo.
Når overgangsperiodens opgaver er løst, træder samfundet ind
i socialismens periode. Dens sociale strukturs kvalitative egenart
i forhold til de forudgående formationer består i, at der ingen
udbytterklasser findes. Under socialismen skal alle arbejde, og
ingen har ret til arbejdsfrie indkomster. Ud fra dette synspunkt
kunne man fra første færd betegne socialismen som et klasseløst
samfund. Men en sådan følgeslutning ville være forhastet, for
klasserne udgør stadig et væsentligt element i det socialistiske
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samfunds sociale struktur. Det drejer sig imidlertid om ganske
særlige klasser, fordi de er forbundet med forskellige former for
samfundsmæssig ejendom til produktionsmidlerne, nemlig folkeejendom (statslig) og kooperativ (gruppe-)ejendom. Den sam
fundsmæssige arbejdsdeling og forskellen i ejendomsformer er un
der socialismen eksistensgrundlaget for de to arbejdende klasser
— arbejderklassen og kollektivbrugsbønderne.
De historiske erfaringer viser, at afskaffelse af privatejendom
men til produktionsmidlerne og følgelig også af udbytterklasserne
endnu ikke fjerner forskellene mellem de arbejdende klasser un
der forhold, hvor den socialistiske ejendom opstår ad forskellige
veje, og hvor landsbyen står tilbage for byen i teknisk og kulturel
henseende. Overgangen til socialisme fjerner ikke arbejdsdelingen
mellem industri- og landarbejde eller mellem håndens og åndens
arbejde. Også forskelle i den tekniske udrustning af forskellige
arbejdsgrene, i forskellige befolkningslags uddannelses-, kulturog fagligt kvalifikationsniveau vedbliver at eksistere. Ved siden
af arbejdere og bønder findes et lag af intellektuelle, beskæftiget
med åndsarbejde.
Betragter man det socialistiske samfunds sociale struktur i
alle enkeltheder, viser der sig et temmelig kompliceret billede.
Udover forskelle mellem klasserne opstår der også forskelle inden
for klasserne (i faglige kvalifikationer, i arbejdets kvalitet osv.),
hvilket naturligvis påvirker den materielle velstand og den ånde
lige udvikling hos det arbejdende folks forskellige lag. Også de
intellektuelle udgør en ret uhomogen masse, der omfatter såvel
repræsentanter for skabende arbejde inden for videnskab, tek
nik og kunst som repræsentanter for intellektuelle masseerhverv
(ingeniører, lærere, læger), højtuddannede medarbejdere i ser
vice- og forvaltningssektorerne osv. Under socialismen indføres
lighed i forholdet til produktionsmidlerne, men i fordelingssfæ
ren, hvor aflønningsprincippet fungerer efter arbejdets kvanti
tet og kvalitet, vedbliver der at være en ulighed. Samfundets so
cialt uhomogene sammensætning betyder, at der fortsat findes so
ciale forskelle og levn af social ulighed.
Hvad er nu grundlæggende for en karakteristik af relationer
ne mellem klasser og sociale grupper i det socialistiske samfund?
Med afskaffelsen af privatejendom og udbytterklasser i sam
12—743
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fundet forsvinder grundlaget for klassekampen og for første gang
i mange årtusinder opstår der en ikke midlertidig, men perma
nent enhed mellem alle samfundsborgeres grundlæggende inter
esser. Arbejderklassen såvel som kollektivbrugsbønderne og de
intellektuelle er i lige høj grad interesseret i produktivkræfternes
udvikling, i konsolideringen af det socialistiske system og i op
bygningen af kommunismen. På dette grundlag udvikles et venska
beligt samarbejde mellem arbejdere, bønder og intellektuelle.
Herunder spiller arbejderklassen som samfundets vigtigste pro
duktivkraft og som det socialistiske ideals konsekvente bærer, den
førende rolle i samfundet.
Et grundlæggende særtræk ved socialismen er, at menneske
nes praktiske virksomhed i alle samfundslivets sfærer stimuleres
af hele samfundets interesser, af dets konsolidering og udvikling,
selv om denne omstændighed dog ikke fjerner eksistensen af den
eller den sociale gruppes specifikke interesser. Under socialismen
bliver hele samfundet efterhånden til subjekt for den historiske
aktivitet. Menneskene får her mulighed for at støtte deres virk
somhed på kendskabet til objektive love, på den videnskabelige
erkendelse af deres egne interesser.
Under socialismen bliver det marxistisk-leninistiske parti,
kommunisternes parti, til hele samfundets bevidste avantgarde.
Partiets ledende rolle er her det naturlige udtryk for hele sam
fundets sociale enhed, for fællesskabet i grundlæggende økono
miske og politiske interesser hos alle sociale lag og klasser. Som
bekendt udlægger det borgerlige propagandaapparat den kends
gerning, at der kun findes ét parti i USSR, som bevis på det sov
jetiske styres »totalitære« karakter og betragter det som under
trykkelse af demokrati og frihed. Men sagen er jo, at man ikke
kan anlægge det borgerlige samfunds målestok på socialismen.
Det stemmer, at under kapitalismen, hvor der findes antagonis
tiske klasser, vil forbud mod arbejderklassens partis legale virksom
hed være undertrykkelse af demokrati og frihed. Men det bety
der ikke, at flerpartisystem under alle omstændigheder er synonymt
med demokrati. Som historien viser, kan det socialistiske demo
krati fuldt ud virkeliggøres under ét partis ledelse, som udtryk
ker interesserne, vilje- og aktionsenheden hos det socialistiske
samfunds arbejdende. Samtidig udelukker det socialistiske demo
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krati ikke et flerpartisystem. Som bekendt eksisterer der i mange
socialistiske lande op til flere politiske partier, det gælder for ek
sempel Bulgarien, DDR, Polen og Tjekkoslovakiet. Alle disse par
tier deltager i den socialistiske opbygning. Eksistensen af flere
partier hænger sammen med særtrækkene i revolutionens udvik
ling i disse lande og ikke med den socialistiske revolutions alme
ne lovmæssigheder. Arbejderklassens partis førende rolle pålægger
det vældige pligter og et kolossalt ansvar for samfundets, for so
cialismens skæbne. Under socialismen kendetegnes de sociale re
lationer følgelig af en social, politisk og ideologisk enhed, der fer
iener det socialistiske samfund med fasthed og enighed og gør
det i stand til at løse opgaver af uanet omfang på historisk kort
tid. Denne sociale, politiske og ideologiske enhed er en ny, mæg
tig drivkraft i det socialistiske samfunds udvikling.
En svækkelse af denne enhed, enten som konsekvens af op
ståede modsigelser mellem forskellige sociale grupper eller som
resultat af et brud på det rigtige samspil mellem partiet og mas
serne, har overordentlig negative følger for socialismen og er
uforeneligt med socialismens fremadskridende udviklingsperspek
tiv. Som erfaringen viser er opretholdelse og udbygning af det
socialistiske samfunds ideologiske, sociale og politiske enhed en
af de vigtigste opgaver for partiet og folket, en betingelse for sam
fundets krisefri, normale udvikling og for løsningen af alle de
opgaver, samfundet står overfor.
Eksistensen af en sådan enhed giver det socialistiske samfunds
modsigelser ikke-antagonistisk karakter. Bag dem står ingen sam
fundsklasser, der er interesseret i at bevare det gamle. Dette giver
det socialistiske samfund mulighed for at løse og overvinde de
eksisterende modsigelser, for det første på det rigtige tidspunkt,
når de er modne dertil, og for det andet i hele samfundets inter
esse.
Det socialistiske samfunds modsigelser er af karakter
specifikke; de bestemmes af særtrækkene ved socialismens opståen
og udvikling. Man må ikke glemme, at socialismen bærer »mo
dermærker« af det gamle samfund i økonomi, livsform, men
neskenes bevidsthed osv. Under socialismen findes endvidere
modsigelser mellem det nye og det udlevede, der er blevet foræl
det og begynder at bremse udviklingen: mellem stadig mere avan12*
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ærede produktivkræfter og visse forældede elementer af produk
tionsrelationer, mellem det nye udviklingsstade og de gamle orga
nisations- og ledelsesformer, mellem de nye betingelser og de gam
le former for organisering og styring, mellem de nye betingelser
og den gamle, udlevede arbejdsstil, osv. Modsigelser kan under
tiden fremkaldes af subjektive årsager, når de f. eks. er forbun
det med fejl i ledelse og planlægning eller med utilstrækkeligt
hensyn til de objektive love osv.
I det socialistiske samfund skænkes problemet om afdækning
og overvindelse af modsigelser stor opmærksomhed. Principfast
kritik og selvkritik og rigtig organisering af kampen mod forskel
lige mangler spiller her enorm rolle.
Mellem det socialistiske samfunds klasser og sociale grupper
foregår ingen klassekamp. Men heraf ville det være forkert at slut
te, at det socialistiske samfund i det hele taget står uden for
klassekampen. For de socialistiske lande er klassekampens spyd
spids rettet udad, mod kapitalismen. Derfor har de socialistiske
landes folk ingen ret til at svække deres revolutionære årvågen
hed. De har pligt til stadig at styrke deres staters forsvarsevne,
forsvare deres ideer, principper og åndelige værdier.
Derudover er det socialistiske samfund ikke garanteret mod,
at der i det ene eller andet socialistiske samfund viser sig en
aktivisering af mulige antisocialistiske elementer, der spekulerer
i efterblevne stemninger, og i egen interesse udnytter eksisterende
vanskeligheder, mangler og fejlgreb. Modsigelserne mellem sam
fundets og sådanne elementers interesser kan da antage anta
gonistiske former. Men til forskel fra kapitalismen er modsigelser
af den art generelt af tilfældig karakter, idet de ikke udspringer
af selve socialismens natur, hvor, for at bruge Lenins udtryk,
modsigelserne bliver tilbage, men antagonismerne forsvinder.
Som allerede nævnt er det socialistiske samfunds sociale struk
tur fleksibel og foranderlig. Hvad er nu tendensen i denne for
andring?
De sociale forskelle under socialismen bliver naturligvis til en
vis grad reproduceret i processen af samfundets virksomhed.
Imidlertid består et karakteristisk særkende ved socialismen i,
at disse forskelle ikke vokser og ikke forstærkes, men efterhånden
udviskes, hvilket medfører en tilnærmelse mellem de forskellige
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klasser og sociale grupper. Flere faktorer under socialismen vir
ker i denne retning. En af dem, den vigtigste, er ligestillingen i
forholdet til produktionsmidlerne. Det er netop denne omstæn
dighed, som danner det økonomiske grundlag for, at resterne af
klasseforskelle mellem arbejdere og bonder efterhånden overvin
des. Den endegyldige løsning på dette problem er knyttet til for
beredelsen af de tilsvarende materielle betingelser: højne land
brugsproduktionens tekniske niveau, omforme landbrugsarbejdet
til en slags industriarbejde, bringe landsbyens kultur- og service
niveau på højde med byens osv.
Det tekniske fremskridt i industri og landbrug tillige med
videnskabens tiltagende rolle i samfundslivet fører til ændringer
i det kvantitative forhold mellem de forskellige sociale grupper
og ligeledes i disse gruppers kvalitative karakteristika. Arbejder
klassen vokser talmæssigt. I USSR udgør den nu to tredjedele
af den erhvervsaktive befolkning. Antallet af intellektuelle vokser
hurtigst. Hver fjerde erhvervsaktive sovjetborger er nu knyttet til
i hovedsagen intellektuelt arbejde. Samtidig fører landbrugets
mekanisering naturligt til, at kollektivbrugsbøndernes andel af
den erhvervsaktive befolkning indskrænkes. Arbejdets karakter
ændres, mængden af faglært, kvalificeret arbejde øges og mæng
den af ufaglært arbejde indskrænkes. Arbejdernes og bøndernes
uddannelsesniveau er i vækst.
Socialismen er med andre ord et samfund, hvori klassefor
skelle udviskes relativt hurtigt, i takt med overvindelsen af levn
fra den gamle samfundsmæssige arbejdsdeling, med tilnærmelsen
mellem de to former for socialistisk ejendom — den statslige og
den kollektiv-kooperative, med den gradvise tilblivelse af én ejen
domsform og med det generelle opsving i hele befolkningens ma
terielle og kulturelle niveau. Sidstnævnte indebærer, at væksten
i kultur og uddannelse ikke blot optræder som en faktor til »so
cial mobilitet«, men også som et af de midler, hvormed man
løser den overordentlig komplicerede sociale opgave at overvinde
forskellene mellem åndens og håndens arbejde.
Den vigtigste, dominerende tendens i ændringen af det so
cialistiske samfunds sociale struktur ligger således i bevægelsen
frem mod det klasseløse, socialt homogene samfund. Hvornår vil
dette mål være nået? På Sovjetunionens kommunistiske partis
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26. kongres drog Leonid Bresjnev en konklusion af principiel vig
tighed. Den lød: »Vurderer man erfaringen fra vor samfunds
udvikling i de seneste årtier, kan man efter min mening gå ud
fra, at etableringen af den klasseløse struktur i samfundet i det
afgørende og grundlæggende vil foregå inden for den modne so
cialismes historiske rammer.«
*
Man kan endvidere gøre den for
modning, at nævnte konklusion ikke har lokal, men almen teo
retisk betydning: det klasseløse samfund kan skabes endnu før
overgangen til kommunismens anden fase. Og hermed tilvejebrin
ges de gunstigste betingelser for en fuldstændig og alsidig udvik
ling af hver enkelts personlighed.

* Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, bd. 2, s. 305

7. kapitel

SAMFUNDETS POLITISKE ORGANISATION.
DENS STRUKTUR OG DYNAMIK

Politikkens sfære. Stat og ret

Privatejendommens og klassernes opståen medfører voldsomme
sociale konsekvenser. For det første omformes de sfærer af sam
fundslivet, der allerede er opstået, fra grunden af. Det gælder så
ledes produktionens karakter, samfundets indretning og den sam
fundsmæssige bevidstheds struktur og indhold. For det andet
opstår der nye sfærer og nye fænomener inden for samfundslivet,
blandt hvilke de samfundspolitiske relationer, institutioner og
organisationer er af særlig betydning.
Når der opstår produktion, baseret på privatejendom, bety
der det, at gensfællesskabernes samfundsmæssige produktion af
løses af små eller store individuelle økonomiske enheder, tilhø
rende enkeltpersoner, der ejer produktionsmidler. Privatejendom
splitter menneskene op og bringer dem i modsætning til hinan
den. Men betyder det, at privatejendom ophæver ethvert øko
nomisk fællesskab? På ingen måde. Produktionen beholder jo
altid sin samfundsmæssige karakter, da den virkeliggøres i form
af bestemte sociale produktionsrelationer. Heraf følger, at indi
vider, der tilhører forskellige klasser, sluttes sammen i produk
tionen af de økonomiske relationer, således at eksistensen af én
klasse forudsætter eksistensen af en anden.
Ligesom privatejendommen ikke ophæver de økonomiske for
bindelser mellem menneskene, men kun ændrer dem, således op
hæver samfundets klassedeling heller ikke samfundet som en sam
menhængende enhed, men giver blot denne enhed en fuldstændig
ny karakter. Nu bygger denne enhed ikke mere på relationer af
samarbejde og gensidig hjælp mellem medlemmerne af et sam
let produktionskollektiv, men på relationer af herredømme og
underkastelse, på relationer mellem modstående og indbyrdes
fjendtlige klasser. Det er fuldstændig klart, at her opretholdes
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samfundets enhedskarakter kun gennem én klasses voldelige un
derkastelse af en anden og indordning af hele samfundet under
denne klasses vilje. Det betyder, at med klassernes opståen opstår
en særlig sfære i samfundslivet — de samfundspolitiske relationer,
dvs. det område, hvor klasserne kæmper om ledelsen af hele sam
fundet. Politiske relationer er relationer, der ikke indgås af enkelt
personer, men af store menneskemasser, af klasser. Politik drejer
sig om millioner og ikke om enkelte mennesker. Økonomiens
bestemmende rolle i forhold til denne nye sfære i samfundslivet
ses af, at det er den økonomisk herskende klasse som har de ma
terielle muligheder for at påtvinge hele samfundet sin vilje og
underlægge samfundet sin forvaltningsorganisation og sit herre
dømme.
Til forskel fra de materielle, økonomiske relationer, der op
står uden først at have passeret menneskenes bevidsthed, dannes
de politiske relationer ud fra den politiske bevidsthed, den poli
tiske ideologi, der bliver til under og på grundlag af klassekam
pen. Politiske relationer er ideologiske relationer, der fremtræder
som overbygning over de materielle, økonomiske relationer. Det
specifikke ved vekselvirkningen mellem politik og økonomi består
i, at »politik er økonomiens mest koncentrerede udtryk«, og at
»politik nødvendigvis har forrang fremfor økonomien.«
*
Den første tese forklarer politikkens oprindelse, den anden
dens rolle i samfundslivet.
Politikkens sfære opstår, fordi samfundets klassedeling med
fører, at den økonomisk herskende klasse kan påtvinge hele sam
fundet sin vilje for at opretholde relationer, som sikrer dens pri
vilegerede stilling i samfundet ved hjælp af vold, ved hjælp af
politikkens midler. Derfor bliver politik det mest direkte og kon
centrerede udtryk for denne klasses grundlæggende økonomiske
interesser. Som herre over voldsapparatet kan den anvende det
i egen interesse, for at gennemføre den politik, som er mest giv
tig. Men heraf følger også, at den undertrykte klasse ikke kan
opnå grundlæggende ændringer af sin økonomiske stilling uden
politisk kamp, uden at styrte udbytternes politiske herredømme.
Politikken har netop forrang fremfor økonomien, fordi den er
* V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 41, s. 216 og 278
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et nødvendigt middel til løsning af økonomiske problemer. Kun
ved at erobre den politiske magt sikrer den progressive klasse sig
mulighed for at fjerne de udlevede økonomiske relationer og
skabe nye, herskende relationer.
De økonomiske relationer genspejles altså direkte og umid
delbart i politikkens sfære. Enhver økonomisk basis, der gennemtrænges af klasseantagonismer, frembringer en helt bestemt politisk
samfundsorganisation, der svarer til basis. Den klasse, der ind
tager den herskende og ledende stilling i økonomien, hersker også
inden for politikken, dvs. at den hæver sig til hele samfundets
ledende kraft. Nøjagtig sådan forholder det sig i de moderne
kapitalistiske lande. Også her er det de grundlæggende og ved
varende klasseinteresser, der bestemmer karakteren af de poli
tiske relationer mellem klasserne.
Men den besiddende klasse kan kun udøve sit herredømme
over hele samfundet, når den selv optræder enigt og organiseret.
Denne klasse organiserer sig først samlet, når den i kampen mod
andre klasser bliver bevidst om sine almene klasseinteresser. Net
op i denne kamp opstår den organisation, hvormed de indivi
der, der tilhører den økonomisk herskende klasse, konstituerer sig
som en helhed og påtvinger den undertrykte klasse og hele sam
fundet deres vilje. Denne politiske organisation er staten.
Marxismen knyttede klassernes og klassekampens teori til læ
ren om staten og spredte derved den tåge, som filosoffer og so
ciologer af forskellig observans havde hyllet spørgsmålet om sta
ten i. Uden den videnskabelige bearbejdelse af spørgsmålet om
staten ville klassernes og klassekampens teori være ufuldstændig.
I det antagonistiske samfund er staten en komité til forvaltning
af den økonomisk herskende klasses anliggender, en organisa
tion hvormed den herskende klasse opretholder og konsoliderer
sit herredømme og styrer hele samfundet. Staten er et produkt
og udslag af uforsonlige klassemodsigelser. Den opstod af be
hovet for at holde klassernes modsætningsforhold i tømme. Hvor
der ikke fandtes klasser, fandtes heller ingen stat.
Til forskel fra den tidligere gensorganisation, som var ba
seret på medlemmernes indbyrdes slægtsskab, forener staten men
neskene efter territorialkriteriet.
Statens opståen betyder tillige, at der i samfundet udskilles
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en gruppe mennesker, der specielt arbejder med statsanliggender,
med udarbejdelse og gennemførelse af politik, med udformning
af politisk ideologi osv., dvs. en gruppe af politikere, ideologer
og embedsmænd.
Statens væsen kommer til udtryk i dens funktioner og virk
somhed. Udnyttelsen af staten til understøttelse af én klasses her
redømme over en anden og til undertrykkelse af de undertrykte
klassers modstand er statens vigtigste indre funktion. Yderligere
eksisterer der en sfære af mellemstatslige forbindelser og relatio
ner, der følgelig repræsenterer statens ydre funktion, som består
i at beskytte dens territorium mod angreb udefra og etablere be
stemte relationer til andre lande. Disse to funktioner er grundlæg
gende bestanddele af enhver udbytterstats politik.
For at kunne udøve sine funktioner må staten råde over et
magt- og voldsapparat i form af hær, politi, domstole med ting
lige vedhæng som fængsler o. lign. Statens opståen betyder, at
der skabes et magtapparat, adskilt fra folket.
I førklassesamfundet forsvarede stammemedlemmerne deres
fælles interesser sammen og behøvede ingen væbnet styrke, der
stod over dem; i klassesamfundet findes en sådan styrke imidler
tid, og ingen stat kan undvære den. Der er tale om en særlig
magt, dvs. et styrings- og voldsapparat, der er adskilt fra folket.
For at opretholde magtapparatet, føre krige osv. behøves mid
ler, som inddrives fra befolkningen i form af skatter og andre af
gifter. Ingen stat kan klare sig uden finansvæsen og embedsmænd.
Udbytterklasserne undertrykker folkemasserne og tvinger dem
samtidig til at betale undertrykkelsesapparatet. Skattebyrden lå
og ligger tungt på den arbejdende befolkning, og dette tryk bli
ver stadig stærkere, jo mere magtapparatet svulmer op og jo me
re der ofres på hær, oprustning osv. De moderne imperialistiske
stater er ingen undtagelse i denne forbindelse, men bekræfter
fuldt og helt denne afhængighed.
Ved siden af disse grundlæggende funktioner, der er forbun
det med beskyttelsen af den herskende klasses interesser inden for
landet og på internationalt plan udøver staten også en række
andre funktioner: opretholdelse af den offentlige orden, bestemte
administrative funktioner osv. Dengang der endnu ikke fandtes
udbytterklasser, sikrede menneskene offentlig orden og straffe186

de dem, der forsyndede sig mod den, uden nogen stat. Følgelig
kan behovet for at beskytte den offentlige orden ikke i sig selv
betinge statens opståen.
Staten udøver ligeledes visse økonomiske funktioner. Den fø
rer en bestemt økonomisk politik (f. eks. protektionisme eller
handelsfrihed), råder over og kontrollerer en del af de vigtigste
produktionsmidler, over samfærdsels- og kommunikationsmidler,
iværksætter anlægsarbejder, f. eks. anlæggelse af store vandings
anlæg og jernbaner, fordeler mangelvarer, udformer sociallov
givningen, udarbejder retningslinjer og love, der regulerer in
dustri- og handelsvirksomhed, osv. En vurdering af disse funk
tioners indhold og omfang afhænger af de konkrete forhold.
Nogle gange spiller de en progressiv, andre gange en reaktionær
rolle; omfanget af statens økonomiske aktivitet kan være større
eller mindre.
Under de nuværende betingelser vokser den borgerlige stats
regulerende indvirkning på økonomien. Dette betinges både af
de objektive udviklingstendenser i den industrielle storproduktion
særlig under den nuværende tekniske og videnskabelige revolution
og af monopolkapitalens bestræbelser på at udnytte de midler,
staten har til at indvirke på økonomien, for at stabilisere kapita
lismen i kappestriden med socialismen.
Af væsen er udbytterstaten altså den herskende klasses poli
tiske klasseorganisation og al snak om, at staten står over klas
serne, er enten vildfarelse eller bedrageri. Men da staten er klas
sesamfundets organisation, opstår også det indtryk, at den står
over klasserne, holder dem inden for rammerne af et bestemt sy
stem og forsoner dem. Fællesskabet er imidlertid kun illusorisk,
tilsyneladende. Det er dette narrebillede, borgerlige videnskabsmænd (nogle ubevidst, andre bevidst) udgiver for at være sta
tens væsen. Til grund for alle de mangfoldige afskygninger af
borgerlige teorier ligger den idé, at staten står over klasserne.
Denne idé accepteres fuldt og helt af opportunister af vidt for
skellig observans.
Retten er det juridiske udtryk for og fastsættelse af de pro
duktionsrelationer, den herskende klasse er interesseret i at opret
holde. Retten regulerer relationerne mellem menneskene ved
hjælp af love og normer, der har obligatorisk karakter. Retssyste187

met har ikke altid eksisteret. På den historiske udviklings laveste
trin, i ursamfundet, fandtes ingen ret. Menneskenes adfærd og
relationerne mellem dem reguleredes dengang af de skikke og
sædvaner, der udtrykte alle fællesskabets medlemmers interesser.
Overholdelsen af dem sikredes gennem tradition og opdragelse
og med stammefællesskabets og høvdingens anseelse. Engels skrev
om gensordningen: »Indadtil findes der endnu ingen forskel mel
lem rettigheder og pligter; det spørgsmål, om det er en ret eller en
pligt at tage del i offentlige anliggender, blodhævn eller udsoning
derfor, eksisterer ikke for indianeren; det ville forekomme ham
lige så absurd som spørgsmålet om, hvor vidt det var en ret eller
en pligt at spise, sove eller jage.«
*
I førklassesamfundet hvilede magten hos stammehøvdinge og
-ældste på traditioner, på fællesskabets og selve høvdingens auto
ritet, i staten derimod hviler magten på vold. Autoritetens styrke
erstattes her af styrkens autoritet.
Under overgangen fra gensbestemt til statslig organisation
tager retten endvidere form som et system af normer, fastlagt af
staten og beskyttet og understøttet af statsmagten. Rettens op
gave består i at fastholde de eksisterende ejendomsrelationer. Et
hvert angreb på ejendommen fremtræder som en overtrædelse af
statens love. Retten opstår således først, når der udvikles ejen
domsforskelle i samfundet og skabes betingelser, hvorunder det
udbyttende mindretal ikke kan opretholde sit økonomiske og po
litiske herredømme uden at påtvinge hele samfundet sin vilje.
Retten, skriver Marx og Engels, er intet andet end den hersken
de klasses vilje, ophøjet til lov.
Retten udtrykker ikke individuelle interesser, men den her
skende besidderklasses fælles interesser. I udbyttersamfundet be
skytter retten først og fremmest privatejendommens interesser i
relationerne mellem menneskene. Hvis ægteskab, adoption, arv
o. lign, ikke hang sammen med ejendomsrelationerne, ville de
lige så lidt som kærlighed, venskab osv. være genstand for retslig
regulering.
Retten optræder som et system af obligatoriske adfærdsnormer
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 306 (.Familiens,
privatejendommens og statens oprindelse}
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for menneskene, for så vidt den bringer statsviljen til udtryk.
Men hvad bestemmer statens vilje? Herom skrev Engels: ». . . alle
det borgerlige samfunds behov —■ ligegyldigt hvilken klasse der
netop er ved magten — går gennem statsviljen for at få almin
delig gyldighed i form af love. Det er den formelle side af sagen,
som forstår sig af sig selv; spørgsmålet er blot, hvilket indhold
denne kun formelle vilje — den enkeltes såvel som statens —
har, og hvorfra dette indhold kommer, hvorfor man netop vil
dette og ikke noget andet. Og når vi undersøger dette spørgsmål,
så finder vi, at statsviljen i den moderne historie i det store og
hele bestemmes af det borgerlige samfunds vekslende tarv, af den
ene eller den anden klasses overmagt, i sidste instans af produk
tivkræfternes og omsætningsforholdenes udvikling.«
*
Dette er rettens sande væsen. Men i borgerlig ideologi genspej
les det i fordrejet form.
På fænomenernes overflade fremtræder den juridiske lov som
noget, der står over klasserne, som noget der udtrykker hele sam
fundets vilje til at frembringe en bestemt orden og organisation.
Ved at fastholde dette narrebillede prøver borgerlige ideologer
at hævde den idé, at samfundet skabes og holdes sammen af love.
Men dette er kun en juridisk illusion.
I enhver samfundsformation eksisterer statsretten ikke kun
som det herskende, men som det eneste retssystem. Et samfund
kan ikke have to retssystemer. Retten er jo kun gyldig, når den
fastlægges af staten og opretholdes af dennes tvangsapparat.
Ligesom der ikke kan findes to stater i ét samfund, kan der heller
ikke findes to lovgivere og to retssystemer i ét samfund.
Mens begrebet statskassen karakteriserer statens almene natur
for hele den periode, hvor klassesamfundet består, er begreberne
statstype og statsform nødvendige for at analysere staten i dens
udvikling. Statstypen bestemmes af hvilken klasse, der realiserer
det politiske herredømme. De tre antagonistiske hovedformatio
ner, vi har omtalt tidligere, svarer til udbytterstatens tre typer —
slaveejerstaten, feudalstaten og den borgerlige stat. Hvad den so
cialistiske stat angår, er den en principielt ny statstype, hvis vig
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 393
Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang)

(Ludwig
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tigste opgave er at virkeliggøre folkeflertallets magt over mindre
tallet, over udbytterne, afskaffe udbytningen, klasserne og til sidst
selve staten og opbygge det klasseløse kommunistiske samfund.
I bestemte historiske perioder kan der yderligere eksistere
stater af overgangstype. De opstår, når lederrollen i revolutionen
erobres af klasser, der tilstræber dybere sociale omdannelser, end
revolutionens karakter tillader. Overgangsstaten er den form,
hvor de kræfter forenes, der er interesseret i at skabe betingelser
ne for en videre udvikling af revolutionen.
Til overgangstypen hører for eksempel proletariatets og bøn
dernes revolutionær-demokratiske diktatur. Det oprettes, når en
af karakter borgerlig revolution tager en sådan udvikling, at pro
letariatet bliver den førende kraft og i forbund med bønderne
kæmper for en videre udvikling af revolutionen.
I en række lande, som befrier sig fra kolonial afhængighed,
dannes der nu under den antifeudale og antiimperialistiske na
tionale befrielseskamp forudsætninger for oprettelse af over
gangsstater af forskellig type, ledet af en blok af demokratiske
kræfter, hvis mål er at opnå politisk selvstændighed og økono
misk uafhængighed. En stat af denne type isolerer de reaktionære
kræfter, der hælder til et forbund med imperialismen, kæmper
mod elementer, der tilstræber et diktatorisk, despotisk regime,
sammensvejser alle nationens demokratiske kræfter og mobili
serer dem til kamp for folkets sande interesser.
En og samme statstype kan optræde i forskellige former. Stats
formen kendetegnes af regeringsformen (republik, absolut eller
konstitutionelt monarki), statens indretning (enhedsstat eller for
bundsstat) tillige med karakteren af det politiske regime, der
bestemmes af de midler, der bruges til at opretholde det poli
tiske herredømme. Statsformen i den ene eller anden type afhæn
ger af de konkret-historiske forhold, af styrkeforholdet mellem
klasserne og af det givne lands historiske udviklingssærtræk. For
eksempel kan borgerlige stater af form være demokratiske, par
lamentariske republikker eller konstitutionelle monarkier osv.
Statens type og form er nedfældet i den herskende ret.
I historien kendes følgende konkrete retstyper: slaveejerret,
feudalret, borgerlig ret og socialistisk ret. I slaveejersamfundet
er slaverne ikke rettens subjekt og beskyttes kun af retten som
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slaveholderens ejendom på samme måde som andre ejendomsob
jekter. Feudalretten fastholder feudalherrens ejendom til jorden
og de umiddelbare producenters forskellige afhængighedsformer;
den tungeste form for afhængighed ligger i livegenskabsretten.
Feudalretten fastholder juridisk de forskellige stænders ulighed
over for loven, idet den anbringer de herskende stænder — adelen
og gejstligheden — i en privilegeret stilling. I det borgerlige
samfund som det mest udviklede samfund, baseret på privatejen
dom, forkynder retten alle borgeres formelle lighed for loven.
Men dette er kun den ydre side af sagen. I virkeligheden kom
mer kløften mellem rettens form og indhold aldrig og intetsteds
så åbent til udtryk som i det borgerlige samfund. Af form optræ
der retten her ikke som den herskende klasses vilje, men som et
system af juridiske normer, der regulerer relationerne mellem
menneskene, fastsætter deres rettigheder og gensidige pligter og
sikrer såvel samfundets som den enkeltes, lokalsamfundets, de
forskellige legale organisationers osv. interesser. Den formelle lig
hed for loven dækker i det borgerlige samfund over social ulig
hed, grov udbytning af den arbejdende befolkning og lønarbej
derens økonomiske afhængighed af kapitalisten — af den, der
ejer produktionsmidlerne. De arbejdende masser påtvinges den
ne ret gennem statsorganerne — hæren, politiet, domstolene,
fængslerne ■—■ såvel som gennem opdragelsessystemet og masse
propagandaen.
I modsætning til udbyttersamfundets ret skabes den socialis
tiske ret i overensstemmelse med retsbevidstheden hos arbejder
klassen og alle arbejdende, der er interesseret i at beskytte sam
fundsejendommen til produktionsmidlerne og i samarbejde og
gensidig hjælp mellem alle medlemmer af det socialistiske sam
fund. Her er retten for første gang i historien ikke kun af form,
men også af indhold det virkelige udtryk for hele folkets vilje.
Det er af principiel betydning at skelne mellem statens og
rettens type og form. Stats- og rettens type kendetegner deres
klassenatur, mens formen karakteriserer de organisationsmåder
og politiske midler, hvormed klasseherredømmet udøves. Under
fascistiske regimer ytrer bourgeoisiets diktatur sig i åbne, terro
ristiske former. I borgerlig-demokratiske stater regerer den her
skende klasse gennem et system af forskellige repræsentative de
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mokratiske institutioner, der skaber illusion af at være hævet over
klasserne. Det er meget vigtigt at forstå, at demokratiet her ikke
kendetegner den borgerlige stats væsen, men dens form. Derfor
må demokrati og diktatur ikke stilles op mod hinanden. I et an
tagonistisk samfund er demokrati altid den ene eller anden klas
ses diktatur. For at tilsløre den kapitalistiske stats klassekarakter
henregner borgerlige ideologer og opportunister begrebet demo
krati til det borgerlige samfundsvæsen. De betragter demokrati
som noget, der står over klasserne, som »rent« demokrati og stil
ler det op imod diktaturet. I et demokrati, siger de, kan der ikke
være diktatur, og hersker der diktatur kan der ikke være demo
krati. Men et demokrati, der står over klasserne, findes ikke. De
mokrati er blot et middel, der enten kan tilpasses til at forsvare
den kapitalistiske privatejendom og er følgelig et borgerligt de
mokrati, eller til at bekæmpe privatejendommen og opbygge so
cialismen, og i dette tilfælde er det et socialistisk demokrati.
Demokrati er altså et kendetegn på statsformen og har klas
sekarakter.
Demokrati under kapitalismen er demokrati for mindretal
let. I borgerlig-demokratiske stater forkyndes forskellige rettighe
der og friheder, »lige muligheder« osv. Hvilken lighed kan der
overhovedet være tale om mellem rige og fattige, mellem besid
dende og besiddelsesløse? Under formel lighed udnyttes de »lige
muligheder« reelt af dem, der har de fornødne midler dertil.
Højresocialister hævder, at den moderne borgerlige stat er en
»velfærdsstat«, der ikke kun repræsenterer bourgeoisiets, men også
arbejderklassens interesser. Derfor skulle samfundets videre be
vægelse frem mod socialisme også være mulig inden for rammer
ne af denne stat, den skulle have rent »demokratisk« karakter
uden nogen form for »diktatur«. Disse påstande strider mod
tingenes faktiske tilstand. Direkte bestikkelse af statsembedsmænd, alliance mellem regering og børs, sammensmeltning af
statsapparatets top med monopolerne, valgsvindel af forskellig
art, bedrageri og demagogi — alle disse og lignende midler tager
bourgeoisiet i anvendelse for at udøve sit diktatur. Og når disse
midler ikke længere hjælper, griber det til åben vold eller trus
ler om vold. I virkeligheden giver det borgerlige demokrati end
ikke formelt »lige muligheder« for alle, da det opstiller diverse
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indskrænkninger og spærreregler, hvorved en betydelig del af be
folkningen reelt fratages valgretten. I nogle borgerlige stater gæl
der valgsystemer, der lægger yderligere hindringer i vejen for
venstreorienterede demokratiske partiers adgang til statens lov
givende organer. Derfor »udøver rigdommen« i den borgerlige
demokratiske republik, som Engels skrev, »sin magt indirekte,
men så meget desto sikrere.«
*
Bag parlament og regering står
de virkelige herskere —• de ukronede kul-, olie- og stålkonger,
våbenfabrikanterne, bankiererne osv. Og så længe de føler sig
sikre, er det nyttigt for dem at smykke deres faktiske diktatur
med den skrigende facadereklame »frihed og demokrati«, for så
vidt denne magt ikke rystes ved noget skifte af politikere, institu
tioner og partier.
Men marxistisk kritik af det borgerlige demokrati er ikke
ensbetydende med en total afvisning af dets betydning. Sam
menlignet med f. eks. middelalderen eller med det åbne terro
ristiske diktaturs former er det borgerlige demokrati historisk
progressivt. Under dette demokratis betingelser opstår der mulig
heder for, at proletariatets politiske organisationer kan arbejde
legalt for at oplyse om og forsvare dets rettigheder.
Proletariatet er den mest konsekvente forkæmper for demo
krati. Som bekendt er adskillige friheder, sociale rettigheder og
andre demokratiske værdier blevet tilkæmpet af folkemasserne i
hård kamp mod bourgeoisiet, og den arbejdende befolkning må
atter og atter forsvare disse resultater. Kampen for den arbejden
de befolknings almene demokratiske krav er for arbejderklassen
en etape på vejen til socialisme, et skridt fremad i kampen for
den højeste form for demokrati — den arbejdende befolknings
socialistiske demokrati.
Hvad de kapitalistiske monopoler angår, er de fjender af
ethvert demokrati. I imperialismens stadium begynder det bor
gerlige demokratis krise. Dette viser sig fremfor alt i tendensen
til fascisme i de borgerlige stater. Når monopolerne finder det
nyttigt, viger de ikke tilbage for at bryde de borgerlig-demokra
tiske lovprincipper. Men i dag er dette blevet betydelig sværere
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 320 (Familiens,
privatejendommens og statens oprindelse)
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for de reaktionære, da de kræfter, der står for demokrati og so
cialisme, er vokset stærkt, og de reaktionære er nu tvunget til at
camouflere deres angreb på demokratiet med paroler om »for
svar« for demokratiet. Fascismens fare består desuden i, at den
er uløseligt forbundet med forberedelsen af aggressive imperialis
tiske krige, med militarisering, kaprustning og med en kolossal
udvidelse af den borgerlige stats magtapparat. I vore dage kan
de arbejdende massers kamp for demokrati derfor ikke adskilles
fra kampen for fred.
Ligegyldig hvilken form den borgerlige stat optræder i, er
den altid den herskende klasses organisation, en organisation hvis
funktion er at konsolidere det kapitalistiske system og undertryk
ke alle klassemodstandere. For bourgeoisiet er det imidlertid ikke
altid fordelagtigt at udøve sit diktatur direkte, hvorfor det gør
det indirekte, det manøvrerer og gør visse indrømmelser. Bour
geoisiet er ikke interesseret i at give de arbejdende vidtgående ret
tigheder, som kan udnyttes mod bourgeoisiet selv. Hvis den ene
eller anden demokratiske form ikke passer bourgeoisiet længere,
fjerner det den, knuser de lovprincipper, det selv har skabt, og
går over til åbne undertrykkelsesmetoder. I tider med spændte
klassekampe giver statens klassekarakter sig særligt tydelige ud
slag. Dette er i øvrigt også årsagen til det indiskutable faktum,
at massernes politiske bevidsthed udvikles så hurtigt i åben klas
sekamp.
Staten opstår med klassernes opståen og må forsvinde med
deres forsvinden. Staten er ikke evig, den dør bort med klassernes
afskaffelse. Ikke enhver stat er imidlertid i stand til at dø bort,
det kan kun den socialistiske stat. Dette spørgsmål vil vi senere
behandle mere indgående.
I hele den forudgående historie er ét statssystem blevet af
løst af et nyt ved revolution. Da vi nu er bekendt med den alme
ne teori om staten, kan vi gå over til marxismens teori om den
sociale revolution.
Teorien om den sociale revolution

Teorien om den sociale revolution beskæftiger sig med betin
gelserne for og lovmæssighederne ved overgangen fra én økono
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misk samfundsformation til en anden i samfundets udviklingspro
ces.
I klassesamfundet er revolutionære omvæltninger i samfunds
relationerne mellem menneskene betinget af produktionsmådens
objektive udviklingslove. Som vi allerede har fastslået (se kapi
tel 2 og 3) udspringer nødvendigheden af overgangen fra én
produktionsmåde til en anden af loven om produktionsrelationer
nes overensstemmelse med produktivkræfternes karakter. Det
økonomiske grundlag for enhver social revolution dannes af en
til det yderste tilspidset konflikt mellem de nye produktivkræfter
og de gamle produktionsrelationer. Det er revolutionens opgave
at løse denne konflikt. Den sociale revolution udfylder den histo
risk modnede opgave at fjerne den udlevede form for ejendom
til produktionsmidlerne, afskaffe de gamle produktionsrelationer
og således bane vej for indførelsen af nye produktionsrelationer,
der modsvarer det niveau og den karakter, produktivkræfterne
har nået. Denne revolutioners store lov blev opdaget af Marx:
»På et vist trin i deres udvikling kommer samfundets materielle
produktivkræfter i strid med de forhåndenværende produktions
forhold [-relationer], eller, hvad der kun er et juridisk udtryk
for det samme, med de ejendomsforhold [-relationer], indenfor
hvilke de hidtil har bevæget sig. Fra at være produktivkræfternes
udviklingsformer slår disse forhold [relationer] om til at blive
lænker for dem. Der indtræder da en epoke med sociale revolu
*
tioner.«
Af denne tese kan der udledes følgende vigtige slutninger:
1. Sociale revolutioner er ikke »brud« på samfundsudviklin
gens »normale« forløb, sådan som marxismens fjender hævder,
men en nødvendig overgangsform fra én økonomisk samfunds
formation til en anden i klassesamfundets udviklingsproces.
2. Revolutioner sker ikke efter enkeltpersoners, gruppers og
klassers »ønske«, men kun når de nødvendige materielle betin
gelser herfor er modnet.
3. Hver revolution har et bestemt, objektivt social-økonomisk
indhold, der er uafhængigt af menneskets vilje og bevidsthed.
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 1, s. 356 (Til kritikken
af clen politiske økonomi. Forord)
1.3*
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Revolutionens karakter afhænger af, hvilke produktionsre
lationer der afskaffes som resultat af revolutionen, og hvilke pro
duktionsrelationer der træder i stedet. Revolutioner, der knuser
feudale produktionsrelationer og indfører de kapitalistiske, er
af karakter borgerlige revolutioner. Socialistiske revolutioner er
fundamentalt forskellige herfra, da de løser kapitalismens grund
læggende modsigelse ved at afskaffe de kapitalistiske og indføre
socialistiske produktionsrelationer.
For at opfylde den sociale revolutions opgaver må modstan
den fra det gamle samfunds herskende klasser overvindes, de
klasser der sidder inde med statsmagten. Til dette formål må
den statsligt organiserede herskende klasses styrke konfronteres
med de klassers styrke, der kæmper for at omstyrte den herskende
klasses herredømme. Kun ved at. fravriste den herskende klasse
statsmagten og undertrykke dens modstand kan de revolutionære
kræfter opnå det nyes sejr over det gamle. Derfor er hoved
spørgsmålet i enhver revolution spørgsmålet om statsmagten. I
ordets egentlige forstand er revolution det samme som statsmag
tens overgang fra en klasse til en anden klasse. De progressive
samfundskræfter opretter en ny, revolutionær magt og udnytter
den til at gennemføre de modnede forandringer i samfundets
økonomi.
Da den herskende klasses modstand overvindes gennem or
ganiseret kamp fra de klasser, der optræder imod den, er det
netop disse klassers aktioner som driver revolutionen frem, dvs.
at disse klasser er revolutionens drivkræfter. Bedømmelsen af en
revolution ud fra dens drivkræfter har stor betydning for forståel
sen af dens væsen og særtræk.
Det revolutionære udbrud forberedes af hele klassekampens
forløb i det gamle samfunds skød. Selve revolutionen er højde
punktet i denne kamp mellem de progressive og reaktionære
kræfter; den afgør spørgsmålet om, hvilken klasse der sejrer,
dvs. erobrer statsmagten og bliver samfundets politisk herskende
kraft.
I denne henseende indeholdt alle hidtidige revolutioner en
fundamental modsigelse, eftersom de var et udbyttet flertals re
volutioner i et udbyttende mindretals interesse, revolutioner mod
én form for privatejendom til fordel for en anden: udbytterne
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skiftede og udbytningen forblev. Det var flertallets revolutioner
i mindretallets interesse.
Lad os her understrege, at den socialistiske revolution er fri
for denne modsigelse, fordi dens drivkræfter er de arbejdende
masser med arbejderklassen i spidsen, og fordi den gennemføres
i deres interesse. Den socialistiske revolution er flertallets revo
lution i flertallets interesse.
Spørgsmålene om revolutionens drivkræfter og dens økono
miske og sociale indhold hænger uløseligt sammen. Revolutionens
karakter og indhold viser, hvem den vender sig imod, hvilke
opgaver den løser og følgelig hvilke klasser i det givne; samfund
der er interesseret i revolutionen og kan være dens drivkraft, og
hvilke klasser der ikke er interesseret i revolutionen og bliver dens
fjender. Derfor er det kun klasseanalysen, som giver os mulighed
for objektivt at afgøre spørgsmålet om revolutionens drivkræfter
og om dens indhold i det konkrete tilfælde.
Sociale revolutioner spiller en overordentlig progressiv rolle
i historien. Under revolutionerne tilintetgør de kæmpende sam
fundsklasser i direkte og åbne sammenstød det udlevede øko
nomiske system, og de progressive revolutionære kræfters sejr
åbner vidtgående muligheder for historiens udvikling til et højere
trin.
»Revolutionerne er historiens lokomotiver«,
*
sagde Marx.
Uden vold, offervillig kamp og uegennyttig heroisme vil der ingen
revolutioner være. Engels skrev, at den revolutionære vold »er
det værktøj, hvormed den samfundsmæssige bevægelse sætter sig
igennem, og stivnede, uddøde politiske former nedbrydes«.
**
»Revolutionerne er de undertryktes og udbyttedes fest.«
***
For at en revolution, hvis økonomiske nødvendighed er mod
net, også kan føres ud i livet, må bestemte objektive og subjektive
betingelser og forudsætninger være til stede.
Summen af objektive sociale og politiske betingelser, hvor
under et revolutionært udbrud kan ske, betegnes som en revo
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 1, s. 211 (Klassekampene
i Frankrig 1848-50)
*♦ Marx/Engels Werke, bd. 20, s. 171 (Anti-Duhring)
*** V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind, bd. 4, s. 111 (To slags tak
tik for socialdemokratiet i den demokratiske revolution)
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lutionær situation. Dennes kendetegn er: for det første, krise i
den herskende klasses politik, der kommer til udtryk ved, at den
er ude af stand til at opretholde sit herredømme uforandret og
det umulige i at leve og regere videre på den gamle måde. Denne
omstændighed svækker regeringen og får den til at slå ind på
en usikker og vaklende politik, hvilket gør det nemmere at styrte
regeringen. For det andet, akut skærpelse af de undertrykte klas
sers nød og elendighed, hvorfor de ikke vil leve videre på den
gamle måde, og for det tredje, stærk stigning i massernes akti
vitet, der udvikler sig til åben, selvstændig revolutionær hand
*
ling.
Hele denne situation fremkalder landsomfattende krise, som
skaber de objektive forudsætninger for en sejrrig revolution.
Partiet, der leder proletariatets revolutionære kamp, kan kun
stille sig erobringen af statsmagten som umiddelbar opgave, når
der foreligger en revolutionær situation. I modsat fald risikerer
det at forfalde til eventyrpolitik og vil da være dømt til neder
lag.
Men historien opviser tilfælde, hvor en revolutionær situa
tion ikke udmundede i revolution på grund af svaghed og mang
lende organiserthed hos de kræfter, som i følge deres objektive
stilling ville kunne føre revolutionen til ende. En revolution blus
ser op og forløber kun succesfuldt, når de nødvendige objektive
betingelser følges op med den subjektive faktor, dvs. når den
revolutionære avantgarde har sit parti, når de revolutionære
klasser har erkendt nødvendigheden af en omvæltning, når de
er i stand til organiserede og beslutsomme masseaktioner, når
de er rede til at føre kampen til ende og sætte deres liv ind for
at sejre.
Tesen om nødvendigheden af at forbinde de objektive og sub
jektive betingelser, for at der kan opstå en revolutionær situation,
er en lov. De marxistisk-leninistiske partier støtter sig på netop
denne lov i alle deres aktiviteter. Revolutionens objektive betin
gelser opstår uafhængigt af de enkelte klassers og partiers vilje
og bevidsthed. Men når de nødvendige objektive betingelser for
revolutionen er til stede, bestemmes dens succes af den subjekti
* Se V. 1. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 26, s. 218
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ve faktor, hvis udvikling i højeste grad afhænger af det opdra
gende og organiserende arbejde i masserne. Eksistensen af et re
volutionært kampparti, som nyder stor anseelse hos masserne og
er i stand til at lede og målrette deres kamp, er af umådelig stor
betydning for den socialistiske revolution.
Et anskueligt og slående eksempel på, hvordan man under
de sværeste betingelser skal forberede arbejderklassen og bønder
ne, hårdnakket og konsekvent, til revolutionen, og hvordan de
res kamp skal ledes under selve revolutionen for at styrte ud
bytterklasserne, har vi i Lenins parti, bolsjevikkernes parti, un
der forberedelsen og gennemførelsen af den socialistiske oktober
revolution. Disse erfaringer er af vældig, international betyd
ning.
Den socialistiske revolution er en særlig type social revolu
tion. Den sociale revolutions almene lovmæssigheder virker også
under den socialistiske revolution. Men den adskiller sig grund
læggende fra alle forudgående revolutioner. Derfor bør spørgs
målet om den socialistiske revolution behandles for sig.
Den socialistiske revolutions teori

Den socialistiske revolutions historiske nødvendighed opstår af
kapitalismens udvikling. Dens økonomiske grundlag er de stadig
skærpede modsigelser og konflikten mellem produktionsproces
sens samfundsmæssige karakter og den privatkapitalistiske tileg
nelsesform. Revolutionen er kaldet til at løse denne konflikt og
føre de socialistiske relationer til sejr i alle samfundslivets sfærer
efter afskaffelse af privatejendommen og indførelse af samfunds
mæssig ejendom til produktionsmidlerne.
Den socialistiske revolutions drivkraft er som allerede nævnt
arbejderklassen i spidsen for de arbejdende masser i by og på
land, fremfor alt bønderne. Revolutionens hovedindhold ligger
i kampen for at realisere de arbejdendes magt, for proletariatets
diktatur. Dette betyder, at proletariatet under revolutionen a)
styrter bourgeoisiets magt, knuser dets politiske herredømme,
fravrister det dets magtmidler og således renser grunden for pro
letariatets diktatur; b) knuser det borgerlige statsmaskineri, den
borgerlige stats militær-, politi- og embedsmandsapparat og bere
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der grunden for det nye proletariske statsapparat; c) griber mag
ten og opretter en ny stat — proletariatets revolutionære dikta
tur — og bruger den til virkeliggørelse af den proletariske revolu
tions mål og opgaver, til socialismens opbygning.
Opportunister og revisionister søger på enhver måde at skjule
den socialistiske revolutions historiske nødvendighed, eller de af
viser den i det hele taget. De hævder, at den arbejderklasse, som
Marx og Engels skrev om, ikke mere findes. Den tidligere lud
fattige arbejder har inden for demokratiets rammer forvandlet
sig til en højtbetalt arbejder, fra en undertrykt og politisk retsløs
til en politisk ligeberettiget borger. Derfor gælder det ikke om,
belærer revisionister og opportunister os, at kæmpe mod »vel
færdsstaten«, men at støtte sig på denne stat i skabelsen af so
cialismen, som man skal bevæge hen imod, lidt efter lidt gennem
langsomme reformer uden at krænke bourgeoisiets interesser.
I mange udviklede kapitalistiske lande har arbejderklassen i
hård kamp formået at opnå visse indrømmelser fra bourgeoisiet,
hvad angår løn, socialsikring o. lign. Men selv under forbedrede
levevilkår forbliver arbejderklassen en udbyttet klasse, hvis hele
liv afhænger af, om den kan sælge sin arbejdskraft til kapitalis
terne. Den er fremmedgjort over for alle resultaterne af sit ar
bejde, der optræder som midler til klassens materielle og ånde
lige undertrykkelse. Dette betyder, at landvindingerne ikke er
varige, at bourgeoisiet udnytter enhver given lejlighed for at
komme disse resultater til livs. Yderligere forgiftes arbejdernes
tilværelse bestandigt af hård intensivering af arbejdet og af angsten
for den arbejdsløshed, der hele tiden truer under kapitalismen.
Yderligere er den politiske lighed mellem arbejdere og kapi
talister af rent formel karakter; hverken økonomisk eller politisk
er arbejderklassen ligestillet med bourgeoisiet.
Sammenlignet med forrige århundrede er der virkelig sket
væsentlige forbedringer i arbejderklassens stilling af i dag. Men
dette ophæver ikke kapitalismens grundlove og nødvendigheden
af den proletariske revolution, som Marx begrundede i Kapitalen.
De forandringer, der er indtrådt i arbejderklassens levevilkår,
ændrer kampens betingelser, men skaber ikke tvivl om selve
kampens nødvendighed.
Borgerlige ideologer og opportunister anklager kommunister20Q

ne for, at de ved at anerkende revolutionens og det revolutionære
diktaturs nødvendighed, gør sig til fortalere for vold og tvangs
metoder. Denne beskyldning er ikke kun forkert, den er også hyk
lerisk.
Kommunisterne har det synspunkt, at så længe der eksisterer
klasser, klassekamp og stat, er det meningsløst principielt at afstå
fra voldsanvendelse. Staten selv er jo et voldsorgan. Spørgsmålet
består nemlig i, hvilken vold der anderkendes af det ene eller
andet parti, hvilken vold — reaktionær eller revolutionær — der
anvendes.
Historien kender bevægelser, der var og er principielle mod
standere af enhver vold (pacifisme, gandhisme, borgerretsbevæ
gelser osv.) Som bekendt har ingen af disse bevægelser kunnet
tvinge de reaktionære klasser til at afstå fra voldsanvendelse i
egen interesse. Hertil kommer, at imperialismen ikke alene frem
bringer vold som sådan, men i et uhyrligt omfang. Imperialister
ne har udløst to verdenskrige, der kostede millioner og atter mil
lioner af menneskeliv. Fascismen med dens bestialske ideologi og
brutale voldskult er et direkte produkt af imperialismen.
Imperialisterne fører til stadighed kolonikrige, hvor de med
vold og tvang undertrykker folkenes legitime bestræbelser for na
tional frigørelse. De reaktionære kræfters blodige forbrydelser i
Indonesien, Chile, det sydlige Afrika, Mellemamerika, Sydkorea
og Grækenland, hvor hundredtusinder af mennesker er udryddet
på grund af deres politiske anskuelser, og mange andre eksemp
ler, viser, at bourgeoisiet ikke afstår fra voldsanvendelse mod den
arbejdende befolkning, når det foler sig truet af dens aktioner.
Alligevel vover borgerlige ideologer at hævde, at imperialister
også er tilhængere af humane metoder, der udelukker vold!
Med holdepunkt i historiens erfaringer anerkender kommu
nisterne ubetinget den progressive betydning af revolutionær
vold, men de går på ingen måde ind for ubetinget voldsanvendel
se. Kommunisterne kæmper for et nyt samfund. Og efter deres
mening bør der ikke anvendes vold, hvis kampen kan føres uden.
Volden er ikke et mål i sig selv, men et middel. Graden af volds
anvendelse bestemmes af kraften i de døende klassers modstand
og af klassekampens konkrete betingelser. Jo mere forbitret mod
stand, desto skarpere kampformer tvinges de progressive kræfter
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til at anvende. Dette bekræftes af hele den revolutionære arbej
derbevægelses historie. Pariserkommunarderne måtte på barrika
derne for at slå Versaillestroppernes stormløb tilbage. Det lyk
kedes dem ikke og Kommunen blev kvalt i arbejdernes blod. Bor
gerkrigen i den unge sovjetrepublik udløstes af hvidgardisterne
med hjælp fra udenlandske imperialister. Arbejderklassen og bøn
derne i verdens første socialistiske land var ligeledes tvunget til
at forsvare revolutionens resultater med våben i hånd. I de fol
kedemokratiske lande, hvor kontrarevolutionens kræfter blev
holdt i tømme og det ikke lykkedes at udløse en borgerkrig, ud
viklede revolutionen sig på fredelig vis og tvangsforanstaltninger
kunne reduceres til et mindstemål.
Marx og Engels levede i den førmonopolistiske kapitalismes
periode, da kapitalismen endnu var for opadgående, da kapita
lismens samlede system endnu ikke var modent for en proletarisk
revolution og da de materielle betingelser for denne revolution
kun i de højest udviklede lande i Europa og i USA havde nået
en vis grad af modenhed. Af denne grund havde Marx og Engels
det synspunkt, at den proletariske revolution kun kunne sejre
gennem proletariatets forenede anstrengelser i de udviklede ka
pitalistiske lande og tilmed samtidigt i alle disse lande, samt at
en sejrrig socialistisk revolution var umulig i ét land. Således
skrev Engels i sine Kommunismens grundsætninger: »Den kom
munistiske revolution vil derfor ikke blot være national, den vil
være en revolution, der foregår samtidigt i alle civiliserede lande,
dvs. i det mindste i England, Amerika, Frankrig og Tyskland.«
*
Herunder betonede Marx og Engels, at den socialistiske revolu
tion ikke var nogen engangsaktion, men en hel periode, en epo
ke af internationale slag mellem proletariatet og dets klassefjen
der. Den tese, at proletariatets revolution kun kan sejre i alle ud
viklede kapitalistiske lande samtidigt, var rigtig for den førmono
polistiske kapitalismes periode, den var i overensstemmelse med
den epokes historiske betingelser. Men i imperialismens epoke har
omstændighederne ændret sig.
Som Lenin påviste, trådte kapitalismen på tærsklen til 20.
århundrede ind i sit højeste udviklingsstadium, imperialismens
* Marx/Engels Werke, bd. 4, s. 374

stadium, som er den rådnende kapitalismes epoke. Mægtige ka
pitalsammenslutninger — monopolerne — begyndte i denne pe
riode at spille hovedrollen i økonomien som følge af kapitalens
koncentration og centralisering. Den frie konkurrences afløsning
af monopolerne og siden den statsmonopolistiske kapitalismes
fremkomst ændrede i bund og grund betingelserne for proletaria
tets klassekamp.
Overgangen til imperialismen var først og fremmest overgan
gen til en epoke, hvor hele det kapitalistiske system allerede var
blevet modnet til socialistisk revolution. Denne slutning drog Le
nin ved udarbejdelsen af teorien om den socialistiske revolution.
Han påpegede, at der ikke findes noget historisk udviklingstrin
mellem den statsmonopolistiske kapitalisme og socialismen, at im
perialismen er den mest fuldstændige materielle forberedelse til
den socialistiske revolution.
Under imperialismen kan der tillige noteres en betydelig vækst
i de revolutionære kræfter. Den intensive udbytning af arbejder
klassen bidrager til en stadig kraftigere skærpelse af modsigelsen
mellem proletariatet og bourgeoisiet. Imperialismen fører ar
bejderklassen frem til revolution. Imperialismen udøver et gru
somt tryk ikke alene på arbejderklassen. Den undertrykker også
bønderne, byernes småborgerskab og intelligensen. Netop i disse
sociale grupper søger og finder arbejderklassen mere eller mindre
faste forbundsfæller. En anden kolossal reserve finder proletaria
tet i de undertrykte folks nationale befrielseskamp i koloniale og
afhængige lande mod imperialismen.
Den kapitalistiske produktionsmådes udvikling danner grund
laget for nationernes opståen og udvikling og deres mangfoldige
indbyrdes relationer. Men disse objektivt progressive processer
bærer i det borgerlige samfund præg af antagonisme. Nationalis
me og national undertrykkelse er typiske produkter af privat
ejendomssamfundet.
En nations slavebinding og undertrykkelse af en anden frem
kalder den undertrykte nations kamp for national befrielse, og
således kommer det nationale spørgsmål på dagsordenen, dvs.
spørgsmålet om at overvinde national splid og national under
trykkelse. Så længe der eksisterer privatejendom og klasser, kan
det nationale spørgsmål imidlertid ikke løses fuldstændigt; det
‘iM

kan kun mildnes noget ved, at der udvikles demokratiske rela
tioner mellem nationerne. Dette bestemmer væsenet i den marx
istiske holdning til det nationale spørgsmål. Det betragtes ikke
som et selvstændigt, isoleret spørgsmål, men som en del af det
mere almene spørgsmål om revolutionen, om den demokratiske
og socialistiske omdannelse af samfundet, som en del af spørgs
målet om den arbejdende befolknings befrielse. Derfor afhænger
bedømmelsen af en national bevægelse og arbejderklassens ind
stilling til den af, hvorvidt dens objektive betydning og karakte
ren af dens krav og andre faktorer svarer til den progressive sam
fundsudviklings interesser. For at kunne danne sig et rigtigt bil
lede af de forskellige nationale bevægelsers komplicerede dialek
tik må man gå ud fra de konkret-historiske forhold og forbinde
dem med klassekampens almene udvikling i den givne epoke. I
denne sammenhæng stilles der konkrete krav til det nationale
spørgsmål og der udarbejdes konkrete programmer.
Men der findes også alment gyldige principper, uden hvilke
en løsning af det nationale spørgsmål er utænkelig. Disse princip
per fastslår en beslutsom afvisning af enhver form for tvang i
relationerne mellem nationerne; de fastslår anerkendelse af fol
kenes lighed og suveræne ret til selv at afgøre deres skæbne; aner
kendelse af, at et solidt forbund mellem folkene kun er muligt
på grundlag af samarbejde og frivillighed.
I 19. århundrede i den førmonopolistiske kapitalismes perio
de indskrænkede det nationale spørgsmål sig hovedsagelig til
nogle få europæiske nationer. Som eksempler på folk, der befandt
sig under national undertrykkelse, kan bl. a. nævnes balkanfolkene, italienerne, irlænderne, tjekkerne, polakkerne og finnerne.
De kæmpede længe og hårdnakket for deres nationale befrielse.
Asien var endnu ikke vågnet. Kun Taiping-opstanden i Kina og
Sepoy-opstanden i Indien var kraftige advarsler om de mægtige,
endnu slumrende kræfter.
I imperialismens epoke udvides det nationale spørgsmåls ram
mer. Det nationale spørgsmål vokser over i det national-koloniale spørgsmål, i spørgsmålet om de undertrykte kolonibefolknin 
gers befrielse fra imperialistisk undertrykkelse.
Under imperialismen iagttages følgelig en betydelig udvidelse
af den sociale basis i kampen mod kapitalens almagt. Arbejder
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klassen, nutidens revolutionære hovedkraft, kan og skal stille sig
i spidsen for de forskellige antiimperialistiske kræfter for i sidste
ende at rette deres kamp ind mod kapitalismen. De revolutio
nære antiimperialistiske kræfters vækst gør det ubetinget lettere
for proletariatet at sejre over bourgeoisiet.
Dette er den anden slutning, leninismen drager af analysen
af kapitalismens nye udviklingsstadium.
Med udgangspunkt i disse teser og støttet på erfaringerne
fra den første russiske revolution i 1905, udviklede Lenin teorien
om den borgerlig-demokratiske revolutions voksen over i den
socialistiske revolution. Denne teori beviser muligheden af en
tidsmæssig tilnærmelse mellem den borgerlig-demokratiske og
den socialistiske revolution. Teorien sønderslog den opportunis
tiske indstilling hos II Internationales ledere, som mente, at der
ubetinget måtte gå en længere periode mellem den borgerlige og
den socialistiske revolution.
Væsenet i Lenins teori om den borgerlig-demokratiske revo
lutions voksen over i den socialistiske består i, at lande, der umiddelbart står over for at skulle gennemføre en borgerlig-demo
kratisk omvæltning, har mulighed for at videreudvikle den, ud
dybe den og gå fra den demokratiske til den socialistiske fase af
revolutionen. Betingelsen herfor er proletariatets hegemoni i den
borgerlig-demokratiske revolution, forbund med de ikke-proletariske lag af den arbejdende befolkning og med de internationale
antiimperialistiske kræfter, oprettelse af det revolutionær-demokratiske diktatur samt et revolutionært, marxistisk-leninistisk par
ti, som fører en selvstændig, principfast politik.
Disse leninske ideer viser også i dag vejen frem for proleta
riatets kamp mod imperialismen og for socialismens sejr.
I dag er mulighederne vokset endnu mere for at føre den
demokratiske bevægelse over i kampen for socialismen. Dette kan
for det første forklares med, at det mægtige socialistiske verdens
system er opstået og blevet den afgørende faktor i verdensudvik
lingen, og for det andet med, at det sociale indhold i selve den
demokratiske bevægelse har ændret sig.
Mens den demokratiske bevægelse før i tiden (omkring år
hundredskiftet) var rettet mod feudalismen og resterne heraf, er
hovedfjenden under nutidens betingelser monopolkapitalen. Der
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er naturligvis ikke tale om, at antifeudale opgaver er taget helt
og aldeles af dagsordenen; i mange lande er den antifeudale
kamp stadig en vigtig opgave, men den er blevet en del af den
samlede kamp mod folkenes hovedfjende, imperialismen.
Da de ydre og indre forudsætninger for socialismen i den
nuværende epoke er gunstigere end tidligere, har økonomisk
underudviklede lande, der har befriet sig fra kolonial undertryk
kelse, nu mulighed for at slå ind på en ikke-kapitalistisk udvik
lingsvej.
Da imperialismen i formationsmålestok frembringer de mate
rielle forudsætninger for den socialistiske revolution, skærper den
alle kapitalismens modsigelser og skaber således nye historiske be
tingelser for denne revolutions udvikling.
Overgangen til socialismen bliver et stadig mere påtrængende
behov i vor epoke. Produktionen, videnskaben, massernes demo
kratiske og humanistiske følelser, de befriede landes udviklings
behov, selve menneskehedens livs- og udviklingsperspektiver samt
miljøbeskyttelsen — alt dette er kommet i skrigende modsætning
til kapitalismen, til dens privatbesiddervæsen og egoistiske natur.
Derfor kan alle demokratiske bevægelser i dag bidrage til kam
pen for socialismen uden at miste deres selvstændige historiske
betydning. I imperialismens epoke bliver det således for første
gang muligt og nødvendigt for proletariatets revolutionære partier
etapevist at samle alle brede, folkelige bevægelser mod halvfeu
dal, national og imperialistisk undertrykkelse og lede dem i ret
ning af socialismen.
Den af Lenin opdagede lov om den politiske og økonomiske
udviklings ujævne karakter har afgørende indflydelse på udvik
lingen af den socialistiske revolution i imperialismens epoke.
Den ujævne økonomiske udvikling, der skærper kapitalismens
modsigelser, svækker imperialismens front og gør det muligt at
sprænge imperialismens kæde i dens svageste led.
Imperialismens svage led behøver ikke nødvendigvis at være
det højest udviklede kapitalistiske land; det kan også være et
land, hvor der findes en stærk, bevidst, organiseret, revolutionær
arbejderklasse, der har solide forbundsfæller; et land, hvor den
herskende klasses regerende top er svagest og mest isoleret.
Den ujævne økonomiske udvikling medfører, at revolutionen
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også modnes ujævnt i de forskellige lande, dvs. i en ujævn po
litisk udvikling. Det indebærer desuden, at et land, hvor revo
lutionen allerede har fundet sted, kan finde sig omringet af im
perialistiske stater. Af denne lov konkluderede Lenin, at den so
cialistiske revolution ikke kan sejre samtidigt i alle lande, men
først vil sejre i et eller enkelte lande. Denne slutning kom Le
nin til allerede i 1915.
Leninsk teori ansporede proletariatet i de enkelte lande til
kamp mod »hver deres« bourgeoisi.
I begyndelsen af 20. århundrede viste Rusland sig som det
svageste led i imperialismens kæde. Og som den første gennemfør
te Ruslands arbejderklasse i forbund med de fattigste bønder en
sejrrig socialistisk revolution i ét land. Således fastslog praksis,
at Lenins teori om den socialistiske revolution var rigtig.
De socialistiske revolutioners videre udvikling forløber lige
ledes ujævnt — ved revolutionernes fremmodning i de enkelte
lande. De følgende revolutioner kan imidlertid nu støtte sig på
de socialistiske landes hjælp og bistand. Da enhver revolution gror
frem af indre årsager og ikke gøres på bestilling, er marxismenleninismen grundlæggende og principielt imod »revolutionens
eksport«. Og samtidig er det en internationalistisk pligt for arbej
derklassen og socialismens kræfter at bekæmpe eksport af kontra
revolution og alle verdensimperialismens politiaktioner, og at
bistå de folk, der har betrådt de revolutionære omdannelsers vej.
Det socialistiske verdenssystems opståen og konsolidering har
ændret den internationale situation grundlæggende. Mens svæk
kelsen af imperialismens almene front tidligere — i første fjer
dedel af 20. åhrundrede —■ hang sammen med skærpelsen af
imperialismens indre modsigelser, så er denne front ikke længere
i stand til at forhindre udviklingen af det socialistiske verdens
system, kolonisystemets sammenbrud osv. Det giver ret til at an
tage, at disse omstændigheder betinger de voksende muligheder
for at sprænge imperialismens kæde i dens svage led under fre
delige forhold.
Krig har overhovedet aldrig været årsagen til revolution, men
i og med den skærper alle modsigelser, fremskyndet den også en
revolutionær situations opståen og giver stoddet til revolutionære
eksplosioner. Oktoberrevolutionen i Rusland og revolutionerne
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i Østeuropa og Asien var som bekendt en følge af de imperia
listiske modsigelsers skærpelse, der fremkaldtes af første og anden
verdenskrig. Men det ville være forkert at slutte, at revolutioner
er umulige uden krig. I vore dage opstår der tværtimod stadig
gunstigere betingelser for, at en revolutionær situation modnes
uden krig.
Kapitalismens nedtur, opløsning og almene krise på den ene
side og den verdensomspændende revolutionsproces’ opståen
og udvikling samt socialismens sejr på den anden side
er de to grundlæggende tendenser i den nuværende epoke.
Under de nuværende forhold viser kapitalismens almene krise
sig først og fremmest i, at der er opstået et socialistisk verdens
system, at verden er blevet delt i to modsatte sociale systemer.
Endvidere viser denne krise sig i det imperialistiske koloni
systems sammenbrud, som er et umiddelbart udtryk for og resul
tat af de nationale befrielsesbevægelsers kamp.
De nationale befrielsesbevægelser i kolonierne og de afhæn
gige lande oplevede et mægtigt opsving som følge af den socia
listiske oktoberrevolution i Rusland. Denne proces forberedtes og
forstærkedes ydermere af en række indre faktorer, der under
gravede imperialismens kolonisystem (udviklingen af industri og
kapitalistiske relationer i en række koloniale og afhængige lande,
og fremkomsten af et proletariat, en intelligens og et nationalt
bourgeoisi i disse lande).
De nationale befrielsesbevægelsers mægtige strøm udvidedes
særlig under anden verdenskrig og i efterkrigstiden under indfly
delse af det socialistiske verdenssystems opståen og dets stadig
tiltagende revolutionerende indflydelse på alle sociale processer i
det kapitalistiske samfund.
I løbet af et historisk kort tidsrum befriede næsten alle før
hen undertrykte folk sig fra kolonial afhængighed, og der opstod
dusinvis af uafhængige nationalstater. Alligevel lever millioner
af mennesker den dag i dag, hovedsageligt i Afrika, under ko
lonial undertrykkelse. Men også her brænder jorden under impe
rialisternes fødder. Alt dette betyder det fuldstændige sammen
brud for imperialismens kolonisystem — den betydeligste histo
riske begivenhed efter dannelsen af det socialistiske verdenssy
stem.
208

Den politiske uafhængighed, folkene har opnået under den
nationale befrielseskamp, betyder ikke fuldstændig undergravelse
af imperialismens herredømme, som stadig opretholder stærke
økonomiske positioner i disse lande. Disse landes økonomiske un
derudvikling er et kolossalt problem og gør udviklingen af den
nationale økonomi til en livsnødvendighed, for uden den kan de
hverken bedre folkets levevilkår eller gøre sig virkeligt uafhængige
af imperialismen, der i dag anvender nye, mere fleksible under
trykkelsesmetoder over for de tidligere kolonier. Disse metoder
kan sammenfattes i neokolonialismen.
Da der i verden samtidigt findes et kapitalistisk og et socialis
tisk system, har de befriede lande mulighed for ikke at følge en
kapitalistisk vej, men kan i stedet slå ind på en ikke-kapitalistisk
vej, der fører til socialisme. Hvis disse lande løser deres proble
mer gennem samarbejde med de socialistiske lande og med ar
bejderbevægelsen i de kapitalistiske lande og ved at sammensvejse
de demokratiske kræfter i deres eget land, banes der vej for hur
tig overvindelse af den århundredgamle efterblevenhed.
Alle forsøg på at sætte de nationale befrielsesbevægelser op
imod og skille dem fra det socialistiske system og den revolu
tionære arbejderbevægelse i de kapitalistiske lande er uholdbare,
uanset hvilke falske etiketter de skjuler sig under. På præcis sam
me måde kan forsøgene på at sætte lighedstegn mellem folkenes
nationale befrielseskamp og »international terrorisme« ikke beteg
nes som andet end udslag af imperialistisk hovmod og historisk
uvidenhed.
I den nationale befrielseskamp deltager de mest forskellige
sociale lag, der er knyttet til industriudviklingen (proletariatet og
det nationale bourgeoisi) eller til levnene fra feudalisme og stammerelationer (landsbyfællesskaber, hvor gens- og stammerelationerne endnu er stærke, osv.). Man bør desuden tage hensyn til
den indflydelse, der udøves på disse landes liv og udvikling af
sociale lag som småborgerskabet, intelligensen, det lokale top
bureaukrati og militæret. Det er en nødvendig, men også meget
kompliceret opgave at overføre den videnskabelige socialismes
ideer til dette specielle område og udarbejde en strategi og taktik
for befrielsesbevægelserne, der modsvarer den ikke-kapitalistiske
udviklings behov. De socialistiske ideers tiltrækningskraft på den
14—743
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ene side og de tilbagestående sociale betingelser på den anden
side giver næring til diverse teorier om en »afrikansk«, »asiatisk«,
»national« osv. socialisme. Ved analyse af disse teorier og de
herpå baserede sociale programmer må man undersøge, hvad de
sigter efter — forbund med eller mod socialismens og den revolu
tionære verdensbevægelses kræfter og om disse (teorier og pro
grammer sætter sig mål, der er anti- eller proimperialistiske.
Efter verdens spaltning i to modstående dele, men især efter
dannelsen af det socialistiske verdenssystem er kampen for at be
vare det kapitalistiske system blevet en af de imperialistiske sta
ters vigtigste verdenspolitiske opgaver. Imperialisterne slutter sig
sammen i militærpolitiske forbund og blokke for sammen at
kæmpe mod de socialistiske lande og undertrykke arbejderbe
vægelsen og de nationale befrielsesbevægelser.
Økonomiske modsigelser og det imperialistiske udviklingssta
diums økonomiske love fører til krige. Så længe der ikke fandtes
reale kræfter i verden, som formåede at dæmme op for krigs
politikken, var krige uundgåelige. Og tilmed havde krigene an
taget verdensomspændende karakter i imperialismens epoke.
Fremfor alt på grund af dannelsen og udviklingen af det socia
listiske verdenssystem er der nu trådt en kraft frem på den in
ternationale arena, der er i stand til at modvirke imperialister
nes aggressive ambitioner. Derfor betoner kommunisterne da
også, at det er muligt at afværge en termonuklear verdenskrig.
Spørgsmålet om krig og fred er det mest akutte problem i
vor tid, det er et spørgsmål om liv eller død for millioner og at
ter millioner af mennesker. I bevidstheden om deres historiske
ansvar for menneskehedens fremtid går kommunisterne i spidsen
for fredskampen. Kommunisternes konsekvente indsats for fred,
mod imperialismens aggressive politik og våbenkapløbet er, som
Leonid Bresjnev udtrykker det ». . . det store samlende princip,
den stærke faktor i den kommunistiske verdensbevægelses fort
satte samling og voksende autoritet.«
*
Under disse forhold er maoismen med dens stormagtschauvi
nisme og rasende antisovjetisme kommet særdeles belejligt for
* Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, bd. 2, s. 260
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imperialisterne. Det samme er maoisternes kurs til alliance med
de mest reaktionære imperialistiske kredse, til fremprovokation af
åben konfrontation mellem kapitalistiske lande og staterne i det
socialistiske samvirke, til opskruning af kaprustningen, splittelse
i den kommunistiske verdensbevægelse og så fremdeles.
Den revolutionære bevægelses historie og erfaringer i alle
epoker lærer os, at splittelse i de revolutionæres rækker altid har
spillet en nedbrydende rolle. Derfor spiller det en så vigtig rolle
at styrke den kommunistiske verdensbevægelse på grundlag af
marxismen-leninismens principper, overvinde opståede uoverens
stemmelser mellem kommunister gennem kammeratlig diskussion
og drøftelse af synspunkter og holdninger og kompromisløst af
sløre reformisme og revisionisme, venstresekterisk eventyrpolitik og
dogmatisme.
Proletariatets diktatur.
Udviklingen af den socialistiske stat

Ideen om proletariatets diktatur blev udviklet af marxismens
grundlæggere som den videnskabelige kommunismes vigtigste
princip. De påviste, at det kapitalistiske samfunds modsigelser
uvægerlig ville føre til en proletarisk revolution. Marx og Engels
skrev i Det Kommunistiske Manifest, at »arbejderrevolutionens
første skridt er at hæve proletariatet op til herskende klasse, at
tilkæmpe sig demokratiet.«
*
Proletariatet, organiseret som herskende klasse, betyder pro
letariatets diktatur.
Men i Det Kommunistiske Manifest blev ideen om proleta
riatets diktatur endnu udtrykt i sin mest almene form. Dens vi
dere konkretisering og udvikling skete efter sammenfatning af
erfaringerne fra klassekampene i 19. århundrede —■ revolutionen
i 1848 og Pariserkommunen i 1871.
Revolutionen i 1848 tillod Marx at drage den teoretiske slut
ning, at proletariatet ikke kan nøjes med at erobre magten i den
borgerlige stat, men først må knuse det borgerlige statsapparat
for derpå at oprette sit diktatur. Ødelæggelsen af dette apparat
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 1, s. 46 (Det kommu
nistiske Manifest)
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er en ubetinget forudsætning for, at den proletariske revolution
kan sejre. Det gamle statsapparat kan ikke tjene til at løse den
proletariske stats nye opgaver, når det i alle led er forbundet med
systemet af udbytning og undertrykkelse og har til opgave at be
kæmpe den arbejdende befolkning.
Den socialistiske oktoberrevolution i Rusland og revolutioner
ne i de folkedemokratiske lande har fuldt ud bekræftet denne te
ses rigtighed. Erfaringerne herfra viser, at de former og metoder,
der tages i brug ved ødelæggelsen af det gamle statsapparat, kan
være forskellige, at enkelte elementer i det gamle statsapparat kan
bibeholdes i det nye, men som helhed sønderslås udbytterstaten
og dens militær-bureaukratiske magtapparat.
Proletariatets diktatur er en grundlæggende ny type stat. Om
dens historiske placering og opgaver skrev Marx: »Mellem det ka
pitalistiske og det kommunistiske samfund ligger den periode,
hvor det ene samfund revolutionært omformes til det andet. Der
til svarer også en politisk overgangsperiode, under hvilken staten
ikke kan være andet end proletariatets revolutionære diktatur.«
*
Proletariatets diktatur skal tjene som instrument til under
trykkelse af udbytterklassernes uundgåelige modstand. Dog ville
det være forkert at tro, at det udelukkende skulle tjene til volds
anvendelse. Selv over for udbytterne anvender proletariatets dik
tatur kun vold i det omfang, det er nødvendigt. Over for de ar
bejdende masser optræder proletariatets stat ikke som et volds
organ, men som formen for arbejderklassens politiske ledelse af
alle arbejdende lag. Denne politiske ledelse er nødvendig for at
skille de arbejdende masser fra bourgeoisiet, samle dem omkring
arbejderklassen og inddrage dem i opbygningen af det nye sam
fund. Lenin videreudviklede marxismen og definerede herunder
proletariatets diktatur som en særlig form for forbund mellem
arbejderklassen og bønderne under førstnævntes ledelse. Dette
forbund er det højeste princip for proletariatets diktatur.
Proletariatets diktatur adskiller sig endvidere fra alle hidtidi
ge stater ved, at en af dens grundlæggende funktioner ligger i
økonomien. Ingen anden stat har tidligere stillet sig som opgave
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 25 (Kritik af Gothaprogrammet)
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målrettet at skabe en ny, socialistisk, økonomi. Det er en opgave,
som kun den proletariske stat sætter sig.
Proletariatets diktatur indskrænker sig ikke kun til statens
magtapparat. Den arbejder også på at inddrage masserne i den
socialistiske opbygning og i landets ledelse og fremviser et helt
system af masseorganisationer (sovjetter, fagforeninger, koopera
tiver, ungdomsforbund osv.) under det kommunistiske partis le
delse. Uden partiet som ledende kraft er det ikke muligt at gen
nemføre proletariatets diktatur.
Når proletariatet knuser det gamle statsapparat, må man na
turligvis spørge om, hvad der skal sættes i stedet, dvs. hvorledes
den proletariske statsform skal være.
Lenin betonede, at spørgsmålet om statsformer afgøres i for
bindelse med de konkrete betingelser. Marxismen har aldrig stil
let sig som opgave at »opdage« fremtidens politiske former, og
det ville være tåbeligt at binde sine hænder med en streng be
stemmelse af disse former.
*
Teorien kan forudse processens væsen,
men ikke spå om dens former; de kan kun al'dækkes i det kon
krete liv. Eftersom statsformerne bestemmes af konkrete forhold,
og da proletariatets kamp for socialismen foregår under de mest
forskellige historiske betingelser, forudsiger teorien, at disse for
mer også vil være mangfoldige. Lenin skrev i denne sammen
hæng: »De borgerlige staters form er overordentlig mangfoldig,
men dens væsen er det samme: alle disse stater er på den ene
eller den anden måde, men i sidste instans ubetinget bourgeoisiets
diktatur. Overgangen fra kapitalismen til kommunismen må na
turligvis frembringe en uhyre rigdom og mangfoldighed af po
litiske former, men det væsentlige vil ubetinget stadig være dette
ene: proletariatets diktatur.«** Erfaringerne fra historien an
skueliggør rigtigheden af denne tese. Første gang optrådte proleta
riatets diktatur i form af Pariserkommunen 1871. I Rusland an
tog den proletariske stat form af sovjetter. Efter anden verdens
krig opstod den folkedemokratiske form for overgang til socia
lismen.
* Se V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 36, s. 304
** V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind, bd, 9, s. 40-41 (Staten og
revolutionen)
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Spørgsmålet om overgangsformer til socialismen er forbun
det med den socialistiske revolutions konkrete udviklingsbetingel
ser, med klassekampens skarphed og med spørgsmålet om, i hvil
ken grad overgangen til socialisme under de konkrete forhold
er mulig med eller uden anvendelse af væbnet magt.
Som allerede nævnt har marxismen aldrig udelukket mulig
heden af en fredelig overgang til socialismen, hvis de nødvendige
betingelser var til stede. I Kommunismens grundsætninger (1847)
stillede Engels spørgsmålet: »Vil det være muligt at ophæve pri
vatejendommen ad fredelig vej?« og han svarede: »Det ville
være ønskeligt, om dette kunne ske, og kommunisterne ville gi
vetvis være de sidste til at sætte sig imod det.«
*
Efter februarrevolutionen 1917 i Rusland gav Lenin bolsje
vikkernes parti en orientering om, at magten fredeligt kunne erobres af sovjetterne; det var kun de kontrarevolutionæres hand
linger, som eliminerede denne mulighed.
I deres programmer henviser mange af de kapitalistiske landes
kommunistiske partier til muligheden af en fredelig overgang til
socialismen, hvorunder de opståede demokratiske parlamentariske
former udnyttes. Det spørgsmål, der følgelig rejser sig, drejer sig
om den parlamentariske vej til socialismen som en af formerne
for den socialistiske revolutions fredelige udvikling. Afviger denne
problemstilling fra leninismen?
Som bekendt var Lenin en skarp kritiker af Kautsky og andre
opportunister, fordi de modstillede revolutionær kamp og par
lamentariske metoder og indtog den holdning, at arbejderklassen
kun kunne komme til magten ad parlamentarisk vej. For oppor
tunister er dette ensbetydende med at afvise for det første revo
lutionens nødvendighed, for det andet massernes aktive ikke-parlamentariske kamp og for det tredje proletariatets diktatur. Men
Lenins kritik af Kautskys version af den parlamentariske vej til
socialismen betyder ikke, at Lenin afviste revolutionær udnyt
telse af parlamentariske kampfonner. Man må se den principiel
le forskel mellem opportunistisk og revolutionær opfattelse af den
parlamentariske vej til. socialismen. For kommunisterne i vore
dage betyder parlamentarisk overgang til socialismen ikke at afstå
* Marx/Engels Werke, bel. 4, s. 372
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fra revolutionen, men at revolutionen forløber fredeligt. Under
visse betingelser kan parolen om den parlamentariske vej til so
cialismen være et middel til at mobilisere masserne i kampen
mod kapitalismen. I den nuværende situation udelukker denne
vej ikke, at revolutionen udvikler sig ikke-fredeligt i lande, hvor
folket er berøvet demokratiske friheder og må tilkæmpe sig sine
rettigheder med våben i hånd.
Arbejderbevægelsens historiske erfaringer viser, at et godt re
sultat af arbejderklassens kamp afhænger af, i hvor høj grad den
og dens revolutionære parti behersker alle kampformer — fre
delige og ikke-fredelige, parlamentariske og ikke-parlamentariske,
og hvorvidt de er i stand til øjeblikkeligt og pludseligt at skifte
fra den ene kampform til den anden. I hvert konkret tilfælde
er fastlæggelse af kampformen en skabende opgave, der løses
gennem en marxistisk-leninistisk analyse af de egenartede histo
riske betingelser.
Fra land til land i det socialistiske verdenssystem opviser sta
tens udvikling en række særegenheder såvel som fælles træk. Det
te er logisk, da hver enkelt stat udvikler sig sammen med sit sam
fund, og da faserne i dens udvikling bestemmes af samfundsud
viklingens faser.
Med fuldførelsen af overgangsperioden og socialismens opbyg
ning begynder en ny fase i statens udvikling. Selv om de anta
gonistiske klasser er afskaffet i det socialistiske samfund, betyder
socialismens sejr ikke, at samfundet er indtrådt i en statsløs til
stand. Statsinstitutionen er også nødvendig under socialismen.
Denne nødvendighed har såvel indre som ydre årsager.
Der eksisterer stadig elementer af den gamle samfundsmæssige
arbejdsdeling — mellem by og land, mellem åndens og håndens
arbejde —• og der er stadig forskelle mellem de arbejdende klas
ser; disse forhold medfører, at staten her bliver bærer af de al
mene interesser. Hele folkets ejendom optræder derfor i form af
statsejendom.
Da staten ejer de grundlæggende produktionsmidler og re
præsenterer samfundets interesser på det økonomiske område,
overtager den den økonomiske planlægning og organiseringen af
økonomien i landsmålestok.
Disse økonomiske og organisatoriske funktioner er også uløse
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ligt forbundet med statens indsats for at oplyse folkemasserne,
hæve deres almendannelse og kulturelle og tekniske niveau og
udvikle deres bevidste kommunistiske orientering. Da den øko
nomiske udvikling under socialismen endnu ikke tillader at over
gå til fordeling efter behov, og da princippet om aflønning efter
arbejdets kvantitet og kvalitet stadig virker, vil der fortsat være
ulighed i fordelingen. Derfor eksisterer der også et samfundsmæs
sigt behov for juridiske normer, der fastlægger den nødvendige
overensstemmelse mellem udmålingen af arbejde og forbrug. Be
skyttelsen af disse normer og kontrollen med henholdsvis arbej
dets og forbrugets udmåling er ligeledes en opgave, der tilfalder
den socialistiske stat.
Nødvendigheden af en stat, af pligt- og tvangsnormer og ad
færdsregler under socialismen betinges af det kulturelle udvik
lingsniveau. I Sovjetunionen og andre socialistiske lande udvikles
der mennesker med en ny kultur, naturligvis ud fra de ændrede
livsbetingelser og som resultat af partiets og statens kultur- og
oplysningsarbejde. I de socialistiske lande finder man stadig færre
personer, der er i stand til at tilintetgøre eller beskadige sam
fundsejendom, bare fordi det ikke er »deres«, men »statens« ejen
dom. Det betyder imidlertid ikke, at alle samfundets medlemmer
allerede nu har lært at handle bevidst i almenvellets interesse.
Endnu før oktoberrevolutionen skrev Lenin: ». . . hvis man ikke
vil forfalde til utopier, må man ikke tro, at menneskene samtidig
med kapitalismens fald pludselig vil lære at arbejde for helheden
uden nogen som helst retsnormer, og desuden er de økonomiske
forudsætninger for en sådan ændring zÅLe øjeblikkelig givet med
kapitalismens afskaffelse.«
*
Endelig er det også under socialismen stadig nødvendigt at
beskytte den samfundsmæssige og personlige ejendom mod tyveri
og at sikre den enkelte borgers rettigheder og friheder og hele
den socialistiske retsorden.
De ydre årsager, der nødvendiggør opretholdelse af staten
under socialismen, bestemmes af to forhold. Først og fremmest
af det imperialistiske system, der står over for det socialistiske
samvirke og bekæmper det. Da imperialismens eksistens skjuler

* V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind, bd. 9, s. 96-97 {Staten og
revolutionen)
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en stadig fare for krig og aggression, må det socialistiske sam
fund statsligt beskytte sin sikkerhed, sikre landets forsvarsevne
og forsvare verdensfreden.
For det andet førte det socialistiske verdenssystems opståen
og dannelsen af en omfattende gruppe af lande i den såkaldt
tredje verden til udvidelse af den enkelte socialistiske stats ydre
funktioner. I dag indskrænker statens funktioner sig ikke blot til
forsvaret af dens eget land, men omfatter tillige opretholdelse af
broderlige forbindelser, baseret på samarbejde og gensidig hjælp
mellem alle socialistiske lande og bistand til de nationale befriel
sesbevægelser.
Den socialistiske stats såvel som hele den socialistiske over
bygnings væsen bestemmes af det socialistiske samfunds basis
og af særtrækkene i og ændringerne af dets sociale struktur. Med
overgangen til socialismen forvandles bønderne således fra en
småborgerlig klasse til en klasse i det socialistiske samfund, en
klasse, der er forbundet med samfundsejendommen til produk
tionsmidlerne. Den socialistiske intelligens opstår. De nationale
relationer forandres.
Under opbygningen af socialismen i USSR er der opstået et
historisk nyt fællesskab mellem menneskene, det sovjetiske folk,
svejset sammen af enheden i de økonomiske og politiske grund
interesser og af den i samfundet herskende marxistisk-leninistiske
ideologi. På dette sociale grundlag bortdør en af de vigtigste
funktioner ved proletariatets diktatur i Sovjetunionen, nemlig
undertrykkelsen af fjendtlige klasser i selve landet. Den socia
listiske stat bliver under sin udvikling eksponent for hele folkets
vilje — den bliver hele folkets stat.
I det udviklede socialistiske samfund, i hele folkets stat, spil
ler arbejderklassen som hidtil den ledende rolle, for i kraft af sin
væren er den stadig den mest konsekvente bærer af kommunis
mens ideal. I overgangsperioden er arbejderklassens ledende rol
le over for bønderne forbundet med kampen om bønderne mod
bourgeoisiet og med nødvendigheden af at overvinde besidder
tendenser hos bønderne selv. Under disse betingelser er styrkelsen
af forbundet mellem arbejderklassen og bønderne under arbej
derklassens ledelse ikke mulig uden proletariatets diktatur. Under
socialismen behøver arbejderklassen ikke længere at kæmpe om
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bønderne, fordi de socialistiske omdannelser af landbruget har
ændret bøndernes sociale væsen, og bourgeoisiet er blevet afskaf
fet. For at gennemføre sin ledende rolle over for bønderne be
høver arbejderklassen derfor ikke længere at anvende proleta
riatets diktatur. Denne funktion kan og vil den udøve inden for
rammerne af hele folkets stat, indtil klasserne er fuldstændig af
skaffet. Også intelligensens sociale natur har ændret sig. Den er
nu i hovedsagen rekrutteret blandt arbejdere og bønder og er
blevet folkelig i ordets sande betydning.
Arbejderklassens ledende rolle i det socialistiske samfund kom
mer til udtryk gennem det kommunistiske partis eller arbejder
partiets lederskab, den bevidste eksponent for arbejderklassens
historiske mission som skaber af det nye samfund.
Udadtil, i relationerne mellem de to sociale systemer, optræ
der den socialistiske stat som klassestat, som bærer af den prole
tariske internationalisme, og dens politik er en klassepolitik, der
tager sigte på at støtte den revolutionære arbejderbevægelse og
de nationale befrielsesbevægelser, at sikre gunstige internationale
betingelser for udvikling af det socialistiske samfund, opbygning
af kommunismen og betryggelse af varig fred.
Udvikling af den socialistiske stat betyder inddragelse af sta
dig bredere masser i styringen af staten og fortsat alsidig udvik
ling af det socialistiske demokrati.
Til forskel fra tidligere stater, der alle var udbytterstater, ska
ber den socialistiske stat under sin udvikling forudsætningerne
for sin egen bortdøen. Bestemte indre og internationale betingel
ser er imidlertid nødvendige for statens bortdøen. De indre øko
nomiske, sociale og kulturelle forudsætninger herfor tilvejebringes
først under kommunismens højeste stadium; de internationale
forudsætninger fremkommer med elimineringen af enhver trussel
om angreb udefra, dvs. med socialismens sejr i hele verden. Ind
til da forbliver statens eksistens en nødvendighed.
Statens bortdøen betyder afskaffelse af det særlige magtap
parat og af alle organer, der er forbundet med statens politiske
funktioner. Statslige organer, der varetager statens økonomisk
organisatoriske og kulturelt-opdragende funktioner, kan ikke for
svinde. Under kommunismen vil der ikke findes nogen stat, men
det betyder ikke, at det kommunistiske samfund ikke vil have
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brug for produktions- og forbrugsplanlægning, beregning af behov,
organisering af kollektive livs- og aktivitetsformer og meget an
det. Alt dette vil kræve nøje organisering. Men den gennemføres
af samfundets medlemmer som en slags borgerligt ombud. Føl
gelig vil der findes selvforvaltningsorganer i det kommunistiske
samfund. Statens bortdøen er altså en proces, hvor hele folkets
stat forvandles til samfundsmæssig kommunistisk selvforvaltning.
Den socialistiske revolution medfører tilintetgørelse af udbyt
terretten, som erstattes med en ny, socialistisk lov og orden, med
en revolutionær retsorden.
Fra første dag af sin eksistens udnyttede sovjetmagten ret
ten til at tilintetgøre de gamle økonomiske, sociale og ideologiske
relationer og skabe nye. Allerede sovjetmagtens første juridiske
handling — afskaffelse af privatejendomsretten til jord — havde
enorm betydning både for revolutionens sejr og for den videre
kamp for den socialistiske opbygning. Her skal yderligere erindres
om sovjetmagtens dekreter om nationalisering af bankerne, jern
banerne, udenrigshandelen, handelsflåden og senere også af hele
storindustrien; dertil kom dekreterne om otte-timers arbejdsdag,
om socialsikring, om ophævelse af stænderne og standsdelingen
af borgerne, om adskillelse af kirke og stat og af skole og kirke.
I den socialistiske ret stadfæstes alle former for statens virk
somhed, funktioner og opgaver, der bestemmes af det pågælden
de lands sociale og økonomiske betingelser og af dets internationa
le stilling. Når disse betingelser og statens dermed forbundne op
gaver og funktioner ændrer sig, sker der også ændringer i retssy
stemet. Denne sammenhæng kan illustreres med de sovjetiske for
fatninger som eksempel. Den første sovjetiske forfatning, der ved
toges i 1918, var en følge af den socialistiske revolutions sejr i
Rusland. Fieri nedfældedes juridisk den socialistiske arbejder- og
bondestats mål og opgaver. Den anden forfatning (1922) stad
fæstede dannelsen af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker
på basis af frivillig sammenslutning af ligestillede og suveræne
sovjetrepublikker. Oprindeligt gjaldt det de fire republikker —
RSFSR (den russiske føderation), Ukraine, Hviderusland og
Transkaukasien (i dag tæller USSR 15 unionsrepublikker). Den
tredje forfatning, vedtaget 1936, var den juridiske eksponent for
og stadfæstelsen af socialismens sejr i Sovjetunionen.
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Med socialismens sejr bliver hele folkets samlede statsvilje
ophøjet til det socialistiske samfunds lov. Når de socialistiske pro
duktionsrelationer har sejret og vundet hævd, får retten det ma
terielle grundlag for at realisere folkeviljen i selve folkets inter
esse. I det socialistiske samfund optræder retten som redskab
til bevidst anvendelse og udnyttelse af de objektive love. Den
økonomiske og sociale udviklingsplan for hele staten genspejler
ikke kun de objektive love, men optræder også som juridisk lov.
En stor rolle spiller den socialistiske ret ved skabelsen og styrkel
sen af en for hele samfundet fælles, centraliseret økonomi, der rea
liseres ved statens hjælp.
I takt med socialismens udvikling styrkes den socialistiske rets
orden; der sker en stadig forbedring af retsnormerne, som regu
lerer samfundets aktivitet omkring opgaverne i den kommunisti
ske opbygning. En ny fase i sovjetstatens forfatningsmæssige ud
vikling indtrådte i 1977 med vedtagelsen af den fjerde forfat
ning. Her genspejles og stadfæstes juridisk opbygningen af det
udviklede socialistiske samfund i form af Grundlov for hele fol
kets socialistiske stat. Her fuldføres omlægningen af de samlede
sociale relationer på de kollektivistiske principper, der er socia
lismen iboende. Den udviklede socialisme er et samfund, hvor der
på grundlag af tilnærmelsen mellem arbejdere, kollektivbrugs
bønder og intellektuelle af folket og som følge af den juridiske
og faktiske lighed mellem alle nationer og folkeslag er opstået
et nyt historisk fællesskab af mennesker, det sovjetiske folk.
Forfatningen proklamerer opbygningen af kommunismen som
det højeste mål for hele folkets stat, og udbygningen af det so
cialistiske demokrati som hovedretningen for det socialistiske stats
væsens udvikling. Forfatningen konsoliderer det kommunistiske
partis ledende rolle og udvider sovjetborgernes rettigheder og
friheder, sammenlignet med de tidligere forfatninger, samtidig
med en understregning af, at rettigheder og pligter er uadskille
lige. Alle forfatningens artikler er gennemsyret af omsorg for det
sovjetiske menneske, for størst mulig opfyldelse af hans og hendes
voksende materielle og immaterielle behov, for varig fred på hele
Jorden. Artiklerne anskueliggør, at ord som frihed, menneskeret
tigheder, demokrati, social lighed og retfærdighed først opnår
reelt indhold og praktisk virkeliggørelse under socialismen.

8. kapitel

DEN HISTORISKE PROCES’
ÅNDELIGE ASPEKT

Overalt i de forudgående kapitler, hvor vi analyserede samfun
det som et funktionerende system i udvikling eller som et resul
tat af menneskeligt arbejde, måtte vi også omtale den samfunds
mæssige bevidsthed. Dette er selvfølgeligt, eftersom den samfunds
mæssige bevidsthed er et uundværligt strukturelement i ethvert
socialt system og en nødvendig komponent i menneskenes histori
ske virksomhed. Men den samfundsmæssige bevidsthed er ikke
blot forbundet med samfundslivets fænomener og med menneske
nes konkret-historiske virksomhed; den er tillige udtryk for en
bestemt, specifik sfære i samfundslivet, et særligt samfundsfæ
nomen, der må undersøges for at klarlægge dens rolle i samfun
dets og hvert enkelt menneskes liv og udvikling.
I borgerlig litteratur anklages marxismen ofte for, at den re
ducerer samfundsudviklingen til økonomi og kun betragter men
nesket som en produktionsenhed, at den indskrænker menneskets
indsats til frembringelsen af materielle goder og undervurderer
samfundets og menneskets åndelige liv. Hvis ikke disse anklager
udspringer af et utilsløret fjendskab til marxismen, tyder de kun
på et overfladisk kendskab til den marxistiske teori om samfunds
udviklingen.
Som vi allerede har set, udvikles samfundet ifølge denne teo
ri i kraft af love, der virker uafhængigt af menneskenes vilje og
bevidsthed. I den forstand adskiller samfundsudviklingen sig på
ingen måde fra udviklingen i naturen. Men hvor naturlovene kom
mer til udtryk gennem en vekselvirkning mellem blinde, spon
tane kræfter, ytrer samfundsudviklingens love sig aldrig på anden
måde end gennem menneskenes virksomhed. Når det nu forhol
der sig sådan, når nu historiens love realiseres af væsener, der
besidder vilje og bevidsthed, kan man ikke forstå historiens forløb
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korrekt, hvis man ignorerer den rolle, der spilles af ideer og be
stræbelser, af følelser og tanker, af normer og værdier, kort sagt
alle de åndelige dannelser, menneskene lader sig lede af i hele
deres liv og virksomhed.
Hvad angår spørgsmålet om at opnå en overflod af materiel
le goder for alle mennesker, kan vel enhver indse det uforstan
dige i at benægte, hvor stor betydning dette spørgsmål har i den
moderne verden, hvor selv efter FN’s officielle oplysninger hund
reder af millioner mennesker især i den tredje verden lever i sult
og elendighed. Marxismen udforsker netop veje og midler til op
bygning af et samfund, hvor materielle goder fordeles efter alle
samfundsmedlemmernes behov. Men marxister betragter dog ikke
materiel overflod som et mål i sig selv. De historiske erfaringer
vidner om, at materiel overflod blot fører til arrogance og sam
fundets forfald, hvis ikke den følges op af en tilsvarende ånde
lig, dvs. etisk og æstetisk udvikling af samfundet og mennesket,
hvis åndelige behov skal udvikles alsidigt. Den marxistiske teori
betragter kun materiel overflod som en nødvendig forudsætning
og basis for den enkelte personligheds alsidige udvikling og fulde
udfoldelse, for fremdragelsen af alle personlighedens åndelige
behov og potentielt skabende evner.
Således udspringer det af den historiske materialismes væ
sen, der gør det muligt at udforske menneskehedens fortid og nu
tid rigtigt såvel som at forudse dens fremtidige udvikling, at den
samfundsmæssige bevidsthed og personlighedens og samfundets
åndelige liv må skænkes den største opmærksomhed.
Den samfundsmæssige bevidsthed er først og fremmest en
genspejling af virkeligheden — i natur og samfund. Den måtte
nødvendigvis opstå, for uden samfundsmæssig bevidsthed er det
ikke muligt at tænke sig arbejdet som målrettet forandring af
naturen, som tilpasning af naturen til menneskenes behov, som
målrettet virksomhed overhovedet.
Gennem sin virksomhed forvandler mennesket ikke kun ver
den, men tilegner sig den også åndeligt. Resultaterne af dette
fastholdes i den samfundsmæssige bevidsthed. Aktiviteten i den
samfundsmæssige bevidstheds sfære —■ den åndelige produktion
■—- er »produktionen« af ideer, teorier, forestillinger, kunstnerisk
fantasi osv. Men det, der på den ene side optræder som akti
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vitet, kommer på den anden side til udtryk i væren, i objekt
form. Enhver virksomhed legemliggøres, realiseres og går op i
produktet som et resultat af aktiviteten. Resultaterne af den ån
delige virksomhed materialiseres på samme måde, nemlig i spro
get, i litteraturen, i teknikken, i bygningsværker, i kunstværker
og andre materielle legemliggørelser.
Samfundets åndelige liv er ikke kun »produktion« af ideer,
men også selve den samfundsmæssige bevidstheds funktionspro
ces, dvs. dens vekselvirkning med den individuelle bevidsthed;
samfundets åndelige liv omfatter den ideologiske kamp mellem
forskellige sociale grupper og klasser, udvekslingen af anskuelser,
ideer og teorier samt disses opståen og udvikling. Samfundets
åndelige liv er uløseligt forbundet med det sociale liv, idet det
genspejler sociale processer, kollisioner og konflikter og vekselvir
ker med de mangfoldige former for menneskets sociale aktivitet.
For at forstå samfundets åndelige liv må man fremfor alt
undersøge den samfundsmæssige bevidstheds struktur som et rela
tivt selvstændigt fænomen i samfundslivet.
Principper for analyse af
den samfundsmæssige bevidsthed

Den samfundsmæssige bevidsthed er et rigt facetteret fænomen,
der ændrer sig historisk og forlanger at blive undersøgt fra for
skellige sider. Taget under ét kan man fremhæve tre hovedaspek
ter i denne udforskning: det historisk-genetiske, det gnoseologiske
og det sociologiske aspekt.
Det første aspekt ved undersøgelse af den samfundsmæssige
bevidsthed består i udforskning af dens historie i sammenhæng
med samfundets historiske udviklingsfaser. Marx påpegede, at
man ved udforskningen af sammenhængen mellem den åndelige
og den materielle produktion først og fremmest må undersøge
den materielle produktion i dens bestemte historiske form. Så
ledes svarer for eksempel en anden slags åndelig produktion til
den kapitalistiske produktionsmåde end til den middelalderlige
produktionsmåde og den socialistiske produktionsmåde osv. »Hvis
selve den materielle produktion ikke forstås i sin specifikt histo
riske form, så er det umuligt at opfatte det bestemte ved den her
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til svarende åndelige produktion og vekselvirkningen imellem
dem.«
*
I enhver økonomisk samfundsformation opviser ikke blot ind
holdet, men også strukturen af bevidstheden en række særtræk.
Men betragter vi den samfundsmæssige bevidsthed ud fra de
grundlæggende udviklingsfaser, kan vi i historien klart udskille
tre særegne dannelser: bevidstheden i samfundet før klassernes op
ståen, bevidstheden i de antagonistiske klasseformationer og den
kommunistiske formations bevidsthed, der fødes for vore øjne.
I ursamfundet var produktionen af ideer, forestillinger og be
vidsthed umiddelbart flettet ind i den materielle virksomhed.
Forestillingerne, tænkningen og hele det åndelige samkvem ud
sprang umiddelbart af de materielle relationer mellem menneske
ne. Disse relationer byggede i det kollektivistiske ursamfund på
en primitiv produktion, hvorfor også dette samfunds bevidsthed
havde uudviklet, primitiv karakter, — ikke kun af indhold, men
også af struktur. Bevidstheden var udelt, synkretisk. Den sam
fundsmæssige bevidsthed optrådte her som et bestemt kompleks
af åndelige fænomener, hvor adfærdsnormer, empiriske kund
skaber, religiøse forestillinger og menneskets æstetiske følelser
endnu ikke var differentieret, men i deres helhed dannede ættens,
stammens, synspunkter, traditioner, skikke osv.
I ursamfundet faldt enkeltspersonens samfundsmæssige be
vidsthed sammen med gruppens —- ættens, stammens — bevidst
hed. »Stammen, skrev Engels, >— var grænsen for mennesket
såvel over for de stammefremmede som over for det enkelte
menneske selv; stammen, gensen og deres institutioner var hellige
og ukrænkelige, var en naturbestemt højere magt, som den en
kelte var og blev ubetinget undergiven i sin følen, tænken og
**
handlen.«
Ikke blot bevidsthedens indhold, men også dens struktur ænd
res kvalitativt i de antagonistiske klasseformationer. For det før
ste: med de nye samfundsinstitutioners (statens) og de nye sfæ
rers opståen i samfundslivet (politiske og retslige relationer), op
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Teorier om merværdien, 1. bog 2, s. 330
** Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 252 (Familiens,
privatejendommens og statens oprindelse}
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står også en dertil svarende politisk bevidsthed, retsbevidsthed
osv. For det andet: med samfundets spaltning i klasser optræder
bevidstheden som forskellige klassers bevidsthed, hvorunder den
økonomisk og politisk herskende klasses bevidsthed bliver den
herskende. For det tredje: på grundlag af arbejdsdelingen og
adskillelsen af håndens og åndens arbejde opstår den teoretiske
bevidsthed (filosofi og ansatser til andre videnskaber); udvik
lingen af den samfundsmæssige bevidsthed fører til, at den i sig
selv deles op, til at der dannes relativt selvstændige bevidstheds
former såsom politisk, retslig, moralsk, religiøs, videnskabelig,
æstetisk og filosofisk bevidsthed (inden for disse former udvik
les den samfundsmæssige bevidsthed i alle antagonistiske forma
tioner). Den åndelige aktivitet bliver nu et privilegium for den
herskende klasse og udøves på bekostning af de arbejdende mas
ser, der er dømt til fysisk arbejde uden åndeligt indhold af
nogen art.
Den nuværende epoke med overgang fra kapitalisme til kom
munisme giver endnu ikke mulighed for i fuldt omfang at afdæk
ke de forandringer i bevidsthedsstrukturen, der vil være karak
teristiske for kommunismens kommende samfund, når det har sej
ret i hele verden. Men USSR’s og de andre socialistiske landes er
faringer viser tendensen i denne proces. Således er det sovjeti
ske samfunds idémæssige enhed opstået på grundlag af arbejder
klassens, bøndernes og intelligensens fællesskab i økonomiske og
politiske interesser. Efterhånden overvindes resterne af indivi
dualistisk privatbesidderbevidsthed. Der sker forandringer i de
bevidsthedsformer, som betjener menneskenes mangfoldige be
hov i det socialistiske samfund. Dette kommer navnlig til udtryk
i, at den religiøse bevidsthedsforms indflydelse bliver gradvis sva
gere. Over 87 pct. af sovjetborgerne er ateister. Derimod vokser
betydningen af videnskab, kunst og etisk bevidsthed. Sidstnævn
te nærmer sig retsbevidstheden, hvis rolle til opretholdelse af lov
og orden øges væsentligt. Den socialistiske politiske ideologi vin
der stigende betydning for konsolideringen af det socialistiske
samfunds enhed og formuleringen af samfundets opgaver og
ideologisk opdragende arbejde. Men i fremtiden, når betingelser
ne for statens voksen over i samfundsmæssig, kommunistisk selv
forvaltning er til stede, vil også den politiske ideologi dø bort.
15—743
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Således forholder det sig i korthed med bevidsthedsmæssige
strukturforandringer under menneskehedens historiske udvikling.
Lad os nu undersøge det gnoseologiske aspekt. Betragter man
den samfundsmæssige bevidsthed ud fra, hvad og hvordan den
genspejler, i hvor høj grad denne genspejling er overfladisk eller
dybtgående, rigtig eller falsk, er der her tale om at analysere be
vidstheden gnoseologisk. I alle fremtrædelsesformer optræder be
vidstheden her som genspejling, dvs. som erkendelse af virke
ligheden, og vurderingen af den gives i kategorierne sandt og
falsk. Den religiøse eller filosofisk-idealistiske bevidsthed giver
f. eks. en falsk genspejling af virkeligheden, mens den videnska
belige eller filosofisk-materialis tiske erkendelse af virkeligheden
genspejler virkeligheden rigtigt. Den gnoseologiske analyse må
nødvendigvis også omfatte sammenhængen mellem bevidsthed og
samfundshistorisk praksis, eftersom denne sammenhæng er grund
laget for erkendelsen og kriteriet for erkendelsens sandhed.
Gnoseologisk analyse af den samfundsmæssige bevidsthed sæt
ter os i stand til at udskille to strukturniveauer i bevidstheden.
Det første — den umiddelbare genspejling af virkeligheden i det
sociale menneskes bevidsthed — betegner vi som hverdagsbevidstheden, og det andet—■ den dybere genspejling, der formidles
gennem bevidsthedens forudgående udvikling —■ optræder i form
af systematiseret, teoretisk {eller æstetisk) bevidsthed
*
Hverdagsbevidstheden og den systematiserede bevidsthed må ikke gøres
identiske, for nok er de begge en sammenfatning, men hverdagsbevidstheden er en sammenfatning af lavere rang, der udspringer
af den daglige praksis. Den optræder ikke som et stramt, logisk
sammenhængende system af ideer og teorier. Den systematisere
de bevidsthed fremkommer derimod direkte af det forefindende
tankemateriale; den udvikler det og optræder derfor som en sam
menfatning på et højere niveau. Dens sammenhæng med ob
jektet formidles gennem det tidligere ophobede tankemateriale.
Den videre gnoseologiske analyse af bevidsthedens struktur sæt* Udtrykket systematiseret bevidsthed anvendes i mangel af bedre, skønt
det ikke er ganske dækkende. Hermed betegnes et bevidsthedsniveau (en
genspejling af virkeligheden), der er mere fremskreden end hverdagsbevidstheden. {forf. anm.)
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ter os i stand til at opdele bevidstheden i forskellige komponen
ter, der bestemmes af objektet og genspejlingsformen. I hverdagsbevidstheden og den systematiserede bevidsthed kan man således
udskille viden om forskellige objekter, om natur og samfund, om
fremstilling af forskelligt værktøj, om opførelse af forskellige byg
ningsværker, om menneskets sygdomme og deres behandling, om
forhold mellem mennesker og nationer, om virkelighedens æste
tiske egenskaber og menneskets følelser, om menneskenes interes
ser og samfundets behov. Men i hverdagsbevidstheden er alle dis
se genspejlinger ikke tydeligt differentieret; i den systematiserede
bevidsthed er de derimod et produkt af professionelt arbejde, ud
ført af forskere, læger, kunstnere, ideologer, militærfolk, politikere
osv.
Det tredje aspekt, det sociologiske, giver os mulighed for at
betragte den samfundsmæssige bevidsthed som komponent i et
bestemt socialt system og undersøge dens rolle i dette systems
funktionering og udvikling. Den sociologiske analyse af bevidsthe
den kan først blive videnskabelig, når den forbindes organisk med
den gnoseologiske undersøgelse af bevidstheden. Hvordan skulle
man kunne forstå bevidsthedens sociale funktion som helhed eller
dens enkelte komponenter, hvis man ikke tog hensyn til, hvad
der genspejles og hvordan genspejlingen foregår? Også den gno
seologiske analyse viser sig indlysende utilstrækkelig uden en so
ciologisk undersøgelsesmåde, for gnoseologisk set er videnskab og
moral, religion og kunst, filosofi og retsbevidsthed blot specifikke
former for genspejling, dvs. former for erkendelse af særlige ob
jekter. Den sociologiske analyse, der tager højde for sociale be
hov, isom de givne åndelige dannelser og funktioner udspringer
af, gør det muligt at afdække forskellen mellem de nævnte for
mer for bevidsthed ud fra deres rolle i samfundslivet. Den socio
logiske analyse giver os samtidig mulighed for at blotlægge nye
nuancer i den samfundsmæssige bevidstheds struktur, som ikke
kan opfanges ved en gnoseologisk analyse.
Hvorledes hjælper den sociologiske analyse os til forståelse af
bevidsthedens struktur? Den giver os mulighed for at undersøge
bevidstheden som en funktion af den virksomhed, der udøves
inden for bestemte sociale rammer.
Praksis frembringer bevidstheden og dens enkelte komponen
*
ts
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ter, netop for at de kan tjene denne praksis og sikre dens mål
rettede karakter. Den menneskelige praksis er mangfoldig. Men
i det sociale menneskes samlede praksis kan fremhæves tre grund
læggende former for subjektets forhold til objektet, som mod
svarer de tre fremgangsmåder for åndelig tilegnelse af verden:
For det første menneskets forhold til det naturlige eller so
ciale objekt som en genstand under omdannelse, der kræver ob
jektiv viden.
For det andet forholdet mellem menneskene, med andre ord
de sociale relationer mellem menneskene, der opstår på grund
lag af en bestemt produktionsmåde, og hvis udvikling forlanger
en ideologi.
For det tredje subjektets æstetiske forhold til virkeligheden;
heraf udspringer kunsten.
Ud fra den sociologiske analyse kan vi allerede i ursamfun
dets bevidsthed udlede de tre hovedkomponenter, omend ikke
i differentieret form: 1. massernes empiriske kundskaber, der ind
høstes gennem forsøgs- og fejlmetoden (trial and error) under
og på grundlag af den praktiske virksomhed, og som betjener
denne virksomhed; 2. grublen over menneskenes samfundsmæs
sige livsbetingelser som middel til at udvikle og konsolidere disse
forhold, socialisere personligheden og indordne den under fæl
lesskabets nødvendige betingelser, har endnu ikke systematiseret
karakter, men optræder som social psykologi; 3. folkets kunst
neriske skaben, der udvikles ud fra tanker om menneskets æste
tiske forhold til virkeligheden og tjener som middel til erkendelse
og vurdering af virkeligheden på baggrund af dennes æstetiske
egenskaber, som middel til at udvikle og udtrykke menneskelige
følelser, som instrument til opdragelse og mobilisering af men
neskene til løsning af store sociale opgaver.
I samfundets videre udvikling opretholdes alle disse tre kom
ponenter, der kendetegner hverdagsbevidstheden, fordi også den
umiddelbare genspejling af virkeligheden og den umiddelbare
grublen over hverdagens praksis opretholdes i massernes bevidst
hed. I de antagonistiske klasseformationer foregår der imidler
tid en væsentlig differentiering af den samfundsmæssige bevidst
hed.. I den samfundsmæssige bevidsthed opstår der et nyt struk
turniveau, en sfære af teoretisk og æstetisk bevidsthed, bragt til
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veje og formidlet af den forudgående åndelige udvikling. Viden
skab opstår som erkendelse, formidlet gennem teoretisk tænk
ning; ideologi — som et system af ideer, der udspringer af og
logisk udvikler det ophobede tankemateriale; professionel kunst
— som genspejling af virkeligheden i kunstnerisk form, der ud
springer af og videreudvikler den hidtidige kunstneriske praksis.
Hvert af disse elementer har sin egen komplicerede struktur.
I videnskaben foregår der historisk en differentierings- og inte
grationsproces, således at den i dag optræder som et samlet og
samtidig forgrenet system af kundskaber. Ideologien omfatter i
dagens verden seks forskellige former ■—■ politik, ideologi, rets
bevidsthed, moral, religion, æstetik og filosofi; professionel kunst
optræder ligeledes som et fænomen med meget kompliceret struk
tur. Til traditionelle kunstarter — maleri, litteratur, teater, mu
sik, osv. — slutter der sig nye kunstarter, som opstår med frem
komsten af nye tekniske hjælpemidler, f. eks. kunstfotografi,
film og fjernsyn.
Alle disse komponenter af formidlet genspejling af virkelig
heden udøver i princippet de samme funktioner som de tilsva
rende komponenter i hverdagsbevidstheden. Men de opstår på
grundlag af en ny samfundshistorisk praksis. Videnskaben op
står, når den praktiske virksomhed er blevet umulig uden teore
tiske kundskaber; ideologien opstår, når de sociale problemer be
gynder at finde deres løsning gennem aktivitet i store menne
skemasser — klasser, der for at stå sammen og aktionere med held
behøver et system af ideer, som udtrykker deres fælles interesser
og genspejler virkeligheden gennem disse interesser; den profes
sionelle kunst opstår, når samfundet bliver i stand til at ernære
de mennesker, der har gjort kunsten til deres profession, og når
der samtidig opstår behov for at indvirke på menneskenes fø
lelser, vilje og fornuft ved hjælp af højtudviklede æstetiske mid
ler.
Massernes hverdagsbevidsthed og den systematiserede be
vidsthed, der udvikles af videnskabsmænd, ideologer og kunstnere,
er tæt forbundet med hinanden og indvirker på hinanden. Denne
vekselvirknings konkrete karakter betinges for det første af det
givne samfunds egenart og dernæst af det givne bevidstheds
elements specifikke karakter.
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Således er den almene karakteristik af den samfundsmæssige
bevidstheds struktur. Afdækning af denne struktur gør det muligt
at gå over til en konkret undersøgelse af vekselvirkningen mellem
samfundets åndelige og materielle liv ud fra hele den samfunds
mæssige bevidstheds mangfoldighed.
Lad os nu betragte den samfundsmæssige bevidstheds struk
tur og dens enkelte komponenters funktioner mere indgående.
Erkendelse og ideologi

Idet menneskene målrettet indvirker på naturen og samfundet,
udvikler de behov for objektivt kendskab til virkelighedens egen
skaber og love. Hvad enten et vandkraftværk bygges i et kapita
listisk eller et socialistisk samfund, retter menneskene sig herunder
efter en og samme objektive love, som de har interesser i at ken
de. Her består den samfundsmæssige interesse i at opnå kendskab
til objektet som sådan, uafhængigt af menneskene og dets forhold
til menneskene. De praktiske behov retter menneskets øjne mod
at fremhæve bestemte sider og sammenhænge ved objektet. Hvis
mennesket vil opnå resultater, må det have objektivt kendskab
til objektets sider og sammenhænge, dvs. kende den af subjektet
objektive, uafhængige sandhed. Et frysende menneske interesserer
sig for de genstande i omgivelserne, der kan give det varmen til
bage. Men for at tænde ild må mennesket tage hensyn til tinge
nes objektive egenskaber; man kan ikke lave bål af en bunke sten.
Aktiviteten selv har imidlertid en side til. Arbejdet, praksis, er
menneskets aktive indvirkning på objektet, en indvirkning, som
er forbundet med målsætning, med udarbejdelse af et program,
med konstruktion af midler og metoder for aktiviteten osv. Der
for opstår der i praksis ikke kun behov for objektiv viden; der
udvikler sig tillige et subjektivt forhold til virkeligheden, som
kommer til udtryk i vurderingen af virkelighedens fænomener,
af resultaterne af den materielle og åndelige produktion; det ud
trykkes altså både i deres indbyrdes forhold og i forholdet til det
sociale subjekts interesser og behov. Kun i allersidste instans op
træder individet som et sådant subjekt. Normalt vil der være
tale om et socialt fællesskab: gens, stamme, klasse, social grup
pe, et konkret samfund. Derfor antager det givne subjektive for
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hold samfundsmæssig karakter og fastholdes i den samfunds
mæssige bevidsthed.
Mellem den objektive viden Jog de former, som udtrykker
det subjektive forhold til virkeligheden, opstår der mangfoldige
og komplicerede forbindelser, som det ikke her er muligt at ana
lysere i alle aspekter. Vi vil kun undersøge forholdet mellem er
kendelse og ideologi, da ideologi er en af de specifikke former,
hvori det sociale subjekt ytrer og hævder sig, og desuden spiller
en kolossal rolle i det moderne samfund. Ideologi er ligesom er
kendelse frembragt af en samfundsmæssig interesse, men har en
anden karakter. Generelt betragtet, udspringer den ideologiske
bevidsthed af den enkle kendsgerning, at enhver produktionsvirk
somhed sker i en bestemt samfundsmæssig form, inden for ram
merne af konkrete sociale relationer, og at det sociale subjekt
(samfundet, klassen) udvikler behov for at erkende disse relatio
ner for enten at opretholde og styrke eller for at forandre den
givne form for sociale relationer.
I udviklingen af den samfundsmæssige bevidsthed opstår der
derfor to indbyrdes sammenhængende tendenser: for det første
tendensen til erkendelse, der er betinget af det sociale menneskes
livspraksis, dvs. ophobningen af objektive kundskaber om natur
og samfund; for det andet den ideologiske tendens, der er betin
get af den samfundsmæssige interesse i at opretholde eller ændre
de bestående sociale relationer. I det virkelige liv er disse to ten
denser tæt forbundet med hinanden og falder til tider sammen,
så de kun abstrakt kan adskilles fra hinanden, gennem teoretisk
analyse. Erkendelsesmomentet findes i den ideologiske proces, og
i erkendelsens udvikling findes en ideologisk side. Disse to ten
denser må imidlertid ikke gøres identiske, for erkendelsens og
ideologiens udvikling er underkastet forskellige lovmæssigheder,
og disse strukturelementer af den samfundsmæssige bevidsthed
virkeliggøres af forskellige funktioner. Ligesom menneskets mate
rielle forhold til naturen altid realiseres gennem bestemte pro
duktionsrelationer, realiseres også erkendelsen af virkeligheden i
bestemte ideologiske former, der er frembragt af de givne so
ciale betingelser.
Ideologien er den del af den samfundsmæssige bevidsthed,
der er umiddelbart forbundet med løsningen af samfundets so
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dale opgaver og som tjener til forandring eller styrkelse af de
sociale relationer. I klassesamfundet har ideologien klassekarak
ter, den udtrykker og fastholder bestemte klassers materielle inter
esser. Hvorfor er det sådan?
Med samfundets spaltning i klasser begynder de forskellige
klassers materielle interesser, der udspringer af klassernes ob
jektive stilling i systemet af de givne produktionsrelationer, at
øve afgørende indflydelse på menneskets bevidstgørelse om dets
væren og omverden. Herunder udtrykker de progressive klassers
interesser de samfundsmæssige behov, der affødes af samfundsud
viklingens objektive love, mens de reaktionære klassers interesser
er i strid med disse love. Klasseinteresserne får også afgørende be
tydning ved løsningen af samfundsudviklingens opgaver, da de
sociale problemer, samfundet står overfor, kun kan løses gennem
klassekamp. Klassekampens praksis nødvendiggør, at klasseinter
esserne og metoderne til deres realisering begrundes og retfærdig
gøres i ideologisk henseende. Det er denne sociale funktion, klas
sernes ideologi udfylder. I klassesamfundet er ideologien en nød
vendig subjektiv forudsætning for realisering af samfundsudvik
lingens objektive love.
I den ideologiske proces forekommer endvidere rigtig og for
kert genspejling af virkeligheden. Et udtryk for forvansket gen
spejling af virkeligheden i ideologien er alle hånde illusioner af
politisk, retslig, religiøs, moralsk og filosofisk art. En forvansket
genspejling af virkeligheden i ideologien er ikke tilfældig. Der
ligger bestemte materielle årsager til grund herfor, på samme
måde som det omvendte billede i kameraets linse bestemmes af
bestemte fysiske love. Hvad er disse årsager?
Med herredømme-underkastelsesrelationernes opståen, hvor
den økonomisk herskende klasses interesser bliver samfundspro
duktionens bevæggrunde, fremtræder de sociale relationers fak
tiske væsen i fordrejet form på samfundslivets overflade. De øko
nomiske relationer mellem menneskene opstår til gavn for pro
duktionens udvikling, og de forskellige klassers mål bliver i sidste
ende bestemt af produktionen. På fænomenernes overflade optræ
der menneskenes materielle produktionsvirksomhed imidlertid kun
som et middel til at realisere den herskende klasses mål.
Således kan man få det indtryk, at bevidstheden ikke bestem232

nies eller frembringes af den praktiske materielle virksomhed,
men omvendt at menneskenes materielle virksomhed bestemmes
af bevidstheden. I kraft af dette tilsyneladende billede løsriver be
vidstheden sig fra den reale virkelighed og sætter sig op mod den.
»Fra dette øjeblik
bevidstheden virkelig indbilde sig at være
noget andet end bevidstheden om den eksisterende praksis. . . fra
dette øjeblik er bevidstheden i stand til at emancipere sig fra
verden og gå over til dannelsen af den ‘rene' teori, teologi, filoso
fi, moral osv.«
*
Når håndens og åndens arbejde er adskilt, føler mennesket,
der i kraft af arbejdsdelingen er bundet til åndeligt arbejde, at
tankeprocessen er resultatet af selvstændig tænkning, der kun
har at gøre med tankemateriale og kun udspringer af ens egen
eller forgængernes tænkning. Den åndelige proces’ relative selv
stændighed fremtræder her som absolut selvstændighed. Forståel
sen af sammenhængen mellem bevidstheden og den materielle
virkelighed går tabt. Udviklingen af den samfundsmæssige be
vidsthed fremtræder ikke som et materielt betinget, nødvendigt
moment eller som en side af hele den samfundshistoriske proces,
men som en absolut selvstændig proces, der bestemmer historiens
forløb.
Udbytterklasserne bestræber sig altid på at få deres særlige
interesse til at fremstå som alles universelle interesse, dvs. give
deres ideologi en almenmenneskelig klasseuafhængig karakter.
I de historiske perioder, hvor en udbytterklasse ikke havde
tilkæmpet sig herredømmet, men endnu kun sloges for det, hvor
den pågældende klasses interesse til en vis grad virkeligt faldt
sammen med flertallets, idealiserede dens progressive ideologer i
bedste mening det kommende samfund og fremstillede uden bag
stræberiske hensigter klassens kamp for herredømmet som en
kamp for den almenmenneskelige sandhed, fornuft og retfærdig
hed.
Descartes, Spinoza, Helvétius og Diderot var objektivt set
ideologer for det spirende borgerskab, men i den sociale tænk
nings historie er de med fuld ret indgået som mennesker, der
oprigtigt stillede sig i sandhedens og retfærdighedens tjeneste.
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi, s. 40
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Helt anderledes forholder det sig med en udbytterklasse, der
har fastslået sit herredømme. For den er det vigtigt at påvise, at
det økonomiske system, hvori den indtager den herskende posi
tion, er evigt og uforanderligt. Men da der aldrig har eksisteret
noget evigt og uforanderligt økonomisk system, opstår der modsi
gelse mellem den herskende klasses interesser og virkeligheden.
Under disse betingelser slår den herskende klasses ideologer ind
på at forvanske virkeligheden og erstatte fri videnskabelig forsk
ning med øjentjeneriske forsvarstaler.
Ideologiens udvikling i udbyttersamfundet må følgelig ikke
gøres identisk med erkendelsens udvikling, og ideologiske fordrej
ninger må ikke blot betragtes som hændelige fejl, der opstår un
der søgen efter sandheden, da der skjuler sig en ganske bestemt
social funktion bag sådanne fordrejninger.
Adskillelsen af den ideologiske proces og erkendelsesprocessen
må imidlertid heller ikke reduceres til en modstilling af falsk og
videnskabelig bevidsthed. De progressive klassers ideologer har
altid i et vist omfang støttet sig på videnskaben og været inter
esseret i at udnytte videnskabelige fakta til deres klassemål. Der
for ville det være forkert at betragte enhver ideologi som en for
drejet bevidsthed. Det er afgørende, hvilken klasse den bestem
te ideologi repræsenterer, og hvad dens virkelige indhold er.
I borgerlig litteratur er det særdeles udbredt, at enhver ideo
logi er fordrejet (deformeret), falsk bevidsthed med »mystifice
rende kraft«, noget ensidigt, forudindtaget, subjektivt, der er i
modsætning til og uforenelig med videnskab. Fortalerne for dette
synspunkt afviser ideologien i videnskabens navn og kræver, at
videnskaben befries for ideologiens indflydelse. Tilhængerne af
denne »af-ideologisering« overser imidlertid den uimodsigelige
kendsgerning, at absolut upartiskhed i samfundsvidenskaberne
og i filosofien ikke blot er umulig, men heller ikke er brugbar, da
det kun er forskerens hældning til progressive sociale interesser
og værdier, som gør det muligt at erkende den sociale virkelig
hed objektivt, at afdække samfundslivets lovmæssigheder og rea
le modsigelser og nøjagtigt bestemme de sociale kræfter, der er
kaldet til at løse disse modsigelser. Derfor eksisterer der også en
ideologi, som udnytter videnskabelig viden for at løse samfun
dets sociale problemer. Denne ideologi er marxismen-leninismen
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— en videnskabelig ideologi, der sigter mod objektiv, sand er
kendelse af virkeligheden. Forklaringen ligger i, at marxismenleninismen er proletariatets ideologi, ideologi for den klasse, hvis
subjektive interesser stemmer overens med samfundets progres
sive udvikling. Som følge heraf er det muligt at forene videnska
belighed med en klassebestemt, partisk og revolutionær indstilling.
Her må man blot holde sig for øje, at marxismen ikke én gang
for alle har dikteret overensstemmelse mellem de objektive klasse
interesser og deres teoretiske genspejling i ideologien. Under de
nye historiske betingelser opstår denne overensstemmelse ikke af
sig selv, ikke automatisk. Den objektive proces’ utilstrækkelige
modenhed, dele af arbejderbevægelsens midlertidige delinteressers
indflydelse, forskellige teoretikeres begrænsede erfaring og viden
osv. kan i nogle lande føre til deformering af marxismenleninismen eller sågar til forfalskning af dens egentlige indhold.
Derfor er marxismen-leninismen som den teori, der genspejler
samfundsudviklingens love og drivkræfter, langtfra altid i over
ensstemmelse med den udlægning, enkelte, angivelige marxister
leninister giver af den. De forskellige standpunkter gennemprøves
og sammenholdes i den revolutionære praksis —• sandhedens hø
jeste kriterium. Kun en ideologi, der objektivt genspejler virke
lighedens processer og love, kan medvirke til løsningen af de so
ciale opgaver, arbejderklassen står overfor. Enhver afvigelse fra
videnskabelig analyse og objektiv vurdering af virkeligheden, en
hver videnskabeligt ubegrundet beslutning skader proletariatets
interesser.
Et af den ideologiske udviklings særtræk består i, at enhver
ny klasse frembringer sin egen ideologi; med en forandring af
denne klasses stilling og interesser ændres også dens ideologi. Når
en klasse forsvinder fra den historiske arena, vil også de anskuel
ser, samfundsmæssige ideer og teorier, hvorigennem den udtrykte
sin opfattelse af virkeligheden og sine interesser, efterhånden tabe
terræn.
Hvorfor må enhver klasse nødvendigvis skabe sin egen ideo
logil Det skyldes forskellen i klassernes objektive stilling og spe
cielle historiske opgaver. Når sådanne opgaver skal løses, kan den
nye klasse ikke benytte sig af den gamle ideologi, der opstod med
henblik på at løse andre opgaver.
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Spørgsmålet om, hvorfor enhver ny klasse skaber sin egen
ideologi, må ikke forveksles med spørgsmålet om, hvordan den
skaber sin ideologi. En ny ideologi opstår ikke i et vakuum, men
gennem udnyttelse af det idé- og tankemateriale, de begreber og
forestillinger, der er ophobet under den forudgående udvikling.
I ideologiens udvikling gør kontinuitet sig gældende. Men hvad
er karakteren af ideologisk kontinuitet?
Nye klassers ideologi genspejler de ændrede historiske betin
gelser og specifikke modsigelser; den rejser de spørgsmål, der er
modne til besvarelse. Men den genspejler dem og formulerer sine
krav i begreber og kategorier, der er skabt under ideologiernes
historiske udvikling. Følgelig bliver der overført tankemateriale
fra en epoke til en anden. Således blev f. eks. lighedskravet rejst
i flere epoker. Da den tidlige kristendom var slavernes og andre
undertryktes ideologi, betragtede man lighed som alle menneskers
lighed over for gud. Under de borgerlige revolutioner kom kravet
om lighed til udtryk i kampen mod adelens standsprivilegier. For
proletariatet betyder lighed afskaffelse af klasserne. Også be
greberne frihed, demokrati, retfærdighed osv. er historisk betinge
de. Hvad angår ideernes indhold, vil den døende klasses ideologer
som regel netop overtage de tidligere ideologiers reaktionære ideer
og tilpasse dem deres interesser; mange gange betjener de sig
også af teorier, der i sin tid var progressive, men omfortolker
dem og forvansker disse teoriers historiske mening. Den måde,
Aristoteles blev udlagt på i middelalderen, hvor man fjernede al
forskning, alle dialektiske ideer og gisninger fra hans lære og
dogmatiserede dens svage sider, er et tydeligt eksempel herpå.
De progressive klasser derimod baserer deres ideologi på for
tidens progressive ideer. Det opstigende borgerskabs ideologer
genoplivede antikkens humanistiske og materialistiske ideer, de
videreudviklede dem og stillede dem op mod middelalderens
ideologi.
Når vi således undersøger samfundsmæssige ideers udvikling
og en ny ideologis opståen, må vi tage i betragtning, at økono
mien her ikke skaber noget fra nyt, men bestemmer den måde,
hvorpå det forefundne tankemateriale ændres og videreudvikles.
*
* Se Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 496 {Engels
til Schmidt, 27. oktober 1890)
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Kontinuitet i ideologien er et nødvendigt og overordentlig
vigtigt moment for den historiske udvikling. Hvis der ikke fand
tes kontinuitet, måtte man hver gang udarbejde helt nye begre
ber og kategorier til genspejling af virkeligheden. De nye klas
sers ideologer ville ikke have mulighed for at udnytte resultater
ne af tidligere generationers langvarige og abstraherende tanke
arbejde, og resultaterne af dette arbejde ville forsvinde sporløst.
Ideologien ville ikke være i stand til at udfylde sin sociale funk
tion, og samfundets udvikling ville blive gjort yderst besværlig.
Udover de forskellige ideologiers opståen og forsvinden fore
går der i historien et stadig hurtigere fremskridt i den videnska
belige erkendelse. Dette fremskridt i erkendelsen sker ikke kun
i de konkrete videnskabers udvikling, men til en vis grad også på
ideologiens område.
Produktionens behov og menneskenes samfundshistoriske virk
somhed ligger til grund for fremskridtet i erkendelsen. Den ob
jektive viden, der er opnået på dette grundlag i bestemte histori
ske perioder, er samfundets fælles gode, som det ikke afviser. Man
behøver ikke at genopdage de allerede opdagede love, f. eks.
Newtons love, Mendelejevs periodesystem eller Adam Smiths og
Ricardos arbejdsværditeori. Videnskaben bevæger sig fremad uden at forkaste den eksisterende viden, men tværtimod ved at
støtte sig på den og videreudvikle og uddybe den. Herved tjener
den behovene i den stadig fremadskridende praksis. Samtidig må
man dog ikke forestille sig videnskabens udvikling som en ren
evolution af akkumuleret viden. Videnskabens udvikling er en
kompliceret dialektisk proces, som ikke kun omfatter perioder af
gradvis kundskabsakkumulation, men tillige videnskabelige revo
lutioner, der fører til omlægning af hele kundskabssystemet. Der
for er streng kontinuitet i den videnskabelige erkendelse, kombi
neret med revolutionære forandringer af dens grundprincipper,
betegnende for den menneskelige videns fremskridt og bevægelse
fra relativ til absolut sandhed.
Kontinuiteten inden for ideologien må følgelig adskilles fra
kontinuiteten i den videnskabelige erkendelse. Der er nemlig kon
tinuitet i den for begge områder. Men i den videnskabelige er
kendelse betyder det opretholdelse og udnyttelse af al frembragt
objektiv viden. Kontinuitet på det ideologiske område betyder,
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at kun det tankemateriale bevares, der modsvarer den bestemte
klasses interesser, og det konkrete indhold, som bestemmes af
epokens betingelser.
Socialpsykologi og ideologi

Til forskel fra ideologien, der skabes og udvikles af ideologer,
dannes socialpsykologien af anskuelser og forestillinger, der ud
vikles under massernes virksomhed, hverdagsliv, og som umiddel
bart genspejler massernes leve- og arbejdsvilkår, interesser og be
hov. Socialpsykologien er den umiddelbare genspejling af væren
i massernes bevidsthed, forståelsen af deres daglige, rent prak
tiske virksomhed.
Da menneskene tilhører forskellige klasser, vil deres bevidsthed
genspejle forskellige livsbetingelser og følgelig også forskellige
praktiske behov og interesser. I klassesamfundet optræder social
psykologien som forskellige klassers psykologi. Således taler man
f. eks. om den småborgerlige psykologi, hvormed man mener den
for småborgeren betegnende ligegyldighed over for samfunds
mæssige problemer, hans bekymring alene for sin egen velfærd,
hans binding til sin ejendom, hans indskrænkede verden osv., som
altsammen udspringer af småborgerlige livsbetingelser. I kraft af
afhængighedsforholdet til kapitalisten og gennem det kollektive
arbejdes daglige praksis udvikler proletaren helt naturligt en be
vidsthed om nødvendigheden af at slutte sig sammen med andre
proletarer og kæmpe for en forbedring af deres stilling.
Som enhver anden klasses psykologi er heller ikke proleta
rernes hverdagsbevidsthed i stand til at foretage nogen teoretisk
analyse af proletarens væren. Hertil er det nødvendigt med en
videnskabelig undersøgelse, der forudsætter en kritisk bearbejdelse
af det historisk akkumulerede tankemateriale. Som Lenin påvis
te, kan der ud af den spontane arbejderbevægelse i bedste fald
fremvokse en tradeunionistisk bevidsthed. Det videnskabelige ud
tryk for proletariatets grundlæggende interesser vokser ikke frem
af dets socialpsykologi og ikke af arbejderbevægelsens spontane
vækst; det er et resultat af videnskabens udvikling og bibringes
arbejderbevægelsen af proletariatets revolutionære parti.
Heraf fremgår det, at socialpsykologien ikke kan nå frem til
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bevidstgørelse om en klasses grundlæggende interesser og ikke
kan afdække virkelighedens væsentlige sider og love; den veksel
virker imidlertid med ideologien og forlener den med følelse og
kraft.
Til forskel fra ideologien, der udtrykker et system af ideer
og i den forstand er sammenhængende, indeholder socialpsykolo
gien en bestemt sum af åndelige fænomener: tanker, følelser, be
hov, stemninger, illusioner, skikke, forestillinger osv. En særskilt
undersøgelse af dens forskellige komponenter er af grundlæggen
de betydning, da man ikke kan forstå historien som massernes
historie uden at inddrage massebevægelsernes psykologi. Betyd
ningen af revolutionære stemninger blev pointeret allerede i 1907
af Lenin, som skrev: »Med den umiskendelige tilbageståenhed
i Ruslands kapitalistiske udvikling kan partigrupperingernes tyde
lige fremtræden . . . kun forklares ved epokens stormfulde revo
lutionære stemning, hvor partier dannes langt hurtigere og hvor
klassernes selvbevidsthed vokser og sætter sit præg uendeligt me
get hurtigere end i stilstandsperioder eller under det såkaldt fre
delige fremskridt.«
*
Socialpsykologien som umiddelbar genspejling af virkelighe
den (dvs. ikke-formidlet gennem teoretisk tænkning) i forskellige
sociale gruppers bevidsthed er en speciel videnskab, socialpsykolo
giens forskningsobjekt.
Denne videnskab beskæftiger sig med socialpsykologiske ka
rakteristika hos klasser, lag og sociale grupper, både store og
små, og tillige med forskellige socialpsykologiske mekanismer —
efterligning, suggestion, sympati, antipati, massepsykose, villighed
o. lign. — der er forbundet med menneskers indbyrdes samkvem
og med individets inddragelse i sociale grupper.
Selv om den sociale psykologi også kendetegner massernes,
klassernes og gruppernes åndelige profil, fremtræder den kon
kret som levende, konkrete individers bevidsthed i de respektive
sociale dannelser. Udover masserne findes ingen bærer af social
psykologi, hvorimod ideologien bæres af ideologer eller partier.
Og videre. Til forskel fra ideologien, der hele tiden »objek
tiveres« i bøger, artikler, taler eller programmer, optræder den
* V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 15, s. 47-48
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sociale psykologi som noget udpræget »indre«, som individernes
åndelige tilstand, der giver sig udslag i deres adfærd og aktivitet.
Denne »fremtrædelsesform« gør borgerlige socialpsykologer til
det afgørende udgangspunkt for deres analyse af den sociale psy
kologi. Ved en grundigere undersøgelse bliver det imidlertid
klart, at hovedindholdet i den individuelle bevidsthed gives af
samfundet, at den individuelle bevidsthed udvikles på grundlag af
individets tilegnelse af samfundets sociale erfaringer, viden, nor
mer og krav. Mennesket kommer til verden og tilegner sig der
efter ikke kun den materielle praksis, men også de sociale for
mer (sprog, kunstneriske frembringelser, moralbegreber osv.),
hvori mennesket fastholder genspejlingen af omverdenen. Uden
for disse sociale former eksisterer ingen menneskelig bevidsthed
overhovedet. Det drejer sig imidlertid ikke blot om individets
tilegnelse af sociale bevidsthedsformer. Selve indholdet af dets
bevidsthed, dets handlingers målrettethed, bevæggrunde, moti
ver og mål, dets hældning til en bestemt værdiskala, dets indstil
ling til opfattelser, »påføres« det af samfundet. Den sociale psy
kologi kan således ikke betragtes alene som summen (indbegre
bet) af menneskenes individuelle bevidsthed. Den sociale psyko
logi er både af form og indhold et samfundsmæssigt produkt, en
genspejling i menneskenes bevidsthed af den reale værens objek
tive fællesskab, af fællesskabet i livsbetingelser.
I det socialistiske samfund dannes massernes, klassernes og
gruppernes psykologi på et helt andet grundlag end den sociale
psykologi i de antagonistiske formationer: for det første på grund
lag af, at alle landets borgere har de samme samfundsmæssige
levevilkår; for det andet under påvirkning af det socialistiske ud
dannelses- og opdragelsessystem, og for det tredje under indfly
delse af den videnskabelige marxistisk-leninistiske ideologi. Der
for harmonerer rigdommen og mangfoldigheden af menneskelige
individualiteter med forskellige faglige, kunstneriske, huslige,
idrætsmæssige osv. interesser og tilbøjeligheder med det fælles ho
vedindhold i alle menneskers sociale psykologi under socialismen.
Socialismen har frembragt et menneske af ny social karakter og
profil —■ det socialistiske samfunds menneske, der kendetegnes
ved kollektivisme, respekt for arbejdet, humanisme, internationa
lisme og kærlighed til sit socialistiske hjemland.
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Den samfundsmæssige bevidstheds former
I alle de samfund, der har afløst hinanden siden genssamfundets

opløsning, har den samfundsmæssige bevidsthed optrådt i følgen
de grundformer: politisk ideologi, retsbevidsthed, moral, religion,
videnskab, æstetik, kunst og filosofi.
Ligesom regnbuens syv farver danner de et samlet, men også
farverigt billede af samfundets åndelige liv. Alle bevidsthedens
former tjener i deres vekselvirkning og sammenhæng samfundets
mangfoldige behov. Men hver form har også sine egne særtræk,
sin egen farve så at sige, da den betjener bestemte menneske
lige relationer og handlinger. Bevidsthedsformerne eksisterer som
relativt selvstændige strukturelementer i den samfundsmæssige
bevidsthed. Deres væsen og historiske udviklingstræk undersøges
af forskellige specialvidenskaber. Retshistorie og retsteori beskæf
tiger sig med retsbevidsthed og jura, kunstvidenskab med kunst
og kunstarter (maleri, musik osv.), videnskab med videnskabste
ori, filosofi med filosofihistorie osv. Den historiske materialisme
erstatter ikke disse videnskaber, da den udforsker de enkelte be
vidsthedsformer ud fra sin egen synsvinkel. Som filosofisk-sociologisk videnskab undersøger den historiske materialisme bevidst
hedsformerne ud fra deres placering i systemet af samfundsfæ
nomener, deres specifikke træk og sociale funktioner samt deres
rolle i samfundslivet og -udviklingen.
Undersøgelsen af den samfundsmæssige bevidstheds konkrete
former indleder vi med den politiske ideologi, som er mest snæ
vert og umiddelbart forbundet med økonomien og øver størst
indflydelse på de andre bevidsthedsformer, hvis sammenhæng
med økonomien hyppigt er udtryk for politiske klasseinteresser.
Den politiske ideologi er en form for samfundsmæssig be
vidsthed, der genspejler relationerne mellem klasserne og disses
forhold til staten, til samfundets sociale og politiske organisering
på det ene eller andet udviklingsstadium og sluttelig til andre
samfund og stater. Inden for rammerne af den politiske ideologi
formuleres de almene mål, opgaver og politiske programmer, som
klasserne stiler efter at realisere gennem deres kamp og aktivitet
i de politiske institutioner og organisationer. Den politiske ideo
logi spiller en stor rolle ved udarbejdelsen af klassernes og sta
ternes reale politik. Af indhold fastlægges politikken i hen16—743
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hold til klassens grundlæggende økonomiske interesser; den
udtrykker dem imidlertid ikke automatisk, men i det omfang,
de økonomiske interesser erkendes og indgår i klassens og
dennes ideologers og politikeres politiske bevidsthed. Derfor
kan et og samme økonomiske fundament frembringe relativt for
skelligartede politiske lærer, ideer og handlemåder. Her indvir
ker ikke kun rent økonomiske årsager, men også nationale sær
træk i folkenes udvikling og kultur samt parti- og statslederes ka
rakter, viden og evner. Historiens forløb viser, at det for eksem
pel spillede en ikke uvæsentlig rolle for den socialistiske oktober
revolutions sejr i Rusland, at de progressive kræfter blev ledet af
et politisk geni som Lenin, og at det russiske bourgeoisi ikke var
helt så drevent i politisk demagogi, i at bedrage arbejderklassen
og lave politiske kompromis’er som f. eks. det engelske bourgeoisi.
Klasserne og deres partier lader sig lede af den politiske ideo
logi i klassekampens grundform, den politiske klassekamp, dvs. i
kampen for deltagelse i statens anliggender, for sociale reformer
eller for ændring af statsmagtens karakter. Derfor genspejler klas
sekampen sig også på ideologiens område som et sammenstød
mellem politiske opfattelser.
Når der opstår konflikt i det gamle samfunds skød mellem
produktivkræfternes fremadskridende udvikling og de stivnede
produktionsrelationer, udvikles også nye politiske ideer, der gen
spejler samfundets modnede behov, formulerer målene for den
politiske kamp og viser midler og veje til at opnå disse mål. Når
masserne slutter op omkring disse ideer, skabes den politiske hær,
der er i stand til at overvinde det forældede system. Det betyder,
at progressive politiske ideer spiller en organiserende, mobilise
rende og omformende rolle for økonomiens udvikling og tilsva
rende også for udviklingen af andre sider af samfundslivet.
Den mest fremskredne, progressive og revolutionære politiske
ideologi i vor tid er den videnskabelige socialisme, som formu
lerer mål og opgaver for og peger på veje og midler i arbejder
klassens kamp for at befri samfundet for undertrykkelse og ud
bytning. Den videnskabelige socialisme er den videnskab, som gør
arbejderklassen bevidst om dens grundlæggende interesser. Det
er den ideologi, folkene i de socialistiske lande lader sig lede af
i deres arbejde for at skabe et nyt samfund.
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I den moderne verden udspilles en forbitret kamp mellem
den borgerlige og den socialistiske politiske ideologi. Det imperia
listiske bourgeoisis politiske ideologi har folkefjendsk, reaktionær
karakter. Dens mål er at opretholde imperialisternes herredøm
me. Den retfærdiggør og tilslører monopolkapitalens aggressive
bestræbelser; den sigter efter at bekæmpe de socialistiske stater
og de proletarisk-revolutionære og nationale befrielsesbevægelser.
Imperialisternes vigtigste ideologisk-politiske våben er antikom
munismen, hvormed den søger at forene alle reaktionære kræf
ter for at modvirke socialt fremskridt. Under disse betingelser er
det, som det blev betonet i beslutningerne på den internationale
konference af kommunistiske og arbejderpartier i juni 1969, en
nødvendig forudsætning for kampen mod imperialismen, for
fred, demokrati og socialisme, at der frembringes solid politisk
enhed mellem de progressive kræfter.
Da den politiske ideologi legemliggøres i statens, de poli
tiske partiers, klassernes og massernes aktivitet, har den også væl
dig indflydelse på økonomien, ja på alle sider af samfundslivet.
Bourgeoisiet, der behersker militær-, embedsmands- og propagandaapparatet, forsøger med vold og demagogi at forlænge sit
herredømme og således hindre, at den modnede økonomiske nød
vendighed realiseres.
Til slut skal det siges, at den politiske ideologi også indirek
te påvirker samfundets økonomiske udvikling gennem andre for
mer for politisk bevidsthed, det være sig retsbevidsthed, moral,
religion, videnskab og andre. Politik og politisk ideologi retter
alle former for bevidsthed ind på at tjene en bestemt klasse. På
stande om, at andre bevidsthedsformer, f. eks. videnskab eller
kunst skulle være absolut uafhængige af politik og politisk ideo
logi, kan ikke betragtes som rigtige. I virkeligheden tilslører så
danne påstande disse bevidsthedsformers afhængighed af pen
geinteresser og den herskende klasses politik. Den politiske ideo
logi og politik påvirker de andre bevidsthedsformer, men mærker
på sin side også selv deres påvirkning. Således har filosofien, mo
ralfaktoren, videnskaben osv. altid øvet betydelig indflydelse på
udviklingen af politiske anskuelser. Men den snævreste forbin
delse består imidlertid mellem politisk ideologi og retsbevidst
hed.
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Retsbevidstheden omfatter anskuelser, der historisk fremkom
mer med klassernes opståen og som forandres i takt med
ændringerne i de økonomiske samfundsformationer, samt begre
ber, teorier og lærer i samfundet om ret og uret, om retfærdig
hed og pligt i forholdet mellem mennesker, stater og folk. Rets
bevidsthed omfatter tillige en vurdering af den ret, der virker
i det givne samfund.
Til forskel fra retten, der er et system af statsfastsatte og
-beskyttede juridiske normer (love og juridiske akter), er rets
bevidstheden summen af menneskenes forestillinger og anskuelser
om, hvad der er lovligt og ulovligt. I det antagonistiske sam
fund kan der hverken være to retssystemer eller én retsbevidsthed.
Den herskende udbytterklasses retsbevidsthed legemliggøres i den
pågældende historiske epokes ret. De undertrykte klassers rets
bevidsthed er derimod udtryk for, hvorledes de vurderer den
pågældende ret og er i modsætning til den herskende klasses ret
og retsbevidsthed. De herskende klassers retsbevidsthed legemlig
gøres i den bestående ret, retfærdiggør den, underbygger den
teoretisk og søger at påtvinge hele samfundet den som den eneste
retfærdige ret. Den herskende klasse kræver overholdelse af love
ne, som udtrykker dens vilje; det gøres dels ved hjælp af stats
magten, og dels ved at appellere til samfundets retsbevidsthed.
Denne retsideologi priser betydningen af de virkende love og
giver en teoretisk begrundelse for, at de må overholdes. Herunder
fremføres filosofiske, moralske, historiske og religiøse argumenter.
I det kapitalistiske samfund opstår en proletarisk retsbevidst
hed som modvægt til den borgerlige retsbevidsthed. Hvor bor
gerlig retsbevidsthed forkynder alle borgeres formelle lighed for
loven (og dermed retfærdiggør alle slags undtagelser fra den for
melle lighed), afdækker proletarisk retsbevidsthed den faktiske
ulighed mellem arbejdere og kapitalister, betinget af deres re
spektive økonomiske stilling; den påviser det borgerlige demokra
tis begrænsning og forløjethed og det retmæssige i at kæmpe for
at afskaffe kapitalistiske tilstande.
Under socialismen videreudvikles arbejderklassens retsbe
vidsthed og bliver til hele samfundets retsbevidsthed. Den socialis
tiske retsbevidsthed legemliggøres i den socialistiske ret og er et
middel til at opdrage borgerne i en socialistisk retsånd. Under
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socialismen vokser retsbevidsthedens rolle, da overholdelse af lo
vene ikke så meget støtter sig på statens tvangsforanstaltninger
som på hele folkets socialistiske retsbevidsthed, der betragter den
socialistiske stats love som udtryk for folkets egen vilje.
Retsbevidsthedens placering og rolle i systemet af den givne
formations samfundsfænomener bestemmes umiddelbart af dens
forhold til den i samfundet eksisterende ret og retsorden. Den
herskende klasses retsbevidsthed beskytter de bestående ejendoms
relationer og hele samfundssystemet; den undertrykte klasses rets
bevidsthed derimod medvirker til at undergrave det givne socia
le og politiske system. Retsbevidstheden påvirker tillige produktio
nens udvikling via produktionsrelationerne. Hvor retsbevidsthe
den beskytter forældede produktionsrelationer, hæmmer den pro
duktivkræfternes udvikling, hvor den går imod forældede produk
tionsrelationer og styrker de relationer, der modsvarer produk
tivkræfterne, bidrager den dermed til produktionens udvikling.
Selv om retsbevidstheden adskiller sig fra den politiske ideo
logi, har den et politisk indhold, idet den opstår på grundlag af
bestemte klasserelationer — på et politisk grundlag. Den retsbe
vidsthed, der er legemliggjort i statens love, optræder samtidig
som statspolitik. Her må man være opmærksom på, at politikken
ikke kun kommer til udtryk i fastsættelsen af retsnormer, men
også i anvendelsen af dem, hvilket ligeledes kendetegner for
holdet mellem den politiske bevidsthed og retsbevidstheden.
Som alle samfundsmæssige anskuelser og teorier må også rets
bevidstheden betragtes historisk, dvs. i dens reale bevægelse. Når
en klasse mister sit herredømme, træder dens retsbevidsthed også
ud af kraft; når en ny klasse sejrer, sætter dens retsbevidsthed
sig igennem. Men dette er ikke hele sagen. Hvis man undersøger
retslige opfattelser, teorier og lærer i deres udvikling, vil man
opdage, at de i hvert konkret tilfælde genspejler deres epoke og
tidens økonomiske tilstande ud fra bestemte klassers stilling, men
at de samtidig i større eller mindre omfang indeholder elementer
af objektiv viden om de faktiske sociale relationer og disses histo
riske udvikling. Derfor sikrer de en vis kontinuitet i erkendelsen.
Det skulle være nok at sige, at fremhævelse af enkelte typer rets
lige relationer, udarbejdelse af juridiske kategorier og retspleje
principper i sig selv har erkendelsesmæssig betydning.
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Fremskridtet i retsbevidstheden, der manifesterer og legemlig
gør sig i stadig mere udviklede rets- og retsplejeformer, er tyde
ligt forbundet med en bestemt udnyttelse af kendskabet til de
reale mellemmenneskelige relationer, der reguleres ad juridisk vej.
Et kendskab, der udvikles i takt med retsopfattelsernes og den ju
ridiske praksis’ udvikling. Selv den socialistiske retsbevidsthed,
der adskiller sig kvalitativt fra alle tidligere klassers retsbevidst
hed og som støtter sig på en videnskabelig verdensanskuelse, er
ikke udtryk for nogen absolut negation af den tidligere retsbe
vidsthed. Den socialistiske retsbevidsthed udnytter de bedste af
historiens resultater og af den demokratiske retsbevidstheds ele
menter og beriger dem med proletariatets kamperfaringer.
I sit værk Staten og Revolutionen henviste Lenin til, at der
også uden bourgeoisiet vil forblive visse elementer af borgerlig
ret i den socialistiske stat, idet der anlægges den samme målestok
på forskellige mennesker. Sagen er, at der under socialismen end
nu ikke findes overflod af brugsgenstande, hvilket gør det nød
vendigt at regulere forbrugets omfang ved en fordeling i forhold
til det ydede arbejde. Under socialismen modtager menneskene
lige løn for lige arbejde. Men selv om de formelt er ligestillede,
kan de være reelt ulige, al den stund ét menneske f. eks. er en
lig, mens et andet har en stor familie. Således opstår der under
socialismen en ligestilling i forholdet til produktionsmidlerne, for
di disse er samfundsejede og ingen kan leve ved at udbytte
fremmed arbejdskraft. Men ligestilling i fordelingen findes ikke
og kan heller ikke findes under socialismen. Her opretholdes end
nu elementer af formel lighed.
Den proletariske revolution fører til afskaffelse af udbytterret
ten og erstatter den med en ny socialistisk lov og ret og en ny
revolutionær retsorden. Derfor må det fremhæves, at retsbevidst
hedens rolle i overgangsperioden og under socialismen ikke bli
ver mindre; den ændrer sig blot kvalitativt.
Lenin betonede, at arbejderklassen har brug for retten i sin
statslige ledelse af samfundet. Han skrev: »En vilje, udtrykt af
staten, må komme til udtryk i en af styret fastlagt lov; ellers er
ordet ‘vilje1 en tom lyd, der forsvinder i den tomme luft.«
*
* V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 32, s. 340
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Den socialistiske ret er legemliggørelsen af den proletariske
retsbevidsthed, der gennemgår en bred udvikling under revolu
tionen og i den følgende kamp for socialismen på grundlag af
massernes praktiske politiske aktivitet, ledet af det proletariske
parti. Partiets ledende rolle er fastlagt i artikel 6 i Sovjetunio
nens forfatning.
Den socialistiske retsbevidsthed vurderer menneskenes hand
linger ud fra en socialistisk opfattelse af lov og orden. De sovjet
iske loves kraft ligger i, at de støttes af masserne. Derfor er opdra
gelsen af alle borgere i en socialistisk retsbevidstheds ånd et vigtigt
middel til styrkelse og udvikling af det socialistiske samfund.
Men erfaringerne fra historien og særlig fra den verdenshi
storisk vigtige opbygning af det nye samfund i Sovjetunionen
viser, at hvor vigtigt det end er at regulere menneskenes indbyr
des relationer ved hjælp af retsbevidstheden og retten, er denne
regulerende mekanisme endnu ikke tilstrækkelig. Den optræder
ligesom noget udefra virkende, der er påtvunget menneskene af
samfundet og staten. Derfor har moral bestået i hele historien
og får med udviklingen frem mod kommunismen stadig større
betydning som en slags regulator af de menneskelige relationer
og som en særlig form for samfundsmæssig bevidsthed.
Moralen er en bestemt form for samfundsmæssig bevidsthed,
der genspejler relationerne mellem menneskene i kategorier
som godt og ondt, retfærdigt og uretfærdigt, ærligt og uær
ligt o. lign, og fastholder de krav, samfundet eller klassen
stiller mennesket til hverdag i form af moralske, etiske idealer,
principper, normer og adfærdsregler. Disse objektive krav gen
spejles i moralbevidstheden som moralske pligter mod andre men
nesker, mod familien, ens egen og andres klasse, landet, staten
osv. Særkendet ved den moralske bevidstgørelse om disse for
pligtelser er, at de ikke umiddelbart optræder som noget udefra
påtvunget, men som noget der udspringer af personlighedens ind
re tilskyndelse. Det betyder dog ikke, at moralbevidstheden eller
-følelsen er noget medfødt. Moralnormer bliver først menneskets
»indre tilskyndelse« efter opdragelse og tilegnelse af samfundets
traditioner, sæder, skikke og vaner. Her opstår samvittigheden
som en indre tilskyndelse til at handle i overensstemmelse med
personlighedens moralbevidsthed og overbevisning.
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Således optræder samfundets moralbevidsthed som en sam
fundsmæssig vurdering af individets gerninger og handlinger,
dvs. som en vurdering af deres samfundsmæssige betydning. In
dividets tilegnede moralbevidsthed optræder som en indre vur
dering af egne handlinger, som et krav til individet selv. Derfor
er samvittigheden ikke andet end udslag af menneskets sociale
natur.
Den moralske faktor spiller en vigtig rolle i menneskets
virksomhed. Denne virksomhed er afgjort determineret af de
eksisterende sociale forhold. Da mennesket er et bevidst væsen,
kan det handle forskelligt under bestemte forhold. I valget af
adfærdsmåde spiller den subjektive faktor, menneskets indivi
dualitet, en stor rolle. Mennesket besidder relativ viljefrihed, fri
hed til at vælge, og kan inden for rammerne af bestemte betin
gelser handle på den ene eller anden måde, gøre godt eller ondt.
Lenin skrev i forbindelse med dette spørgsmål: »Ideen om deter
minisme, der afgør nødvendigheden af menneskets handlinger og
tilbageviser den forvrøvlede skrøne om menneskets frihed, for
kaster aldeles ikke fornuften, menneskets samvittighed eller vurde
ringen af egne handlinger. Tværtimod, kun med en determinis
tisk opfattelse er det muligt at anlægge en streng og rigtig vur
dering og ikke vælte hvad som helst over på den frie vilje.«
*
Samfundet eller klassen stiller bestemte moralkrav til person
ligheden og understøtter dem med den offentlige menings magt.
Til forskel fra retten består moralens særtræk i, at dens prin
cipper og normer normalt er uskrevne, og at der ikke findes be
stemte institutioner, der varetager samfundsmoralen. Mennesker,
der handler mod moralnormerne, fordømmes af den offentlige
mening. Effekten af denne fordømmelse bestemmes ikke kun af
den moralske vurderings betydning, men også af, at den følges
op af bestemte handlinger. Et menneske, der gik alvorligt ud over
gensens moral, blev udstødt. En adelsmand, der krænkede æreskodekset, blev ikke blot fordømt af, men stillede sig faktisk uden
for det adelige »selskab«.
Moral frembringes og beskyttes altså af samfundet. Denne
videnskabelige tese tillader os at skille historisk materialisme fra
* V, I, Lenin, Samlede værker (russisk), bd. 1, s. 159
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religiøse og idealistiske moralteorier. Religionen hævder, at mo
ralen er givet af gud og udtrykker hans bud, at mennesket
må opfylde moralens krav af frygt for guds straf; kirken postu
lerer, at der ikke er nogen moral uden gudstro, og at den, der
optræder mod religionen, krænker moralens grundlag og kilde.
Den idealistiske etik udleder moralen af enten en menneske
lig eller overmenneskelig bevidsthed. Ifølge Kant kan moralideer
ne og -motiverne for eksempel ikke betragtes som produkt af
menneskenes materielle liv. Efter hans opfattelse handler menne
sket kun moralsk, når dets vilje bestemmes af den praktiske for
nufts evige, uforanderlige, universelle a priori morallov.
Kampen mod den religiøse udlægning af moral begyndte læn
ge før Marx. Allerede Epikur og Lucretius, Spinoza og Holbach,
Feuerbach og Tjernysjevskij og mange andre materialister på
viste, at moralens sande udspring hverken var frygten for gud
eller den hinsidige verden, men mennesket selv, dets egen ma
terielle natur. Et samfund af ateister, mente de, kan være mere
moralsk end et af troende. Denne betragtningsmåde er deres ube
stridte fortjeneste. Men de var imidlertid ikke i stand til at af
dække moralens sociale grundlag og overvinde idealismen i
etikken.
Først marxismen påviste, at moral hverken er noget, der er
påtvunget samfundet udefra, eller produkt af en ikke-historisk
»menneskelig natur«. Kilden til moral er samfundet, den sam
fundsmæssige interesse. Da samfundets struktur og dets interesser
bestemmes af det økonomiske system, af basis, bestemmes også
moralen i sidste instans af økonomien. Den konsekvent materia
listiske løsning på spørgsmålet om moralens kilde fører nødven
digvis til endnu en vigtig følgeslutning: Med samfundets udvik
ling, med ændringerne i dets økonomiske struktur, forandres også
moralen. Moralen er historisk og konkret. Der findes ingen ab
strakt, uforanderlig, evig og ahistorisk moral. I klassesamfundet
har moralen klassekarakter, hvilket betyder, at den herskende
moral altid er den herskende klasses. Med samfundets fremskridt
udvikles imidlertid også elementære adfærdsnormer, der optages
i forskellige folks og klassers moralkodeks. Disse adfærdsnormer
udtrykker ikke en bestemt klasses særlige interesse og stilling, men
almene moralmomenter i forskellige menneskelige kollektiver. Dis

se momenter kan føres tilbage til det almene, der adskiller et
hvert menneskeligt fællesskab fra dyreflokken. Heri forankres de
menneskelige relationers kulturtræk, der af Lenin betegnedes som
elementære betingelser for fællesskabet. Disse elementer af al
menmenneskelig moral må man imidlertid heller ikke betragte
som noget ahistorisk; de er produkter af den historiske udvikling.
Moralbevidstheden er et samfundsmæssigt produkt. På dette
grundlag bliver det muligt at undersøge moralen som helhed,
som et specifikt samfundsfænomen, skønt den i virkeligheden op
træder som konkret-historisk og bestemt moral.
Når vi afviser tesen om moralnormernes og -princippernes
evighed og uforanderlighed, må vi dog heller ikke acceptere den
anden yderlighed -—■ moralsk relativisme — der prædiker subjek
tivisme og vilkårlighed i vurderingen af menneskelig adfærd og
ikke ser nogen forskel på moral og amoral. Moralsk relativisme
spekulerer i moralværdiernes relative karakter, absolutiserer mo
ralnormernes reelle foranderlighed og ender med at fornægte ob
jektive kriterier for menneskenes handlinger.
For marxistisk etik er moralnormernes foranderlighed deri
mod bevis på deres afhængighed af ændrede historiske forhold.
Derfor kræver marxismen, at spørgsmål om moral og om at an
lægge en moralsk vurdering af adfærden hos mennesker fra for
skellige klasser og epoker betragtes konkret-historisk. Som en form
for samfundsmæssig bevidsthed, der genspejler de økonomiske
relationer, optræder moral som et overbygningselement, frembragt
af og til betjening af basis.
Samtidig opsummerer og sammenfatter moralen menneskenes
indbyrdes relationer og udtrykker dem i form af bestemte ad
færdsnormer og -regler. Moralen indeholder ligeledes et objektivt
sandt erkendelsesmoment. Netop dette objektivt sande indhold
af moralen, hvis bærer er folkemasserne — skaberne af den histo
riske proces — opfattes og udvikles under moralens historiske
udvikling. Moralens erkendelsesmæssige side bidrager desuden
til opsamling og fastholdelse af de konkret-historiske livserfarin
ger i det bestemte fællesskab af mennesker og under de konkret
historiske betingelser. Disse erfaringer har hovedsagelig forbigåen
de betydning, men optræder som et bestemt led i moralens pro
gressive udvikling. Det er under den historiske udvikling, at et
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hvert menneskeligt samkvems humanistiske moralnormer og ele
mentære regler tager form. Heri ser marxistisk etik grundlaget
for den sandt menneskelige moral, der tilhører fremtiden, nem
lig den kommunistiske moral. Erfaringerne fra den virkeliggjor
te socialisme viser allerede nu, at moralfaktorens betydning i sam
fundslivet under socialismen er i vækst. Dette stemmer nøje over
ens med Lenins forudsigelse om, at i fremtidens kommunistiske
samfund vil menneskene efterhånden ». . . vænne sig til at over
holde de mest elementære regler for kollektivt liv, regler, som er
kendt fra gammel tid, og som gennem årtusinder er blevet gen
taget i alle forskrifter, og overholde dem uden magtanvendelse,
uden tvang, uden underordning, uden det særlige apparat til
tvangsudøvelse, der hedder staten«.
*
Både den politiske, retslige og moralske bevidsthed som former
for genspejling af virkeligheden giver os ganske vist bestemte
kundskaber, men opstår ikke, som vi har set, for at betjene sam
fundet med kundskaber. Deres sociale funktion består snarere i
at regulere menneskenes indbyrdes relationer. At indhøste viden
under samfundets udvikling er først og fremmest et område for
videnskaben, en særlig form for samfundsmæssig bevidsthed.
Videnskaben som sådan er en form for systematisk erken
delse af virkeligheden, der opstår og udvikler sig på grund
lag af den samfundshistoriske praksis og som genspejler lovmæs
sigheder og væsentlige sider af den objektive verden i en abstrakt
logisk form af begreber, kategorier og love. Men videnskaben
dannes ikke kun på grundlag af den allerede modtagne, efterprøvede viden. Den er samtidig en virksomhed, der sigter efter at
opnå ny viden. Derfor omfatter den en eksperimentel basis, for
skellige erkendelsesmidler i form af instrumenter, installationer
osv. samt virksomhed, der er forbundet med forsøg, den videnska
belige praksis. I videnskab forekommer altid antagelser, hypote
ser og gisninger om væsenet af de fænomener, der udforskes; det
er videnskabens »boblende« lag, der til stadighed beriger den
med nye resultater og opdagelser. Derfor er videnskaben et kom
pliceret og mangesidet samfundsfænomen. I vor tid er den blevet
* V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind, bd. 9, s. 92 (Staten og revo
lutionen}
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en hel sfære af samfundslivet og en specifik virksomhedsform for
et stort antal mennesker. Når vi taler om videnskaben som en
form for samfundsmæssig bevidsthed, betragter vi kun én, omend
særdeles væsentlig side af videnskaben, nemlig at videnskaben
er en form for genspejling af virkeligheden i det sociale menne
skes bevidsthed, at den er systematisk erkendelse af virkeligheden.
Den videnskabelige erkendelses universelle genstand er ver
den og mennesket selv. Verdens mangfoldighed er årsag til mang
foldigheden af enkeltvidenskaber, r/e konkrete videnskaber. Men
det umiddelbare grundlag for disses opståen og udvikling er ikke
verden som sådan, men den proces, hvorunder menneskene ænd
rer den (praksis). Videnskaberne opstår af praksis og har som
sådanne til opgave at tjene den, at bidrage til dens udvikling og
stadige fremgang. Enhver sand videnskab er altid forbundet med
praksis. Men denne sammenhæng må ikke forenkles. Sagen er
nemlig, at videnskaben i forhold til produktionen har en relativ
selvstændighed, og at dens udvikling besidder en egen indre logik.
Derfor er endda mange videnskabelige opdagelser (f. eks. inden
for atomfysik) nok forberedt af produktionens udvikling, men
de er gjort uafhængigt af produktionens umiddelbare behov.
Først senere har menneskene fundet veje til at anvende opdagel
serne i praksis. Ethvert nyt skridt i erkendelsens udvikling rejser
nye problemer, som videnskaben må løse. Dette indebærer tillige,
at videnskaben bevarer sin strenge kontinuitet, og den af men
nesket indhøstede objektive viden udgør samfundets ejendom,
som det ikke afstår fra, men anvender i praksis til gavn for en
videre udvikling af den videnskabelige erkendelse.
De formidable fremskridt, menneskeheden har nået i udvik
lingen af produktionsteknik, og de sociale omdannelser i de so
cialistiske lande er uadskillelige fra videnskabens resultater, som
i vor tekniske og videnskabelige revolutions tidsalder er blevet
en mægtig kraft i samfundsudviklingen. Moderne videnskab spil
ler en kolossal og stadig stigende rolle i samfundsudviklingen.
Brede befolkningslag har i dag interesse i specielle videnskabeli
ge problemer. Naturvidenskaberne kan ikke længere nøjes med
beskedent udstyrede laboratorier. De forlanger nu en industriel
basis, et stort antal forskere og millionbevillinger. Videnskaben
trænger dybere og dybere ind i alle områder af samfundslivet,
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forstærker udviklingstempoet og åbner nye, hidtil uanede per
spektiver for materiel og åndelig fremgang for menneskeheden.
»Og perspektiverne er, at den under påvirkningen af videnska
ben og dens opdagelser indledte omvæltning i produktivkræf
ternes udvikling vil blive stadig betydeligere og mere dybtgåen
de. Kammerater, vi står over for en opgave af historisk betyd
ning: organisk at forbinde den videnskabelige og tekniske re
volutions resultater med det socialistiske økonomiske systems for
trin, og at udvikle vore, for socialismen karakteristiske, former for
videnskabens tilknytning til produktionen.«
*
Men verden omfatter også mørke reaktionære kræfter, der
søger at udnytte moderne videnskabs resultater til skade for fol
kene, for at ødelægge menneskeskabte materielle værdier og i
massemålestok tilintetgøre menneskene selv. Spørgsmålet om an
vendelse af videnskabens resultater er blevet af livsvigtig betyd
ning for samfundet, for menneskehedens fremtid. Kampen for
socialismen er også en kamp for videnskaben, en kamp for, at det
menneskelige genis enestående resultater ikke bliver en kilde til
ondt, men rettes ind til gavn for menneskenes fremskridt og triv
sel.
Man bør holde sig for øje, at i og med bourgeoisiet, der be
hersker produktionen, har brug for videnskaben, skaber det også
betingelser for at udvikle naturvidenskaberne og de tekniske
videnskaber. Men bourgeoisiet tilstræber at monopolisere viden
skaben og gøre den til et profitskabende redskab og udbytnings
middel. Videnskabens militarisering i de kapitalistiske lande og
udnyttelsen af den for at skabe masseødelæggelsesmidler i stor
stilet omfang er reelt en fuldstændig forkvaklet brug af videnska
ben, som af natur er skabende og opbyggende. Ansvaret for den
ne udvikling hviler på kapitalismen.
Principielt anderledes forholder det sig under socialismen. Her
stilles videnskaben i folkets tjeneste og bruges for at fremme so
cialt fremskridt, udvikle folkeoplysningen og højne befolkningens
kultur. Den planmæssige og hurtige udvikling af økonomien, den
koordinerede og planlagte udvikling af videnskaben i landsmå
lestok, den videnskabelige materialistiske verdensanskuelses her
* SUKP’s 24. kongres, s. 64
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redømme under socialismen skaber altsammen de bedst tænkelige
betingelser for at opnå hurtige videnskabelige fremskridt. Både
natur- og samfundsvidenskaberne er her i folkets tjeneste og an
vendes i national målestok for at omforme naturen, lede sam
fundets liv og udvikling og alsidigt udvikle selve mennesket, fy
sisk som åndeligt.
Lenin udtrykte det således: »Hele den menneskelige forstand,
hele dens geni skabte tidligere, alene for at give nogle få samt
lige teknikkens og kulturens goder og berøve andre det mest nød
vendige — oplysning og udvikling. Nu bliver derimod alle tek
nikkens underværker og alle kulturens landvindinger hele folkets
eje, og fra i dag vil menneskets forstand og geni aldrig mere blive
gjort til et voldsmiddel, et udbytningsmiddel.«
*
Som modvægt til videnskabelig, objektiv viden opstod der
— også til trods for videnskabens kolossale fremskridt — og ek
sisterer fortsat en fremstilling og forklaring af virkeligheden, som
reelt er fejlagtig og falsk, nemlig religionen.
For rigtigt at forstå religionens væsen må det gøres klart, hvor
dan og hvorfor den opstod og hvilken rolle den spiller i sam
fundets liv og udvikling.
Religionen er ikke vogter af »guddommelige åbenbaringer«
og genspejler ikke en særlig, overnaturlig verden. Ligesom andre
bevidsthedsformer er religion en genspejling af virkeligheden i
det sociale menneskes bevidsthed, og ikke et produkt af himme
len, men af jorden. Religion er ikke noget medfødt ved men
nesket. Religiøs bevidsthed eller religiøs følelse er ikke noget
iboende eller indbygget i mennesket fra fødslen. Allerede i for
rige århundrede kunne en af de største urtidsforskere, franskman
den Gabriel de Mortillet, redegøre for, at menneskene i stenal
derens første stadier levede uden nogen religiøsitet overhovedet.
**
Siden da har alverdens forskere og navnlige sovjetiske videnskabsmænd samlet mængder af materiale, der bekræfter rigtigheden
af Mortillets tese.
Man skal ikke forledes til at mene, at religionen opstod til
fældigt, eller fordi en håndfuld svindlere manipulerede med uvi
* V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 35, s. 289
** Se Gabriel de Mortillet. Le Préhistorique. Paris 1883
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dende og godtroende folks sind, således som visse materialister
før Marx har påstået. Det er klart, at uvidenhed er religionens
forbundsfælle, manipulation og bedrag er derimod dens uom
gængelige følgesvend. Men det er ikke her, religionens virkelige
rødder skal søges.
Religionen opstod, da mennesket gennem sit arbejde skilte
sig ud fra naturen, men samtidig forblev næsten fuldstændig af
hængigt af naturkræfterne.
Religionen opstod på et lavt trin af produktivkræfternes ud
vikling og kunne ikke opstå på noget andet trin, heller ikke det
allerlaveste. Sagen er, at produktionens udviklingsniveau til en
hver tid ikke kun viser, i hvilket omfang mennesket behersker na
turen, men også i hvor høj grad mennesket er afhængigt af den.
»Teknologien afdækker menneskets aktive forhold til naturen, dets
livs umiddelbare produktionsproces og derigennem også dets sam
fundsmæssige livsforhold og de åndelige forestillinger, der ud
springer af dem. Endog religionshistorien er ukritisk, når den ser
bort fra dette materielle grundlag.«
*
Således fortæller produktionens niveau i f. eks. Aurinac-epoken (omkring sidste istid) på den ene side om styrken af det
menneske, som havde skilt sig ud fra dyreverdenen, og på den
anden side om menneskets enorme afhængighed af den ydre,
fjendtlige naturs elementer.
De magter, menneskene er afhængige af i deres daglige liv
(dvs. de reale, jordiske magter), antager i den religiøse bevidsthed
form af overjordiske magter.
**
Oprindeligt udskilte mennesket ikke de »ikke-jordiske« magter
af naturen. Mennesket personificerede naturfænomenerne, i
særdeleshed dem, som var af vigtig betydning for dets liv, og
tilførte dem en evne til bevidst at påvirke menneskets liv. Ufor
klarlige, gådefulde, men mægtige spontane elementer, som men
nesket stod magtesløst overfor, blev i hans forestilling til gode og
onde ånder, guder, engle, djævle osv.
Ursamfundets religiøse bevidsthed genspejler altså vildman
dens magtesløshed i kampen med naturen.
* Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 3, s. 547
** Se Marx/Engels Werke, bd. 20, s. 294 (Anti-Diihring}
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I de antagonistiske klasseformationer opretholdes menneskets
afhængighed af naturkræfterne til en vis grad, især i agerbruget,
men religionens hovedkilde udspringer her af den spontane sam
fundsudviklings herredømme over mennesket. I en fantasi- og
illusionsfyldt form genspejler religionen menneskets virkelige af
hængighed af de sociale kræfter, det står ansigt til ansigt med,
især udbytningsrelationerne, og fastholder den arbejdende be
folknings magtesløshed og underkuelse. I klassesamfundet er re
ligionens rødder altså fortrinsvis sociale.
Religiøse forestillinger, der genspejler menneskenes afhængig
hed af ydre kræfter, fremkalder tilsvarende handlinger: menne
skene søger at vinde de overnaturlige kræfter, de mener sig af
hængige af, og tilbeder dem for at afværge forskellige ulykker,
som i stedet ønskes sendt ned over fjenderne. Religionen udvik
ler bestemte former for at »påkalde sig« disse overnaturlige kræf
ter og opnå »kontakt« med dem. Herigennem henvender men
nesket sig til guderne om hjælp, råd, trøst, medfølelse osv. Der
opstår religiøs kult med et tilsvarende system af traditioner, ri
tualer og ceremonier. Denne specielle virksomhed fremkalder på
sin side et fænomen som kultustjenere — åndemanere, offerpræ
ster, pastorer o. lign., der betragter sig som formidlere af kon
takt mellem menneskene og guderne.
Religionen regulerer menneskets adfærd og virksomhed i sam
fundet, fællesskabet, familien osv. ved hjælp af diverse forskrif
ter (forbud, bud, pålæg), som er indstiftet af det guddommelige
og derfor hellige.
Hele dette system til religiøs regulering af menneskelig virk
somhed bruges af udbytterklasserne til at befæste deres herredøm
me.
Religion er altså et produkt af sociale betingelser, hvor men
neskene beherskes af for dem fremmede natur- eller samfunds
kræfter, som i deres bevidsthed antager fantasifyldt form af ikkejordiske, overnaturlige magter, som de tror på og tilbeder. Re
ligionen sørger for den »hellige« kontakt med disse magter. Nød
vendigheden af religionens opståen bestemmes af det sociale sy
stems behov for »hellige former«, hvormed den menneskelige ad
færd kan reguleres.
Kun i den kommunistiske formation, hvor menneskene be256

fries for en spontan samfundsudviklings herredømme, fjernes de
betingelser, som frembringer religiøs bevidsthed.
Det kommunistiske parti forholder sig ikke neutralt eller li
gegyldigt til religiøs ideologi, eftersom dets verdensanskuelse er
ateistisk.
I deres kamp mod religionen frembragte tidligere tiders ma
terialister en række store, talentfulde ateistiske værker. Men da
deres historieopfattelse var idealistisk, var de ude af stand til
at begribe religionens sociale rødder og vise veje til overvindelse
af religionen.
Den dialektiske materialisme overvinder den forudgående ma
terialismes begrænsede karakter og rejser kampen mod religio
nen på et videnskabeligt grundlag. Da religionen har sociale rød
der, som udspringer og understøttes af massernes materielle leve
forhold og sociale underkuelse, er det i første række påkrævet at
tilintetgøre de sociale årsager, der afføder religion. Derfor sætter
marxister religionsspørgsmålet i forbindelse med den konkrete
klassekamp mod kapitalismen. De marxistisk-leninistiske partier
arbejder for at samle hele den arbejdende befolkning til kamp
for socialismen og kommunismen, uafhængigt af verdensanskuel
se og tro. De kræver kirken skilt fra staten og går imod, at men
nesker forfølges på grund af deres tilhørsforhold til den ene eller
anden trosretning, eller at borgere klassificeres efter religion. De
respekterer de troendes synspunkter, idet enhed i kampen for
menneskenes trivsel på jorden betragtes som vigtigere end uover
ensstemmelser om, hvorvidt der findes en gud i himmelen eller
ej. I den demokratiske fredsbevægelse deltager menneskemasser
med vidt forskellige politiske og religiøse holdninger, indbefattet
progressive gejstlige af forskellig observans.
Men hvordan er holdningen til religion under socialismen?
Når religionens sociale rødder skæres over i kraft af grundlæg
gende sociale og økonomiske omdannelser, når masserne drages
med ind i det nye samfunds bevidste opbygning og når befolk
ningens velstand og kulturniveau højnes, vil størstedelen af be
folkningen lidt efter lidt frigøre sig fra religiøse anskuelser. Men
bortset fra de her nævnte gunstige faktorer under socialismen,
må man ved behandling af dette spørgsmål også tage hensyn til
en mængde andre omstændigheder, der betinger religionens svæk17—743
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kede eller omvendt vedvarende indflydelse på menneskenes be
vidsthed og følelser, bl. a. særtræk ved det pågældende lands
udvikling, nationale og historiske traditioner (i Polen har den
katolske kirke for eksempel traditionelt stærk indflydelse) og selve
religionens karakter (islam, kristendom).
Hvordan forholder det sig i Sovjetunionen? Siden sovjetsty
rets indførelse har størsteparten af landets befolkning gjort sig
fri af religionens indflydelse. Den marxistisk-leninistiske, ateisti
ske verdensanskuelse har vundet indpas i de bredeste lag af be
folkningen. Men religiøse anskuelser eksisterer fortsat i en vis del
af befolkningen; gennem århundreder er de blevet indpodet i
folks bevidsthed, og det siger sig selv, at på så kort tid kan hele
befolkningsmassen ikke gøre sig fri af dem. Dertil kommer den
svære krig mod fascismen, der påførte den sovjetiske befolkning
ufattelige lidelser og afstedkom en vis genoplivning af religiøse
anskuelser i en del af befolkningen. Desuden bør man heller ikke
afvise virkningen af de forskellige trosretningers aktiviteter i selve
landet.
Konkrete sociologiske undersøgelser viser, at religiøsitet i be
folkningen bl. a. oppebæres af religiøse traditioner og et religiøst
miljø, der reproducerer sig (sekter, menigheder, religiøse fami
lier osv.), samt af familiære forhold, hvor menneskene i kraft
af traditioner eller personlig svaghed søger trøst hos religionen.
Religiøse fordomme overvindes ikke ved forbud, tvang eller
administrative foranstaltninger. Sådanne skridt kan kun have
modsat virkning, nemlig befæstelse af og opildning til religiøs
fanatisme. Når man påviser uholdbarheden af religiøs tro, må
man på enhver måde undgå at krænke de troendes følelser.
Artikel 52 i Sovjetunionens forfatning fastslår borgernes sam
vittighedsfrihed, dvs. ret til at hengive sig til en hvilken som
helst religion eller lade være hermed, udøve religiøs kultus eller
føre ateistisk propaganda. I Sovjetunionen er kirken skilt fra
staten og skolen fra kirken, og religion er en privatsag i for
holdet til staten. Det er forbudt at ophidse fjendskab og had
over for troende og trosretninger. Disse principper efterleves kon
sekvent og sikrer en samvittighedsfrihed, som reelt ikke findes
i noget kapitalistisk land. De indebærer tillige, at religionen på
længere sigt vil forsvinde.
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Sovjetunionens kommunistiske parti fører et systematisk ar
bejde, hvis mål er at hjælpe den arbejdende befolkning til helt
at frigøre sig fra religiøs tro, overtro og fordomme, og udfolder
en rent idémæssig kamp mod religiøse verdensanskuelser gennem
videnskabelig, ateistisk propaganda.
Kunst hører, som tidligere nævnt, til den sfære af samfundsli
vet, hvor den kunstnerisk-praktiske tilegnelse af virkeligheden
foregår. Men man skal ikke tro, at denne sfære blot befinder
sig tW siden af de øvrige sfærer. Menneskets æstetiske for
hold til virkeligheden gennemsyrer al dets virksomhed og alle
dets mangfoldige relationer til andre mennesker. Kun abstrakt
kan denne sfære udskilles som noget specielt. Mennesket skaber
ikke blot i overensstemmelse med videnskabens love; også »skøn
hedens love« spiller ind. Det æstetiske moment er til stede over
alt, både i arbejdsredskaberne, brugsgenstandene og de menne
skelige relationer, men kun som ledsagemoment. Det spiller ikke
hovedrollen. Toj skal for eksempel nok være smukt, men frem
for alt skal det passe til årstiden, sidde godt osv. De æstetiske
krav er her underlagt brugskravene.
Selv om skønhedssfæren er overordentlig bred, er det alligevel
kun i egentlig kunst — i litteratur, musik, maleri osv. — at det
æstetiske princip har en selvstændig og ikke sekundær betyd
ning.
Som en form for samfundsmæssig bevidsthed og som en sær
lig gren af menneskelig aktivitet har kunsten til opgave at fast
holde menneskets æstetiske forhold til virkeligheden og at ud
vikle og befæste samfundets æstetiske praksis. Særkendet ved
denne bevidsthedsform er, at den repræsenterer en kunstnerisk
billedlig genspejling og reproduktion af virkeligheden. Virkelig
heden skal her forstås som alt det, der omgiver mennesket, alt det,
mennesket er i forbindelse med, når det lever og handler —
natur, samfund, tænkning, følelser og oplevelser.
Kunst er et særdeles kompliceret og mangesidet fænomen.
For at finde rede i det, vil vi begynde med et simpelt ræsonne
ment. Ethvert menneske vil, også selv om vedkommende ikke
gør sig det klart, bedømme et kunstværk — det være sig en
læst bog, en set film, et hørt musikstykke osv. — ud fra tre
synsvinkler. For det første, har det været interessant at læse, hø17*
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re eller se det? For det andet, er det sandt, hvad man har læst,
hørt og set? Og for det tredje, hvilke tanker, følelser og ideer
fremkalder de pågældende kunstværker? Denne umiddelbart op
ståede holdning indebærer således, at ethvert kunstværk bedøm
mes ud fra dets kunstneriske fremtræden, dets sandfærdighed og
dets idémæssige indhold. Dette er ikke tilfældigt, eftersom kun
sten af væsen indeholder en enhed af disse tre momenter: det
æstetiske, det erkendelsesmæssige og det ideologiske.
Man kan selvfølgelig gribe fat om et af disse momenter, absolutisere det og fremstille sagen, som om kunst kun er erkendel
se, der adskiller sig fra videnskab ved en særlig kunstnerisk er
kendelsesform; eller som om kunst blot er ideologi, der adskiller
sig fra f. eks. politiske og moralske ideer ved en kunstnerisk-illustrativ fremstilling af ideerne; eller som om kunst alene er
skønhed og kun eksisterer for kunstens skyld. Hvert enkelt af
disse synspunkter er urigtige, da de er ensidige, men hver for
sig opfanger de også en bestemt side i kunsten. Kun i enhed
afdækker disse tre sider kunstens væsen og særkende.
Lad os kort se på kunstens grundlæggende momenter.
Som genspejling af virkeligheden er kunst en af formerne for
erkendelse af virkeligheden. Det er imidlertid en specifik form,
der adskiller sig fra videnskab.
For det første genspejler videnskab det almene og væsentlige
i virkeligheden og ser bort fra det individuelle, det konkrete, som
også er en reel del af det almene. Kunst genspejler derimod det
almene således som det faktisk forekommer i livet, dvs. i real
sammenhæng med det individuelle og konkrete. Eller sagt med
andre ord: videnskab genspejler lovene, kunst genspejler det ty
piske. Blandt andet derfor behøver en lov, videnskaben én gang
har opdaget, ikke at blive genopdaget. Derimod kan det typiske,
f.eks. den ene eller anden sociale type, atter og atter genspejles
i kunsten, fordi det har mange konkrete udslag i praksis.
For det andet er genspejling i videnskaben en genspejling
af objektet, således som det eksisterer i sig selv, uafhængigt af
mennesket og menneskets bevidsthed og vilje. Kunsten tilstræber
derimod at genspejle ikke blot virkeligheden i sig selv, men navn
lig menneskets forhold til virkeligheden, vel at mærke ud fra den
ne virkeligheds egne, objektive egenskaber. Selv i tilfælde, hvor
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kunsten begrænser sig til at genspejle naturen (en nature morte,
et landskabsmaleri o. lign.), er det mennesket, som står i centrum
for kunstnerens opmærksomhed. Levitans »Gyldent efterår«,
Van Goghs »Vingårde i Arles« eller Tjajkovskijs »Årstiderne«
fortæller således alle om de sansninger, indtryk og sindsstemnin
ger, som de pågældende naturfænomener vækker i mennesket.
Sjælløse kopier af naturen opfattes ikke som kunstneriske frem
bringelser. Goethe bemærkede engang meget rammende, at en
omhyggelig malt puddel opfattede han blot som en anden hund
og ikke som et kunstværk. Kunstens opmærksomhed er altid
koncentreret omkring mennesket i dets forhold til naturen og
andre mennesker, omkring menneskets verden af følelser, tanker
og sindsstemninger.
For det tredje er det kun kunst, som giver viden om virke
lighedens æstetiske egenskaber. Oceanologi, fysik, kemi, biologi
osv. kan levere en alsidig beskrivelse af havet med hensyn til dets
fysiske komponenter, kemiske egenskaber, biologiske sammensæt
ning osv. Men havets skønhed kan alene kunsten genspejle.
Det vil sige, at kunsten har et specifikt genspejlingsobjekt. Og
i overensstemmelse hermed kendetegnes kunsten også af en sær
egen genspejlingsform. Kunst genspejler virkeligheden i kunst
neriske billeder.
Et kunstnerisk billede udtrykker det væsentlige og typiske
gennem det individuelle, eller sagt med andre ord, sammenfatter
virkelighedens typiske, væsentlige sider i form af et individuelt
fænomen, dvs. i konkret sanselig form. Men kunstnerisk skaben
som proces består ikke i at finde færdige mønstre eller modeller
til simpel affotografering. Der er tværtimod tale om en proces
som resultat af, at man i selve virkeligheden har udtaget det,
der er alment og væsentligt og i stand til at fremkalde typiske
tanker, sindsstemninger og følelser i menneskene. Men ikke alle
billedlige genspejlinger er udtryk for kunst. Adskillige mennesker
skriver digte og sysler med maleri. Det betyder imidlertid ikke,
at de alle skaber kunstværker. Kunst genspejler virkeligheden ikke
i billeder, men i kunstneriske billeder og er med andre ord æste
tisk genspejling af virkeligheden. Hvad enten det er godgøreren
eller skadegøreren, hvad enten det er Othello eller Yago der
genspejles i kunsten, må selve genspejlingen være æstetisk. Selve
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billedet i kunsten liar altså æstetisk natur, udtrykker en æstetisk
opfattelse af virkeligheden og frembringer æstetiske følelser. Det
æstetisk neutrale kan ikke genspejles i et kunstnerisk billede. Det
gælder for eksempel elektronens bevægelse i atomet, organismens
stofskifte og overhovedet fænomener, som ikke indvirker på men
neskets følelser og derfor ikke kan frembringe æstetisk følelse.
Kunst kan ikke identificeres med ideologi, men ej heller kan
den løsrives fra ideologi. I to henseender er kunst forbundet med
ideologi. For det første vil den som bestanddel af et bestemt so
cialt system uomgængeligt blive kanalisator for det givne konkrete
samfunds iboende politiske, juridiske, moralske, æstetiske, filo
sofiske osv. ideer, fremsat af bestemte klasser. For det andet er
kunst af natur ideologisk. Kunst nøjes jo ikke med at genspejle
virkeligheden, den bedømmer den også og udtrykker et bestemt
forhold til den. Med logikken i deres kunstneriske billeder vil
kunstskaberne altid påstå ét eller benægte noget andet. Endda
uden måske at ville det, kæmper de altid for et bestemt socialt
ideal på den ene eller anden måde. Al kunst er ideologisk, enten
kunstskaberne erkender, forstår og accepterer det eller ej. Derfor
viser det sig også, at selv de forfattere og malere, der erklærer
sig »ideologisk neutrale«, reelt alligevel er fortalere for bestemte
ideer. Historiens erfaringer fortæller klart og tydeligt, at under
moderne forhold er »ideologisk neutralitet« en af de former, hvori
borgerlige ideer praktiseres.
Det er netop kunstens ideologiske karakter, som forbinder
den med de konkret-historiske formationer og disses klasser.
Det vigtigste særkende ved kunsten er imidlertid, at her ek
sisterer det erkendelsesmæssige og ideologiske moment på et æste
tisk grundlag. Virkelighedsfænomener reproduceres og bedøm
mes i kunsten efter deres æstetiske egenskaber, efter æstetiske love
og ved hjælp af æstetiske kategorier ud fra æstetiske idealer. Det
vil sige, at kunstneren skildrer og bedømmer tilværelsens fæno
mener som vidunderlige eller forskrækkelige, tragiske eller ko
miske, ophøjede eller nedrige. Dette er netop grunden til, at kunst
værker er i stand til at fremkalde æstetiske følelser. Disse fø
lelser er en vurdering af virkeligheden i form af specielle emo
tioner. Æstetisk oplevelse er den måde, hvorpå konkrete ting og
fænomener, menneskeaktiviteter og kunstværker opfattes, og som
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får mennesket til at begejstres, glædes, græde, fortvivle, elske,
hade, juble, ynke og sørge. Æstetisk følelse er nydelse af naturen,
af arbejdet, af det frembragte produkt, af mennesket. I udform
ningen af æstetiske følelser spiller kunsten den største rolle. Det
er kunsten, som bringer klarhed over tanker, der vagt bevæger
sig i hvert menneske, som betragter en bestemt genstand, et fæ
nomen, en situation eller handlemåde. Herpå bygger det velkend
te fænomen, hvor en beskrevet episode i en bog ofte påvirker læ
seren stærkere end en lignende, umiddelbart iagttaget episode.
Heraf ses det, at kunsten er i stand til at forme vor sanselighed,
at den besidder en vældig emotionel påvirkningskraft. »Kunst
genstanden skaber —- ligesom ethvert andet produkt — et kunst
forstandig publikum, som kan nyde skønhed,«
*
skrev Marx.
På grundlag af den samfundshistoriske praksis og videnska
bens og kunstens udvikling sker der således i løbet af historien
ikke blot en akkumulation af menneskets viden om omgivelserne
eller en udvikling af menneskets intellekt, men tillige en udvik
ling og berigelse af menneskets sanselighed og emotionelle side,
som sætter det i stand til stadig dybere at opfatte virkelighedens
æstetiske egenskaber. Udvikling af menneskets emotionelle side er
et uadskilleligt træk ved dets kulturelle udvikling.
I udbyttersamfundet er og bliver hovedparten af de kunst
neriske værdier utilgængelige for den arbejdende befolkning. I
de moderne imperialistiske stater forvansker monopolherrerne
tilmed bevidst massernes smag ved hjælp af de magtfulde in
formationsmidler, der står til deres rådighed. Under socialismen
gives folket adgang til kunstværkerne, som i stadig stigende om
fang bidrager til at udvikle befolkningens æstetiske følelser. I en
samtale med Clara Zetkin definerede Lenin den socialistiske
kunsts opgaver: »Kunsten tilhører folket. Med sine dybestliggende
rødder skal den gå ud i selve de brede arbejdende massers mid
te. Den skal være forståelig for disse masser og elsket af dem.
Den skal løfte disse masser og forene deres følelse, tanke og vilje.
Den skal vække kunstnerne i dem og udvikle dem.«
**
* Karl Marx. Indledning fra Grundrids. Rhodos, København 1974,
s. 205
** V. I. Lenin. Om kultur og kunst (russisk), Moskva 1956, s. 520
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I dette krav — at vække og udvikle kunstneren i mennesket
— ses den rolle, som tilfalder kunsten i opdragelsen af masserne.
I enheden af det æstetiske, det erkendelsesmæssige og det
ideologiske er kunsten et specifikt og stærkt middel i opdragel
sen, fordi den i kraft af at være tilgængelig, konkret og anskue
lig besidder en kolossal indvirkningskraft på mennesket. Kunsten
er et middel til idémæssig, moralsk og æstetisk opdragelse. Da
den altid rummer en vis idémæssig ladning, optræder den også
som et vigtigt redskab i klassekampen. Alt efter sit ideologiske
indhold kan den — og gør det i realiteten også — spille en tosi
det rolle som progressiv eller reaktionær. Den kunst, der stiller
sig i folkets og fremskridtets tjeneste, antager en vigtig, socialt
omformende betydning.
En særlig plads blandt alle bevidsthedens former tilfalder
filosofien. På den ene side er den mindst kendt af og mindst
tilgængelig for de brede folkemasser, hvorfor der her skabes ind
tryk af, at filosofiens indflydelse på historiens forløb er mindst
væsentlig. På den anden side ved vi, at da menneskene i hele de
res virksomhed ledes af forskellige udslag af samfundsmæssig be
vidsthed, og da alle dennes former på den ene eller anden måde
er forbundet med et almenteoretisk syn på verden, der gives af
filosofien, da viser det sig også, at filosofiens indflydelse på histo
riens forløb er ganske væsentlig. Selv om filosofien således kan
ligne en form for samfundsmæssig bevidsthed, der kun interesse
rer en snæver kreds af professionelle, fremtræder den reelt som
et system af synspunkter, der finder bred samfundsmæssig gen
klang.
Filosofiens særkende består i, at den på en og samme tid både
er en erkendelsesform, som indtager en bestemt plads i videnska
bernes samlede system, og et teoretisk udtryk for forskellige klas
sers interesser, for deres respektive ideologier, som ligeledes har
en placering i systemet af hvert samfunds ideologiske former.
Som en af erkendelsens former er filosofi et system af teore
tisk udviklede begreber, der karakteriserer verden som et sam
let, sammenhængende hele, samt af veje og midler til menne
skets erkendelse af denne verden. Til forskel fra konkrete (del-)
videnskaber, betragter filosofien verden i dennes relation til
mennesket og ud fra dennes mest almene træk og love, som for2G4

binder dens forskellige konkrete (del-) tilstande. På samfunds
udviklingens tidlige stadier, da videnskaben endnu ikke var ud
viklet, omfattede filosofien ganske vist også konkrete videnska
belige kundskaber og arbejdede med spørgsmål, som senere blev
genstand for de konkrete videnskabers undersøgelser. Derfor var
filosofiens emne i tidligere tider betydeligt bredere end nu. Mang
lende opdeling i filosofi og konkrete videnskaber er betegnende
for den uudviklede erkendelse og udtryk for dens historiske be
grænsning. Ikke desto mindre var filosofiens opståen som særlig
erkendelsesform forbundet med en teoretisk udvikling af visse
almene forestillinger om verden og med menneskets erkendelse af
denne verden.
Netop behovet for almene begreber og forestillinger, som
kunne levere en samlet karakteristik af verden og erkendelses
processen, frembragte filosofien. Man må holde sig for øje, at
menneskene under deres historiske praksis støder på nødvendighe
den af at erkende ikke bare enkelte genstande og fænomener og
de af deres egenskaber, som gør dem specifikke og forskellige
fra hinanden. De har tillige behov for at kende genstandenes
indbyrdes forbindelser og relationer og deres overgang fra en
tilstand til en anden. På dette grundlag opstår nødvendigheden
af en teoretisk bearbejdning af spørgsmål om mangfoldigheden
af de genstande, der omgiver mennesket, om verdens enhed, om
veje til overgang fra det enkeltstående til det mangfoldige, osv.
Særkendet ved teoretisk tænkning ligger i, at denne tænkning
ikke lader sig nøje med tingenes umiddelbare synlighed, men
søger at trænge ind til tingenes væsen og genspejle dette væsen
i begreber. Da den oldgræske filosof Heraklit f. eks. hævdede, at
»verden ikke er skabt af noget menneske eller nogen gud, men
altid har været, er og vil være en evigt levende ild, som lovmæs
sigt flammer op og lovmæssigt dør hen,«
*
var det et måske naivt,
men inderst inde korrekt forsøg på at forklare verden ud fra
verden selv og afdække dens indre, væsentlige enhed bag den syn
lige mangfoldighed af omgivende genstande.
Men som allerede nævnt er filosofi ikke kun en af virkelighe
* Verdensfilosofiens antologi (russisk), Forlaget Myslj, Moskva 1969
s. 275
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dens erkendelsesformer. Til forskel fra alle andre videnskaber er
det kun filosofien, som rejser og løser det grundlæggende spørgs
mål for enhver erkendelsesteori, nemlig spørgsmålet om, hvori
verdens enhed består, og hvad der i verden er primært, vigtigst
og grundlæggende, dvs. hvilket oprindeligt grundlag verdens
mangfoldighed bygger på. Derfor er det alene filosofien, der
optræder som den videnskab, som tilstræber at give et almen
teoretisk syn på verden, en bestemt verdensanskuelse. Menneske
nes verdensanskuelse fortæller imidlertid ikke kun om verden som
sådan, men også om menneskets holdning til verden. Denne hold
ning afhænger altid af menneskets placering i samfundet og de
heraf følgende interesser. I sin opståen og udvikling har filoso
fien altid været bestemt af menneskenes materielle interesser ud
fra deres placering i de givne sociale relationer som system.
Med samfundets deling i klasser og klassekampens udvikling
opstod behov for en teoretisk begrundelse af de stridende klas
sers og forskellige sociale gruppers interesser. Men hertil var det
nødvendigt for det første at fremstille den givne klasses særegne
interesse som værende almengyldig, og for det andet at udlede
den givne klasses bestræbelser og idealer af det almene syn på
verden ved at skildre klasseinteressen som noget nødvendigt, der
udsprang af selve tingenes natur og væsen. Det er klart, at en
opgave som denne kunne kun filosofien opfylde. Netop filosofien
udvikler i abstrakt, teoretisk form en almen verdensopfattelse,
som modsvarer den givne klasses stilling og interesser og under
bygger dens almene, idémæssige bestræbelser og sociale og po
litiske position. Herigennem optræder filosofi som stridende klas
sers ideologi. Enheden af erkendelsesmæssige og ideologiske op
gaver udgør således det specifikke særkende ved filosofi som en
af den samfundsmæssige bevidstheds former.
Blot må det huskes, at for filosofferne selv har forbindelsen
mellem deres ideologiske konstruktioner og de stridende klassers
virkelige interesser ikke altid været klar. Ydermere har mange
af dem oprigtigt betragtet deres teorier som svaret på urgamle
filosofiske problemer vedrørende forholdet mellem materie og be
vidsthed, verdens erkendelighed, bevægelsens væsen, menneskets
natur osv., eller kort sagt som resultatet af stadig søgen efter
sandheden. Når vi derfor kalder den ene eller anden filosof for
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en bestemt klasses ideolog, er det ikke ensbetydende med, at han
bevidst har optrådt i den respektive klasses navn eller selv til
horer denne klasse. Han bliver en bestemt klasses ideolog, fordi
han teoretisk når frem til de samme konklusioner, som klassen
har gjort praktisk.
Udviklingsdrivkraften i antagonistiske formationer er kam
pen mellem de progressive og de reaktionære klasser. Forskellen
i klassernes stilling og interesser genspejles i deres respektive ver
densanskuelser, i kampen mellem materialisme og idealisme. Ma
terialisme og idealisme er filosofiens to hovedlejre, dens to grund
læggende partier, der skilles i spørgsmålet om forholdet mellem
tænkning og væren, ånd og natur. Dette spørgsmål er grundlæg
gende for filosofien, fordi svaret herpå betinger dens opfattelse
af verden, dvs. hvordan verden er af natur, materiel eller ideel.
Svaret giver det teoretiske grundlag for en analyse af alle øvrige
filosofiske spørgsmål. Hvis verden er materiel, består erkendel
sens opgave i at udforske den materielle verdens egenskaber, for
bindelser og love, således som de objektivt eksisterer. Hvis ver
den derimod er ideel, vil erkendelsens opgave ikke bygge på un
dersøgelse af materielle objekter, men på at afdække verdens ån
delige, ideale væsen.
Den materialistiske verdensanskuelse indebærer, at man op
fatter verden, således som den er, uden alle hånde uvedkom
mende tilføjelser. Idealismen skaber derimod basis for en fejlag
tig opfattelse af verden, en forvansket verdensanskuelse.
I kampen mellem materialisme og idealisme, mellem forskel
lige filosofiske retninger, teorier og anskuelser, genspejles også de
sociale klassers kamp.
Ved konkret analyse af de mange filosofiske systemer, som
har afløst hinanden gennem tiderne, er det imidlertid ikke nok
blot at se på klasserelationernes karakter i det givne land og på
det givne tidspunkt. Her er det meget vigtigt også at tage hen
syn til videnskabernes, især naturvidenskabernes udviklingsniveau
tilligemed det eksisterende forråd af filosofiske forestillinger, dvs.
tankemateriale samt det pågældende samfunds åndelige atmo
sfære (kulturens tilstand, den psykologiske stemning, karakteren
af den ene eller anden bevidsthedsforms indflydelse osv.).
Marxismens opståen er en vigtig milepæl i filosofiens udvik
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lingshistorie. Som de første skabte Marx og Engels en filosofi,
der konsekvent fastholdt et materialistisk syn på både natur og
samfund. Filosofiens historie før Marx er egentlig blot den vi
denskabelige verdensanskuelses forhistorie. Men det indebærer
ikke, at filosofiens historie kun har akademisk interesse. Tværti
mod. Undersøgelsen heraf er særdeles vigtig såvel af hensyn til
den ideologiske kamp i vor tid som for udviklingen af den viden
skabelige, marxistisk-leninistiske filosofi.
Den marxistiske filosofi er proletariatets verdensanskuelse. I
og med, at den udvikler sig på dette sociale grundlag og betjener
proletariatets klassekamp, gør den også op med principperne for
udbytterklassernes verdensanskuelse. Den betragter ikke virkelig
heden som et beskuelsesobjekt, men som en genstand, der skal
omformes revolutionært. »Filosofferne har kun fortolket verden
forskelligt, men hvad det kommer ani på, er at forandre den,«
*
understregede Marx.
Med marxismens opståen ændres filosofiens forhold til vir
keligheden: filosofien antager revolutionær, handlende karakter,
den bliver et redskab til praktisk forandring af verden. Til for
skel fra tidligere filosofi, der ikke nåede ud til masserne, men
kun indskrænkede sig til filosofiske skoler, har marxistisk filo
sofi bevidst knyttet sig til de brede folkemassers kamp.
Kun en videnskabelig filosofi, der korrekt genspejler naturens
og samfundets objektive love, kan med held tjene folket og dets
kamp for at omforme samfundet. Marxistisk filosofi binder det
videnskabelige og det revolutionære sammen til et organisk, sam
menhængende hele. Proletariatets filosofi er videnskabelig ideo
logi, dvs. samtidig både ideologi og videnskab. Den afskaffer for
første gang modsigelsen mellem ideologiske og erkendelsesmæs
sige momenter, en modsigelse der i større eller mindre grad har
været betegnende for al tidligere filosofi.
Med marxismens opståen forandres filosofiens forhold til vi
denskaberne. Til forskel fra tidligere filosofi er marxisme ikke en
slags videnskabernes videnskab, som påtvinger konkrete videnska
ber sine konklusioner. Den optræder som videnskab i en række
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 403 (Teser om
Feuerbach')
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andre videnskaber, bare med en anden undersøgelsesgenstand.
Ved at undersøge forholdet mellem objekt og subjekt samt de
mest almene love for den materielle verdens og selve tænknin
gens udvikling, giver marxismen-leninismens filosofi de andre
videnskaber et sammenhængende syn på verden —• en teori og
en metode til videnskabelig erkendelse.
Den forudgående filosofi udvikledes i kampen mellem mate
rialisme og idealisme, hvorunder forskellige filosofiske systemer
afløste hinanden. Den historiske situation skiftede og gamle fi
losofiske systemer forlod arenaen til fordel for nye. Med marx
ismens opståen ændres selve karakteren af filosofiens udvikling.
Da marxisme er videnskab, udvikler den sig også som videnskab,
dvs. at dens tilgrundliggende principper — materialismen og dia
lektikken — forbliver urokkelige. Men i takt med de historiske
betingelsers udvikling og i forbindelse med nye videnskabelige op
dagelser sker der også en udvikling og berigelse af marxismens fi
losofi med nye teser og konklusioner. Nu er der ikke længere
behov for at skabe nye filosofiske systemer i stedet for marxistisk
filosofi; nu drejer det sig om at udvikle selve marxismen. Med
overgangen fra den førmonopolistiske kapitalisme til imperialis
mens og de proletariske revolutioners epoke og i forbindelse med
nye videnskabelige opdagelser blev det nødvendigt at sammen
fatte klassekampens og erkendelsens nye erfaringer og landvin
dinger. Denne opgave løste Lenin, som dermed løftede marx
ismen til et nyt trin. Lenins bedrift er et mønstereksempel på ska
bende udvikling af marxistisk teori som helhed og marxistisk fi
losofi i særdeleshed. Den nye, leninske fase i marxistisk filosofis
udvikling er forbundet med hans navn.
Den marxistisk-leninistiske filosofi udvikler sig i kamp mod
idealistiske og metafysiske, vulgær-materialistiske teorier af for
skellig art, mod diverse afvigelser fra marxismen-leninismen, mod
dogmatisme og revisionisme. Under forhold, hvor verden er spal
tet i to modstående sociale systemer, skal marxismen-leninismen
bekæmpe den modstående lejr, kapitalismens ideologi, herunder
det imperialistiske bourgeoisis reaktionære filosofi. Marxismenleninismen kæmper for at frigøre masserne fra den borgerlige ver
densanskuelse i alle dennes udslag og former.
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Samfundsmæssig og individuel bevidsthed

Samfundsmæssig bevidsthed eksisterer ikke uden for individuel
bevidsthed, for i samfundet findes intet andet bevidst væsen end
mennesket. Individuel bevidsthed er personlighedens åndelige
verden. Samfundsmæssig bevidsthed er uadskillelig fra individer
nes bevidsthed, som dog ikke er nogen simpel bestanddel af sam
fundsmæssig bevidsthed; individuel bevidsthed er den enkelt
stående bevidsthed, hvori den givne epokes almene bevidstheds
træk i hvert enkelt tilfælde specifikt kombineres med de særegne
træk, der er forbundet med personlighedens sociale tilhørsfor
hold, og med de individuelle træk, som betinges af individets
opdragelse, evner og privatliv.
Fællesskabet i træk, som er den pågældende epokes, klasses,
nations og sociale gruppes bevidsthed iboende, udelukker derfor
ikke, at individuel bevidsthed inden for rammerne af dette fæl
lesskab kan variere stærkt, og at der endda kan være modsigel
ser mellem individuel og samfundsmæssig bevidsthed. Det er en
kendt sag, at enkelte mennesker, der af social herkomst og stil
ling tilhører bourgeoisiet, tilslutter sig proletariatets ideologiske
platform og går imod deres egen klasse. Og omvendt, at mange
af den socialdemokratiske bevægelses ledere af opportunistisk
observans og endda nogle ideologisk svagt funderede kommu
nister svigter den klasse, de selv er udgået af. At netop det ene
og ikke det andet menneske skifter til en anden klasses stand
punkt forklares med vedkommendes individuelle særtræk, skønt
selve fænomenet har sociale årsager.
Individuel og samfundsmæssig bevidsthed eksisterer i dialek
tisk enhed. Den individuelle bevidsthed tager form efter indivi
dets livsbetingelser og som resultat af dets aktive samspil med
andre mennesker, med de sociale omgivelser, hvori også indgår
samfundsmæssig bevidsthed. Vi kan fremhæve to grundlæggende
momenter, som karakteriserer den samfundsmæssige bevidstheds
betydning for den individuelle bevidstheds udformning.
For det første er det forbindelsen med samfundsmæssig be
vidsthed, der sætter mennesket i stand til at genspejle virkelighe
den i ideel form, dvs. vækker menneskets evne til at producere det
ideelle, så at sige. Marx skrev, at det ideelle ikke er andet »end
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det i menneskets hjerne omsatte og oversatte materielle«.
*
For
at forstå denne tese korrekt, må det huskes, at »menneskets hjer
ne« kun eksisterer i samfundet, og at den, isoleret fra samfun
det, fra den samfundsmæssige bevidsthed, ikke ville være i stand
til »menneskeligt« at omdanne det materielle til noget ideelt. Det
ideelle (bevidstheden) findes kun, når det er »bundet fast« til
tre punkter: objektet, menneskets hjerne og den samfundsmæssige
bevidsthed, som akkumulerer den forudgående udviklings socialt
udformede afbildninger.
Vekselvirkningen med den samfundsmæssige bevidsthed i
virksomhedsprocessen vækker selve menneskets evne til at blive
sig virkeligheden bevidst. Hvert enkelt menneske bliver først tænk
ningens subjekt, når det behersker det sprog, de begreber og den
logik, som er produktet af den samfundshistoriske praksis.
For det andet giver samfundsmæssig bevidsthed, mennesket
den nødvendige viden, kultur, ideologi osv. Samfundsmæssig be
vidsthed danner den åndelige atmosfære, hvori menneskene til
daglig lever og arbejder og som genspejler de store og små pro
blemer, der opstår i fællesskabernes, klassernes, nationernes og
hele samfundets liv. Mennesket lever og ånder i denne atmo
sfære, henter næring af den. Det tilegner sig traditioner og moral
normer, som hersker i samfundet eller det mere snævre sociale
miljø, det tilegner sig stemninger, synspunkter, vaner og smag,
der indvirker på dets adfærd og holdning til virkeligheden.
Heraf følger, at den enkelte personligheds bevidsthed, når vi
ser bort fra dennes specifikke, individuelle træk, af væsen er sam
fundsmæssig bevidsthed, idet hvert enkelt individ er et produkt
af sin tids samfundsmæssige livsbetingelser.
Men forholdet mellem individuel og samfundsmæssig bevidst
hed bestemmes af flere faktorer: alder, livsform, virksomhedens
karakter, individets behov, interesser og almene udviklingsniveau,
samfundets tilstand osv. Menneskets tilegnelse af den samfunds
mæssige bevidstheds indvirkning er derfor selektiv, og heri ytres
menneskets individualitet.
Samtidig udvikles også selve den samfundsmæssige bevidsthed,
idet den beriges med en mængde individuelle bevidstheder. Den
* Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 1, s. 105
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individuelle bevidsthed er et middel til udvikling af den sam
fundsmæssige bevidsthed. I sit konkrete udtryk bærer samfunds
mæssig bevidsthed derfor et vist præg af særegenhederne hos de
individer, som medvirker til dens udformning. Hvad angår de
former og måder, hvorpå individerne deltager i den samfunds
mæssige bevidstheds udvikling, og de mekanismer, hvormed indi
viderne inddrages i denne udvikling, samt omfanget af de mas
ser, som deltager aktivt i udviklingen af den samfundsmæssige
bevidsthed, da afhænger alt dette af de historiske betingelser og
af, hvilke strukturelementer i bevidstheden der deltager i denne
udvikling (videnskab eller kunst, ideologi eller hverdagsbevidsthed osv.). Men betingelsen for, at den individuelle bevidsthed
deltager i den samfundsmæssige bevidstheds udvikling, er altid,
at den på en kritisk måde behersker det tankemateriale, de be
grebssystemer og former for tænkning, som er akkumuleret og
udformet i den forudgående udvikling.
Virkelighedens genspejling i den individuelle bevidsthed er
således formidlet af den samfundsmæssige bevidsthed, idet indi
viduel bevidsthed tager form på basis af samfundsmæssig bevidst
hed. Men virkelighedens genspejling i den samfundsmæssige be
vidsthed (og dennes indvirkning på virkeligheden) sker gennem
den individuelle bevidsthed. Således er dialektikken i vekselvirk
ningen mellem individuel og samfundsmæssig bevidsthed.
Samfundsmæssig bevidstheds sociale funktioner

Når vi anerkender den samfundsmæssige bevidstheds materielle
betingethed i enhver historisk epoke, og når vi ved, at samfunds
mæssig bevidsthed er et nødvendigt aspekt i menneskenes mate
rielle og produktive såvel som samfundsmæssige virksomhed, bli
ver vi i stand til at løse spørgsmålet om den samfundsmæssige
bevidstheds funktioner og sociale rolle.
Historisk materialisme vender sig imod såvel idealisme, der
tildeler ideerne den bestemmende rolle i samfundsudviklingen,
som vulgær materialisme, der benægter ideernes aktive rolle. Den
rigtige holdning i dette spørgsmål udtrykkes med den enkle tese
om, at ideer ikke kan bestemme historiens gang, men er en aktiv
kraft, som kan indvirke på den historiske proces, give den konkret
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profil og fremskynde eller bremse samfundsudviklingen. Men i
deres virksomhed skal menneskene løse forskellige opgaver og gør
derfor brug af forskellige ideer.
Som allerede omtalt, kommer ideologiens rolle til udtryk ved
løsningen af de sociale opgaver, samfundet står overfor; ideolo
giens rolle er afhængig af, hvilken klasses interesser ideologien
udtrykker, og af hvor præcist og dybtgående den genspejler sam
fundsudviklingens opståede behov og folkemassernes interesser.
For at kunne indvirke på samfundslivet skal ideologien blive
en materiel kraft.
Den herskende udbytterklasses ideologi får sin materielle le
gemliggørelse i de institutioner, der er oprettet af den herskende
klasse og som står vagt om dens interesser. Ved hjælp af staten,
skolen og kirken påtvinger den herskende klasse hele samfundet
sin ideologi, der gøres til herskende ideologi. Gennem overbyg
ningsinstitutionernes virksomhed får ideologien som materiel kraft
indflydelse på de forskellige sociale processers forløb, ligesom den
udfylder forskellige andre funktioner i samfundet.
Den progressive ideologis aktivitet ytrer sig i kampen for nye
sociale relationers sejr og udvikling. I denne kamp står den nye
ideologi ikke kun over for den gamle ideologi, men også over for
de gamle samfundsinstitutioners materielle kraft. Nye progressive
ideer kan ikke i sig selv afskaffe det gamle system, de kan kun
føre ud over dette systems ideer.
*
For at udfylde deres sociale
funktion, for at fremme det nye samfunds tilblivelse, må også de
progressive ideer forvandle sig til en materiel kraft. De bliver en
materiel kraft, når de beherskes af masserne, når de samler og
organiserer masserne til kamp for at afgøre samfundsudviklin
gens historisk modne opgaver.
Under kampen skaber de progressive samfundsklasser også nye
institutioner til fastholdelse og konsolidering af det nyes sejr.
De konkrete videnskaber, især naturvidenskaben, udfylder en
specifik funktion. Til forskel fra ideologi tjener naturvidenskab
umiddelbart til at udvikle produktionen. Ved at genspejle natu
rens love sætter de konkrete naturvidenskaber mennesket i stand
til at bruge disse love stadig mere omfattende og alsidigt for at
* Se Marx/Engels Werke, bd. 2, s. 126
18—743
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udvikle og forbedre samfundsarbejdets produktivkraft. Natur
videnskabernes resultater materialiseres ikke i massernes organi
sering, men først og fremmest i produktionens redskaber og mid
ler og i bestemte teknologiske processer. Men da forbedring af
arbejdsredskaberne kræver øget viden og kultur af de umiddel
bare producenter, bliver det også nødvendigt at give masserne
naturvidenskabelig indsigt. Uden dette er det ikke muligt at høj
ne den arbejdende befolknings kulturelle og tekniske kundskaber.
Naturvidenskab giver som sagt teoretisk viden om verden
omkring os, og tjener dermed som grundlag for udformningen af
en videnskabelig verdensanskuelse. Hermed bliver den en mæg
tig kraft i bekæmpelsen af mystik, overtro og illusionsfyldt be
vidsthed. Den bliver en del af den ideologiske kamp. Derudover
bearbejdes de objektive videnskabers data i bestemte ideologiske
former, hvilket gør videnskaben til arena for den ideologiske kamp.
Naturvidenskab har indirekte indflydelse — i nogle tilfælde
gennem produktivkræfterne, i andre gennem filosofien — på alle
sfærer af samfundslivet, herunder ideologien.
Samfundsmæssig bevidsthed er således forbundet med men
neskenes virksomhed i alle sfærer af samfundslivet. Den spiller
en aktiv rolle i bevidstheden og i udnyttelsen af produktivkræf
terne, i den revolutionære forandring af de sociale relationer og
overhovedet i løsningen af alle samfundslivets modsigelser.
De almene teser om ideologiens rolle kan også anvendes på
spørgsmålet om den socialistiske ideologis sociale funktioner. Her
findes dog en principiel forskel. Socialistisk ideologi adskiller sig
fra alle forudgående epokers ideologi i såvel indhold som rolle
i samfundets liv og udvikling. Dens rolle er historisk betinget af
de progressive sociale opgaver, den skal medvirke til at løse.
Som bekendt er den kommunistiske formations opståen og ud
vikling ikke mulig uden videnskabeligt kendskab til samfundsud
viklingens love, drivkræfter og tendenser, uden folkemassernes
bevidste deltagelse i opbygningen af det nye samfund.
Den levende og skabende socialisme er selve massernes sag.
Og kun en videnskabelig ideologi kan forene masserne og rette
deres vilje ind på at nå det fælles mål. Når udbytterklasserne er
afskaffet, skabes der betingelser for et stadig voksende politisk
sammenhold i samfundet under den fælles ideologis banner.
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Socialistisk ideologi giver ikke alene det nye samfunds arbej
dende befolkning videnskabelig forståelse af deres egne inter
esser, den anviser også veje til løsning af de modsigelser, der
opstår i samfundet, og til højnelse af befolkningens materielle og
kulturelle leveniveau, den indgiver sikkerhed om det mulige i
at nå det fælles mål, kommunismen, den befordrer åndelige og
moralske kvaliteter, der modsvarer de nye relationer mellem men
neskene. Socialistisk ideologi er grundlaget for det sovjetiske folks
historiske optimisme, der forbløffer borgerlige politikere og hvis
kilde de ikke begriber.
Socialismen forlenet ideologien med en ny social funktion,
nemlig at oplyse, organisere og mobilisere de bredest tænkelige
masser til opbygning af det nye samfund. Når masserne beher
sker den socialistiske ideologi, udvikler de også en videnskabelig
verdensanskuelse. Deres horisont udvides, de får forståelse for
enheden af personlige og sociale interesser, de inspireres til aktivt
og målrettet at gå ind i den fælles kamp for kommunismen.
At sammenkæde den socialistiske ideologi og massernes re
volutionære bevægelse er en opgave, de marxistisk-leninistiske
arbejder- og kommunistiske partier giver første prioritet. Den
marxistisk-leninistiske ideologi øver indflydelse på det socialistiske
samfunds udvikling først og fremmest i kraft af partiernes po
litik. I denne politik omsættes teoretiske principper til konkrete
handlingsprogrammer under de givne historiske betingelser. Ide
ologi ville være et fromt ønske, hvis den ikke blev forbundet med
politik, med massernes aktive indsats.
Marxismen-leninismen er det teoretiske grundlag for de re
volutionære kommunistiske partiers og arbejderpartiers politik.
Eftersom det under socialismen er gennem denne politik, at der
målrettet indvirkes på hele samfundets udvikling, da vil også
marxismen-leninismen som den ideologi, politikken er baseret på,
spille en vældig rolle i samfundslivets økonomiske såvel som po
litiske og åndelige sfære.
Marxismen-leninismen er proletariatets ideologi og dermed
det teoretiske udtryk for proletariatets interesser og historiske
opgaver. Derfor er både arbejderklassen og dennes parti inter
esseret i at undgå forvanskning af principperne, vilkårlighed i
fortolkningen af marxismen og ideologisk splittelse, som er til stor
18*
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skade for arbejderklassens kamp. Heraf udspringer også den ne
gative holdning til ideen om »pluralisme« i marxismen og til på
standen om, at der kan eksistere forskellige »marxismer« side om
side. Som videnskab kan der kun findes én marxisme. Kun dens
anvendelsesformer på de konkrete betingelser kan veksle. Det
revolutionære proletariske parti ville ikke opfylde sine forpligtel
ser over for klassen, hvis det ikke af al magt forsvarede marx
ismen-leninismens renhed og uforsonligt bekæmpede dogmatisme
og revisionisme. Samtidig påpeger partiet, at kampen for den
revolutionære teoris renhed ikke er mulig, medmindre denne teo
ri til stadighed udvikles på skabende vis ud fra den samfunds
mæssige praksis’ behov og videnskabens nye data. Den videnska
belige teoris renhed er ikke det samme som dogmets renhed.
Dogmet dør i forandring, mens videnskaben lever i udvikling.
I det socialistiske samfund består den marxistisk-leninistiske
ideologis rolle ikke kun i, at den videnskabeligt underbygger par
tiets politik i alle samfundslivets sfærer, men også i, at den ind
giver masserne forståelse for partiets politik og vækker dem til ak
tivitet og skabende initiativ ved gennemførelsen af samme.
Det er ubestrideligt, at livsbetingelserne under socialismen
afføder elementer af en ny, socialistisk holdning til arbejdet, af
en ny, kommunistisk moral osv. Men også under socialismen ved
bliver der imidlertid at være forskel på hverdagsbevidstheden og
den videnskabelige, teoretiske bevidsthed. Livsbetingelserne frem
bringer ikke direkte massernes videnskabelige forståelse af deres
væren og dennes udviklingslovmæssigheder. Kommunistisk be
vidsthed er resultatet, summen, udfaldet, af hele erkendelsens
historie; den er vokset frem af videnskab og udvikler sig som
videnskab. At indgive de brede folkemasser videnskabelig, so
cialistisk bevidsthed er en opgave, der også under socialismen rej
ser sig for partiet i hele sin rækkevidde. Med socialismens sejr,
med afskaffelsen af udbytterklasserne, bliver den socialistiske
ideologi hele folkets ideologi. Hermed tilvejebringes de gunstigste
betingelser for massernes tilegnelse af den ideologi, som er de
res. Her kan man for første gang stille den praktiske opgave at
bringe de arbejdende massers bevidsthed på højde med avantgardens, dvs. gøre den videnskabelige bevidsthed til hvert enkelt in
divids bevidsthed. Her bliver det afgørende at tilrettelægge ar
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bejdet med propaganda og kadreskoling på en sådan måde, at
det står i snæver forbindelse med massernes praktiske, omformen
de arbejde, dvs. forbinde den videnskabelige teori med massernes
egne praktiske erfaringer.
Erfaringerne fra sovjetstatens udvikling fortæller, at frem
skridt i det ideologiske massearbejde afhænger af en lang række
faktorer, hvoraf vi kan fremhæve følgende:
1. rigtigheden af partiets politiske linje, der udtrykker mas
sernes grundlæggende interesser og essentielle behov;
2. uforsonlig kamp mod borgerlig ideologi, revisionisme og
levn af fortiden i menneskenes bevidsthed;
3. enhed i teori og praksis, i ord og handling, hvor masserne
ud fra egen praktisk erfaring overbevises om rigtigheden af par
tiets teori og politik; opdragelse gennem praktisk handling;
4. at gøre propagandaen konkret, forbinde den med livet,
med de opgaver partiet stiller og som løses af et konkret kollek
tiv; at fortrænge dogmatisme og ordkløveri;
5. at udvikle effektiv principiel kritik og selvkritik, der kon
sekvent efterleves;
6. at højne folkemassernes kulturniveau;
7. til stadighed at højne propagandaens idémæssige og viden
skabelige niveau og forbinde den med skabende udvikling af sel
ve teorien anvendt på de skiftende sociale betingelser;
8. at gøre agitation og propaganda anskuelig og opfindsom,
undgå standardisering i denne sag og anvende forskelligartede
midler til idémæssig påvirkning.
Erfaringerne fra Sovjetunionens udvikling viser, at massernes
indgivelse af en socialistisk bevidsthed er organisk forbundet med
løsningen af økonomiske, politiske, kulturelle og andre opgaver
i samfundsudviklingen, med kampen for at fjerne eksisterende
mangler, og er derfor ikke kun et spørgsmål om idémæssigt pro
paganda- og oplysningsarbejde.
Det socialistiske samfund opstår, eksisterer og udvikler sig
altså på basis af erkendelse og bevidst anvendelse af de objek
tive love. Det bygger på et videnskabeligt grundlag. Ideologien
betjener her samfundets behov ikke kun i perioder, hvor de for
ældede sociale betingelser afskaffes revolutionært, men også under
det daglige, slidsomme arbejde for at skabe nye livsformer.

9. kapitel
SAMFUND OG PERSONLIGHED

Personlighedsproblemet er blevet et af samtidens brændende ak
tuelle problemer. Det interesserer og optager alle sind.
Verdenshistoriens udvikling har bragt det dertil, hvor ethvert
tænkende menneske føler sammenhængen mellem sin personlige
skæbne og en løsning af samtidens grundlæggende sociale pro
blemer, som er afgørende for menneskehedens fremtid. Den enkel
tes ansvar for samfundets skæbne, for sit folks og hele menne
skehedens fremtid er tiltagende; også de menneskelige problemer
får stadig større betydning i kampen mellem kapitalismen og so
cialismen, mellem proletariatet og bourgeoisiet, mellem fremskrid
tets og reaktionens kræfter.
Personlighedsproblemet er omgivet af en heftig ideologisk
kamp mellem marxismen og de forskellige strømninger af borger
lig filosofi og sociologi. Borgerlige ideologer forfalsker væsenet i
den marxistiske holdning til problemet og hævder, at marxismenleninismen kun betragter det som et sekundært problem, forsmår
personligheden, og at socialismen undertrykker personligheden
ved at opløse den i kollektivet. Da socialismen fødtes i skarp klas
sekamp og udvikledes under overvindelsen af kolossale vanskelig
heder i de første år af dens udvikling, vanskeligheder, der op
stod som følge af den kapitalistiske verdens fjendtlige holdning,
af tilbageståenheden, af krigen mod fascismen, tillod selve de
objektive forhold ikke at rykke personlighedsproblemet i forgrun
den. Det sovjetiske folk gav store ofre for at rive sig ud af til
bageståenheden, opbygge socialismen og skabe grundlaget for
den videre alsidige udvikling af samfundet og personligheden.
Ved at absolutisere denne midlertidige tilstand kunne marxis
mens modstandere hævde, at marxismen-leninismen ikke opfat
tede personligheden, mennesket, som andet end et lille »tandhjul«
i statsmekanismen. Men denne påstand udtrykker ikke marxismen278

leninismens væsen og ånd; for den er mennesket og dets alsidige
udvikling den største af alle værdier. I dag, hvor socialismen
har nået en vis modenhedsgrad og opbygningen af kommunis
men er blevet en umiddelbar praktisk opgave for det sovjetiske
folk, bliver menneskets, personlighedens, problem naturligvis sta
dig mere aktuelt såvel i social henseende som i videnskabelig og
filosofisk forskning.
Alligevel er det indlysende, at en konkret undersøgelse af
vekselvirkningen mellem samfund og personlighed er umulig uden
at udarbejde og løse en række teoretiske og metodologiske pro
blemer. Den historiske materialisme som filosofisk-sociologisk vi
denskab formulerer disse problemer og gør dem til genstand for
en særskilt analyse. Til de vigtigste af disse problemer hører føl
gende: hvilke sociale betingelser, hvilke materielle og åndelige
muligheder giver samfundet til udvikling af personligheden og
dennes aktivitet, til udvikling og udnyttelse af dens evner; hvor
ledes indføres mennesket i de sociale betingelser; hvorledes for
mes individualiteten; hvordan bringes samfundets og personlig
hedens interesser overens inden for rammerne af det sociale sy
stem og hvordan er de principper for relationen mellem samfund
og personlighed der udspringer af forskellige sociale systemers
indretning; hvorledes foregår personlighedens tilblivelse og ud
vikling, og hvilken rolle spiller personligheden i historien?

Personlighedens individuelle udvikling

Såvel i dagligdagen som i videnskab og filosofi bruges begreber
ne »menneske«, »individ«, »personlighed« og »individualitet«. De
anvendes alle til karakteristik af mennesket. Hvad er forskellen
mellem disse begreber?
Begrebet menneske er det mest almene begreb, som betegner
både den biologiske art homo sapiens og den kendsgerning, at
denne art af levende væsener er af social natur, samt at enhver
inden for denne art har ret til at kalde sig menneske.
Individ betyder enkeltvæsen. Uafhængigt af køn, alder og til
hørsforhold til en bestemt historisk epoke er ethvert menneske et
individ. Individet er en enhed i menneskeslægten. Menneskets
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betegnelse som individ er rent kvantitativ og indeholder ingen
kvalitative forskelle. Men her findes også den nuance, at jo min
dre et menneskes individualitet er udviklet, desto mere optræ
der det som individ og ikke som personlighed.
Begrebet personlighed betegner ligeledes det enkelte menne
ske. Men ikke alle mennesker er personligheder. Således er en
nyfødt et menneske, men ikke en personlighed. Individet bliver
til personlighed i takt med dets tilegnelse af kulturens resultater;
det bliver aktivt og bevidst subjekt, der bærer ansvaret for sine
handlinger i takt med, at det udvikler sin egen individualitet.
Personligheden tager form under menneskets individuelle ud
viklingsproces.
Men denne individuelle udvikling, dvs. dannelsen af en sær
lig individualitet, er samtidig en proces, hvor mennesket tilegner
sig sit artsvæsen. Menneskets artsvæsen skal imidlertid ikke
udlægges som blot og bart tilhørsforhold til menneskeslæg
ten. I sit væsen, sagde Marx, er mennesket indbegrebet af
alle sociale relationer. Ved analyse af mennesket er dette et me
get vigtigt princip, der adskiller marxismen fra andre filosofiske
teorier. Marxismen forbinder menneskets væsen og følgelig også
personligheden med det bestemte konkrete samfund, der former
mennesket.
Når vi undersøger det ene eller andet samfund, afdækker vi
menneskets væsentlige træk, dets konkrete væsen i det pågælden
de samfund. Menneskets væsen er imidlertid endnu ikke hele
mennesket. Når vi undersøger samfundet, erkender vi endnu ikke
mennesket i hele dets rigdom af individuelle udslag og vekselvirk
ninger med samfundet, hivert enkelt konkrete menneske kan ikke
gøres identisk med samfundet; det er ikke opløst i samfundet,
men repræsenterer tværtimod noget, der er forskelligt fra sam
fundet, da mennesket er en uigentagelig, unik individualitet, en
bestemt personlighed.
Således er personligheden samtidig bærer af det almenmen
neskelige (hver personlighed er et menneske), det specielle, fordi
hvert menneske tilhører en bestemt epoke, et konkret samfund,
et konkret folk og en konkret klasse, og det enestående, særegne,
unikke, der kun gælder den ene personlighed, dvs. det der giver
mennesket dets uigentagelige individualitet. Personlighedens ud
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vikling omfatter netop disse tre momenter, hvor både personlighe
dens almenmenneskelige træk (dens evne til at tænke, føle og
handle) og dens individuelle særtræk udvikles under det konkrete
samfunds specifikke betingelser.
Når vi betragter personlighedens individuelle udvikling, må
vi som det første være opmærksomme på menneskets natur-bio
logiske oprindelse. Ethvert menneskes liv er underkastet en be
stemt biologisk cyklus — det fødes, vokser op, ældes og dør. De
biologiske særtræk ved menneskeorganismens udvikling er be
tinget af barnets langvarige afhængighed af forældrene. Menne
skene har biologiske behov for næring, søvn og hvile, det har
stabile seksuelle behov osv. Ethvert menneskes særtræk er forbun
det med dets medfødte naturlige anlæg, dets temperament osv.
Mellem menneskene i et samfund findes køns-, alders- og ra
ceforskelle, der er biologisk betinget.
Derfor er mennesket et barn af naturen, og hvilket trin i den
sociale udvikling det end når op på, har det stadig forbindelse
til naturen, hvilket præger hver enkelt personligheds individuelle
udvikling. Menneskets sociale udvikling har altid et biologisk
grundlag og biologiske forudsætninger, der imidlertid transfor
meres under indflydelse af de sociale forhold og har bestemte
sociale følger. Kønsforskelle har for eksempel til følge, at kvin
den under privatejendommens herredømme er socialt og økono
misk afhængig af manden. Rent ydre raceforskelle — hud- og
hårfarve o. lign. — der opstod under indflydelse af det geogra
fiske miljø, får under det antagonistiske samfunds betingelser ko
lossale sociale konsekvenser såsom racediskrimination, ulighed og
kamp. Dei’ opstår raceteorier og menneskefjendsk raceideologi,
der absolutiserer raceforskelle og betragter racernes kamp som
kernen i verdenshistorien. Det tragiske er her, at raceforskellene
i sig selv ud fra en bedømmelse af menneskets natur, af dets evne
til at tænke og handle er fuldstændig uvæsentlige.
Også aldersforskelle får social betydning. I de kapitalistiske
lande er ungdomsproblemerne og generationsproblemet i dag ble
vet særlig tilspidset. Ungdommen eller en del af ungdommen vil
ikke godtage det kapitalistiske samfund, den opfatter skarpt sam
fundets skavanker, hvilket fremkalder forskellige former for pro
tester i ungdomsmiljøet.
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Individets fødsel på en bestemt tid og et bestemt sted knytter
mennesket til et bestemt socialt, nationalt osv. miljø og bestem
mer således i et vist omfang karakteren af dets skæbne og indi
viduelle udvikling. Netop det sociale miljø former mennesket som
personlighed. Selv rent biologisk eksisterer mennesket ikke og kan
ikke eksistere uden for samfundet, uden for et bestemt materielt
og kulturelt miljø.
Først og fremmest må der tages højde for, at mennesket næs
ten en tredjedel af sit liv er umiddelbart afhængigt af andre
mennesker, da det ikke kan opretholde livet uden forsorg, ernæ
ring, forsyning med alt nødvendigt osv. I løbet af sit videre liv
får det alt fornødent ved at udveksle sin virksomhed med andre
.menneskers. Yderligere skabes alle de genstande, som mennesket
behøver for at tilfredsstille sine »rent biologiske« behov, (for
slet ikke at tale om de behov, der skabes under den videre so
ciale udvikling) af samfundet; det gælder også midlerne og me
toderne til at tilfredsstille disse behov. Sluttelig er mennesket også
i åndelig henseende afhængigt af andre mennesker, da det er
fra dem, det får sit sprog, sin viden, sine forestillinger om ret og
pligt, om adfærdsnormer og -regler. I samfundet lærer mennesket
ikke blot at eksistere, men også at handle aktivt.
Det ville være forkert at forestille sig oplæringen og udviklin
gen af personligheden som en slags absolut tidsbegrænset perio
de i menneskets liv. Strengt taget kan mennesket ændre og udvik
le sig hele sit liv. Det er ikke uden grund, ordsproget siger: man
lærer så længe, man lever. I denne proces kan der imidlertid
fremdrages nogle kvalitativt forskellige faser. Psykologerne er
enige om, at påvirkeligheden af menneskets psyke ændres med
alderen. Mennesket, der formes i barndommen og ungdommen,
bestræber sig på at opretholde de én gang opståede reaktions
mekanismer på ydre indvirkning og impulser og modsætter sig
ændring af dem. De tilegnede færdigheder efterlader varige spor
i menneskets psykiske struktur. Heraf følger, at menneskets reelt
livslange forandring og tilpasning til livsbetingelserne, der ænd
res i løbet af den individuelle og sociale udvikling, kan inddeles
i to hovedfaser: personlighedens tilblivelsesfase, der omfatter bår
ne- og ungdomsårene, samt fasen af aktiv livsvirksomhed, udført
af det selvstændige subjekt, der udfylder en bestemt social rolle
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i samfundet. På grundlag heraf sker der ændringer i dets selv
vurdering og vurdering af andre mennesker.
Hvorved bestemmes da personlighedens egenart, det uigentagelige ved hvert menneskes individualitet? Fra vore daglige
erfaringer ved vi, at store, sammenhængende sociale grupper,
folk, nationer osv. ikke udelukker en rigdom af menneskelige per
sonligheder og individualiteter inden for hvert af disse fællesska
ber. Disse forskelle betinges af menneskets specifikt individuelle
livsbetingelser. Mellem det pågældende samfunds almene betin
gelser, relationer og love og det enkelte individ består en række
bindeled i form af et mikromiljø, smågrupper og den individuelle
væren. Individet tager form, lever og virker til stadighed under
en konkret omverdens, et konkret kollektivs betingelser — fami
liens, skolens, arbejdssjakkets osv. Dets individuelle væren af
hænger direkte af de nærmeste omgivelsers særpræg, af de »små
grupper«, hvori individet har sin umiddelbare berøringsflade med
andre mennesker. Den individuelle værens direkte materielle be
tingelser i smågrupper, samkvem samt værdisystemer, traditioner
og regler har formende indflydelse på personligheden. Selvfølge
lig opstår der også forskellige individualiteter i et og samme mi
kromiljø. Mennesket opfatter ikke passivt omverdenens påvirk
ning; det forholder sig aktivt til den. Den selektive opfattelse af
både makro- og mikromiljøets påvirkning kan føres tilbage til
mange omstændigheder, blandt hvilke hvert menneskes naturlige
anlæg og dets aktivitet spiller en ikke ringe rolle.
Mennesket og dets nærmeste omgivelser indgår samtidig i et
bredere system af sociale relationer —■ i og mellem klasserne samt
etniske, internationale m. fl. relationer. Derfor må dannelsen af
individualiteten ikke kun gøres afhængig af mikromiljøet. I det
komplicerede system af forskellige faktorer, der præger person
ligheden, har det givne samfunds almene livsbetingelser afgøren
de betydning; de virker både direkte og indirekte. Når individet
har nået en bestemt grad af social modenhed, begynder det at
forholde sig aktivt til de problemer, der udspringer af klassebe
stemte samt nationale og internationale interesser, de rækker med
andre ord vidt ud over rammerne af smågruppernes interesser.
Mennesket opfatter til stadighed omverdenens påvirkning og
de ydre betingelser på grundlag af sin egen virksomhed. I de
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tidlige faser af personlighedsdannelsen optræder denne virksom
hed som leg. Gennem leg erkender barnet for første gang ver
den og tingenes egenskaber; det former og ytrer sin individua
litet. Senere vil vekselvirkningen mellem menneske og miljø om
fatte indlæring, arbejde og forskellige former for materiel og
åndelig aktivitet. Mennesket er intet passivt produkt af miljøet;
det er tværtimod relativt selvstændigt. Denne relative selvstæn
dighed i forhold til omverdenen er en nødvendig forudsætning
for at forme en personlig adfærdsstruktur, hvor individet hand
ler på grundlag af selvstændigt trufne afgørelser som et skaben
de subjekt og ikke som et væsen, hvis adfærd er fastsat og nøje
underlagt miljøets regler. Derfor er graden af menneskets selv
stændige adfærd et af kendetegnene på dets udvikling som per
sonlighed.
Personlighedens historiske udvikling

Som allerede nævnt skilte mennesket sig ud fra dyreriget i kraft
af og på grundlag af arbejdet. Under ursamfundet var det imid
lertid så stærkt forbundet med det fællesskab, det tilhørte (hor
den, gensen, stammen), at det endnu ikke var sig selv bevidst
som selvstændig personlighed, og reelt heller ikke var det. Ifølge
Marx havde mennesket endnu ikke skilt sig af med naturforhol
denes navlestreng og det opfattede udelukkende sin og andres
personlige væren som medlem af et fællesskabs væren. Denne
oprindelige, primitive enhed mellem menneske og kollektiv var
en følge af de uudviklede produktivkræfter og af menneskenes
afhængighed af naturen, som de ikke stod overfor som indivi
duelle producenter, men som et bestemt kollektiv.
I gensfællesskabet foregik der en socialisering af individet, det
indførtes i og tilegnede sig gensens og stammens virksomhedsfor
mer og livsnormer. Men denne proces var endnu ikke person
lighedsdannelse.
Historisk begynder dannelsen af personligheden med ursam
fundets opløsning og klassesamfundets opståen, da resultaterne af
menneskets arbejde i stadig højere grad bliver afhængig af men
neskets individualitet, af dets egne beslutninger. Under disse be
tingelser bliver individets udvikling som personlighed til en ude
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fra påtvunget nødvendighed, som skyldes samfundsudviklingens
objektive behov.
Hver samfundsformation stiller og løser på hver sin måde
problemet om forholdet mellem samfund og personlighed. Her
under spiller det enkelte lands konkrete særtræk og traditioner li
geledes en rolle.
For at karakterisere personlighedens udvikling og dens vek
selvirkning med samfundet er følgende tre momenter af væsentlig
betydning:
1) de objektive betingelser, samfundet giver personlighedens
udvikling;
2) udviklingsgraden af selvbevidstheden og af selve person
lighedens aktivitet;
3) det omfang, hvori samfundet anerkender mennesket som
personlighed.
På grundlag af privatejendommen og samfundets spaltning
i klasser formes personligheden som en klassebestemt personlig
hed, der indgår i vekselvirkning med samfundet ikke umiddel
bart, men som repræsentant for en klasse, kaste (stand). Tilsva
rende opstår der fra første færd uens personlighedsdannende be
tingelser for medlemmer af den henholdsvis herskende og under
trykte klasse. De markante individualiteter, som Grækenlands
slavesamfund frembragte, kom til fri udfoldelse, fordi slaverne,
de umiddelbare producenter, var degraderet til kvæg, til ting;
feudalherrernes glans og vælde byggede på, at bønderne var gjort
til »uvidende kreaturer«. Undertrykkelse, slavebinding og udbyt
ning af masserne, umuliggørelse af deres åndelige og skabende
aktivitet, hæmmer deres udvikling som personligheder.
Videre. Dannelsen af personligheden omfatter tillige udvik
ling af dens selvbevidsthed. Naturligvis må man ikke reducere
personlighed til selvbevidsthed,, som idealisterne gør, men gra
den af individets selvbevidsthed og ansvarsbevidsthed over for
samfundet er utvivlsomt en indikator for individets udvikling som
personlighed. Her drejer det sig ikke blot og bart om bevidsthe
den, men om tingenes faktiske tilstand; udviklingsgraden af indi
videts selvbevidsthed som helhed afhænger selv af de historiske
betingelser. I stændersamfundet hævdede mennesket sig f. eks.
ikke som personlighed, men som repræsentant for en bestemt
285

stand. Bai’onen opfattede sit tilhørsforhold til adelen som det
vigtigste. Kapitalisten ser kun personligheden i sammenhæng
med ejendom. Først som besidder bliver mennesket her betrag
tet som selvstændig personlighed, og hans værdighed gøres af
hængig af indkomsten. Mennesker, der er gennemsyret af denne
ideologi, kan derfor virkelig tro, at socialismen med privatejen
dommens afskaffelse også nivellerer menneskene og tilintetgør
personligheden.
Når man analyserer vekselvirkningen mellem samfund og per
sonlighed, rejser spørgsmålet sig sluttelig om samfundets formelle
og faktiske anerkendelse af personligheden og dens rettigheder.
Dette spørgsmål stilles konkret i de forskellige historiske perio
der, men det er altid forbundet med det pågældende samfunds
reale økonomiske struktur, sociale system og ideologi. Som be
kendt anerkendte man ikke slavernes og de livegnes personrettig
heder. Det borgerlige samfund med dets »princip om lighed« for
loven var et betydeligt skridt fremad for anerkendelsen af per
sonlighedens rettigheder, men afgørende for vurderingen af men
nesket i det borgerlige samfund er dets sociale stilling og formue.
Gennem årtusinder har det arbejdende folk fremstået i ud
bytterklassens bevidsthed som en grå, upersonlig masse, hvori
der angiveligt ingen personligheder var. Udbytternes arrogante
holdning genspejlede massernes undertrykte og afhængige stilling
og viste sig særdeles velegnet til at retfærdiggøre dem, hvis ry og
rigdom anbragte dem øverst i samfundshierarkiet. De humanisti
ske og demokratiske ideer, ifølge hvilke personligheden er den
højeste værdi, udgør nok et stort fremskridt i den samfundsmæs
sige tænknings udvikling, men det antagonistiske samfund er ikke
i stand til at realisere disse ideer.
Kapitalismen med dens udviklede industriproduktion, dens
kommunikations- og samfærdselsmidler, dens store muligheder for
kontakt mellem menneskene, med dens formelle lighed osv. synes
på den ene side at skabe gunstigere betingelser for personlighe
dens udvikling og kræver af mennesket en stor åndelig kraftan
strengelse for at overleve i den eksistenskamp, der til stadighed
foregår i dette samfund. På den anden side fordærver kapitalis
men mennesket, forkrøbler personligheden og udhuler menneskets
sjæl.
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Under kapitalismen opnår alle former for arbejdsdeling et
højt niveau, men i en forkrøblet form: specialiseret teknisk opde
ling inden for virksomhederne selv og mellem produktionsgrene
ne, tillige med samfundsmæssig arbejdsdeling mellem by og land
og mellem åndens og håndens arbejde. Denne arbejdsdeling læn
ker mennesket til et bestemt arbejdsområde, til et bestemt fag og
fører til ensidig, »ensrettet« udvikling af personligheden. Arbej
deren forvandles til »delarbejder«, til tilbehør til maskinen, hvil
ket ensretter hans personlighedsudvikling og hæmmer udfoldel
sen af hans evner og muligheder. Kapitalistens personlighed op
træder derimod som personificeret kapital. For kapitalisten træ
der kapitalens erhvervelse, opretholdelse og forøgelse i forgrun
den, hvilket giver kapitalistens personligheds horisont og bestræ
belser en specifikt indskrænket karakter.
Menneskets liv indskrænker sig naturligvis ikke til produk
tionssfæren. Mennesket udfylder bestemte sociale funktioner i
samfundet: det er borger, familiemedlem, medlem af forskellige
organisationer osv. Ved at indgå i et forgrenet system af rela
tioner og udøve bestemte funktioner inden for hver enkelt, be
vidstgøres mennesket om disse funktioner som specifikke roller,
det i hvert enkelt tilfælde nødvendigvis må spille. Personligheden
optræder ikke som en sammenhængende individualitet, men som
indbegrebet af forskellige sociale roller. Her drejer det sig ikke
om selve personlighedens mangesidede udslag, men om dets til
pasning til forskellige sociale institutioners krav, der påtvinges
personligheden udefra. Derfor optræder menneskets virksomhed
ikke som et udslag af dets egen aktivitet og interesse, men som
en funktion, som en rolle.
Resultatet er, at mennesket kun føler sig som menneske i for
brugssfæren. Mennesket tror, at det her kan udtrykke sit eget jeg,
træffe selvstændige valg og give sig af med ting, der interesserer
det. Menneskene indkapsler sig i deres privatliv, men finder hel
ler ikke her sand frihed til at realisere sig selv.
Allerede den unge Marx fastslog, at kapitalismen gør men
nesket til en slave af ting. I det moderne kapitalistiske samfund
ytrer menneskets slavebinding til tingene sig på forskellige må
der. Det borgerlige samfund søger at opdrage menneskene til en
spidsborgerlig forbrugsmentalitet. Anskaffelsen af ting bliver et
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mål i sig selv. Tingene optræder her ikke kun som midler til for
brug og tilfredsstillelse af menneskelige behov, men også som
indikator for menneskets stilling; de udfylder med andre ord en
prestigefunktion. Menneskene bedømmes efter de ting, de be
sidder, hvilket tvinger dem til at følge bestemte forbrugsnormer.
Derfor synes mennesket kun, at det finder sit eget jeg i forbrugs
sfæren. I virkeligheden bestemmes menneskets smag, forbrugsmøn
ster, holdninger og meninger af den mægtige kapitalistiske re
klamemaskine og massemedierne — blade, aviser, radio, fjernsyn
osv. Ved deres hjælp »skaber« monopolerne en køber og udfyl
der samtidig hans fritid; de oversvømmer ham med underlødig
»massekultur«, der vænner ham af med at tænke selv; de fordummer og udhuler ham, og gør ham til et væsen, der af
C. Wright Mills blev betegnet som »den livsglade robot«. Såle
des opstår der en antagonisme mellem personlighedens sande ud
viklingsbehov og hele det kapitalistiske samfunds livsform. Denne
antagonisme karakteriseres med begrebet »fremmedgørelse«.
Marx analyserede allerede i sine tidlige værker fremmed
*
gørelsen.
Han påviste, at kapitalisten som ejer af de vigtigste
produktionsmidler tilegner sig produktet, som er skabt af arbej
deren, den umiddelbare producent, og udnytter det som middel
til udbytning af den arbejdende befolkning. Med andre ord, pro
duktet bliver fremmed for producenten, der har skabt det, og for
vandles til en kraft, der hersker over ham. Kilden til denne frem
medgørelse er arbejdsdelingen og privatejendommen til produk
tionsmidlerne, og en overvindelse af denne fremmedgørelse er
kun mulig ved at afskaffe privatejendommen og den samfunds
mæssige arbejdsdeling.
Fremmedgørelsesprocessen skaber den »forvanskede verden«,
som personligheden lever i under kapitalismen. Arbejdet er den
grundlæggende form for menneskets livsaktivitet. I arbejdet og
dets resultater legemliggøres menneskets evner, viden, erfaringer,
åndelige og fysiske kræfter og muligheder. Men når producen
ten fremmedgøres over for sit produkt, taber arbejdet sin mening
for ham, det holder op med at være en sfære, hvor hans skaben
* Se Marx/Engels. Gesamtausgabe, bd. 3, første del (Okonomisch-philosophische Manuskripte airs dem Jahre 1844)
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de evner og personlighed ytrer sig; det bliver til et blot og bart
eksistensmiddel. Med menneskets fremmedgørelse over for de
af ham skabte arbejdsprodukter og de sociale relationer, forvand
les disse til selvstændige aktive kræfter, mens mennesket, det san
de subjekt i aktiviteten, bliver til objekt for deres påvirkning, det
gøres afhængigt af de sociale kræfters spontane virkninger.
Under kapitalismen virker fremmedgørelsen ikke kun i den
økonomiske, men også den politiske og åndelige sfære. Den poli
tiske magt skiller sig ud fra samfundet og forvandles til en relativt
selvstændig kraft, der hersker over de arbejdende masser. Med
udviklingen af udbytterstatens militærbureaukratiske apparat an
tager den politiske fremmedgørelse særlig tydelige former.
Yderligere fører adskillelsen af åndens og håndens arbejde til
folkets fremmedgørelse fra åndelig kultur og kulturel aktivitet.
Personlighed og samfund er her fuldstændig fremmede for
hinanden; individet lever i en verden af sociale institutioner, kræf
ter og relationer, som det står fremmed overfor —■ i fremmedgø
relsens verden.
Fremmedgørelsen i arbejdssfæren, producentens fremmedgø
relse over for sit arbejdsprodukt, fører til, at menneskene fremmedgøres over for hinanden. Privatejendommen splitter menne
skene, enhver sørger for sig selv, og således opstår individualis
mens psykologi. Personligheden, der er fremmedgjort over for
samfundet og medmenneskene, føler sig, som eksistentialisterne
siger, ensom, fortabt og forladt. På dette grundlag udvikles i
mange lag af intellektuelle, hos forfattere, kunstnere og viden
skabsmand, der føler fremmedgørelsen særlig kraftigt, men ikke
kan se nogen reel udvej af denne tilstand, en humanistisk kritik
af kapitalismen; ofte kommer protesten mod denne tilstand til
udtryk i forskellige fordrejede former for modernistisk kunst. Men
der findes reale veje til overvindelse af alle former for fremmed
gørelse. Marxismen har videnskabeligt fastslået disse veje: af
skaffelse af privatejendommen til produktionsmidlerne og opbyg
ning af socialismen og kommunismen.
Ikke alle mennesker føler og erkender naturligvis tilstanden
af fremmedgørelse. Mange tilpasser sig psykologisk denne tilstand
og forvandler sig til konforme spidsborgere, der »fungerer« i de
rammer, der stilles op for dem.
19—743
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Borgerlige ideologer idealiserer det kapitalistiske system og
hævder, at det har skabt harmoni mellem personlighed og sam
fund, da det angiveligt har fundet den rigtige balance mellem
personlighedens frihed og samfundets interesser.
Som allerede nævnt, ville det være forkert at affeje de resul
tater, der er vundet med det borgerlige demokrati. Men det er
indlysende, at personlighedens frihed i det borgerlige samfund er
en formel frihed uden sikring af materielle udviklingsbetingelser
for alle samfundsmedlemmer, en frihed der hverken kan afskaffe
den økonomiske og sociale ulighed eller antagonismen mellem
personlighed og samfund.
Borgerlige ideologer forsøger at bringe det personlige og det
sociale i samklang på grundlag af princippet om individualisme.
». . . hemmeligheden ved det frie initiativ består i, at vi udnyt
ter hvert menneskes naturlige instinkt, idet vi giver det mulighed
for at arbejde for sig selv, og når det tjener sig selv, tjener det
også samfundet.«
*
Jeg tjener mig selv, og dermed tjener jeg også
samfundet •— dette er borgerlig praksis’ religion og ideologiske
grundlag.
Den individualistiske personligheds psykologi og moral formes
af det borgerlige samfunds betingelser. I hovedsagen søger den
ne personlighed at hævde sig i samfundet gennem personlig suc
ces, egen fremgang. Målestokken for succes er penge, ejendom,
ting — symboler på rigdom. Under jagten på succes ser indivi
det sin næste enten som en konkurrent eller som et middel til at
nå et mål. Således opstår relationer, der bygger på kold bereg
ning og pengegriskhed. I denne sammenhæng skrev den ame
rikanske sociolog R. Merton: »Ideen om succes, der opfattes som
indtjening og betragtes som mål, har slået rødder i amerikansk
(borgerlig — Redd) kultur«
.
**
Dette er udgangspunktet for bor
gerlig propaganda, når den i forskellige reklameøjemed bruger
variationer over »enhver kan blive millionær«.
Overgangen til imperialisme og særlig udviklingen af den
statsmonopolistiske kapitalisme fører til en krise for den borger
* C. Randall. A Creed for Free Enterprise. Boston 1952, s. 13
** R. Merton. Social Theory and Social Structure. Glencoe, Illinois 1957,
s. 136-137
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lige individualisme. På den ene side indoktrineres befolkningen
med ideen om »personlig succes«, på den anden side tvinges men
nesket ind i den kapitalistiske arbejdsdisciplins brutale rammer
og gøres til en upersonlig detalje, til et manipulationsobjekt for
de kapitalistiske monopolers bureaukratiske hierarki og det bor
gerlige statsapparat. Hvilken »personlig succes« kan f. eks. en
lille kontormand drømme om i et mægtigt monopolselskab? Hele
hans »værdisystem«, der er opbygget af reklamen for den bor
gerlige livsform, falder i småstykker ved den første berøring med
virkeligheden. Resultatet er skuffelse, en følelse af tomhed og me
ningsløshed, pessimisme og lignende psykologiske tilstande, der
kan føre til neuroser, alkoholisme, narkomani, kriminalitet, selv
mord og andre sociale personlighedssygdomme. Sociologiske un
dersøgelser af kriminelle (især unge) i USA viser, at mange for
brydelser stimuleres af jagten efter symbolerne på »personlig suc
ces«. Når individualismens psykologi støder sammen med de
faktiske rammer, som moderne kapitalismes sociale system stiller
op omkring personligheden, bliver den en kilde til kriminalitet.
Individualismens ideologi og psykologi kommer i modsætning
til de krav, der stilles af den moderne kapitalismes statsmonopo
listiske organisation. Denne organisation må gøre individet inter
esseret i selskabets, firmaets, virksomhedens anliggender. På dette
grundlag opstår forsøg på at bringe individualismens traditionel
le »værdier« i samklang med en imaginær borgerlig »kollektivis
mes« behov ved hjælp af forkellige sofismer. Monopolernes ideo
loger forsøger at bevise, at arbejdere og arbejdsgivere har fælles
mål og fælles interesser.
Kapitalismen forkyndte altså individualismeprincippet som
udtryk for personlighedens frihed og som grundlag for at løse
problemer i forholdet mellem personlighed og samfund. Under
kapitalismen udvikles den borgerlige individualistiske personlig
hedstype. Den borgerlige individualismes nuværende krise viser,
at det borgerlige samfund er ude af stand til at overvinde anta
gonismen mellem personlighed og samfund, og at det ikke er mu
ligt at skabe noget harmonisk forhold mellem personlighed og
samfund på grundlag af individualismen. Til og med fører den
moderne kapitalisme til personlighedens forfald, til menneskets
fremmedgørelse over for sig selv; mennesket har, hævder den
19*
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amerikanske sociolog D. Riesman, »en tendens til at blive til en
simpel rækkefølge af roller og situationer og tvivler derfor på,
hvem det selv er og hvor det går hen«.
*
Ved at deltage i proletariatets revolutionære kamp mod ka
pitalismen sprænger personligheden rammerne for den borgerlige
indskrænkethed og bidrager til dannelsen af en åndeligt sund
personlighed, hvis liv fyldes med dyb mening og skal tjene vir
keligt humanistiske idealer og værdier.
Til forskel fra det borgerlige samfund udvikler socialismen en
ægte kollektivitet og løser problemerne ved forholdet mellem
samfund og personlighed på grundlag af kollektivismen.
Socialistisk kollektivisme er ikke noget, der påtvinges sam
fundet; den udspringer af samfundets behov i dets nuværende
udviklingsfase. De af væsen samfundsmæssige produktivkræfter
forener menneskene i fælles produktionsvirksomhed. Også arbej
det i andre sfærer af samfundslivet, selv inden for videnskab
kræver i dag, at menneskene slutter sig sammen i kollektiver.
Kollektivismens socialistiske princip er udtryk for dette samfunds
mæssige behov. Det befæstes i de socialistiske produktionsrelatio
ner, i hele det socialistiske samfunds livsform, moral, ideologi og
psykologi.
Den socialistiske kollektivismes samfundsøkonomiske grund
lag er den objektive enhed under socialismen mellem de person
lige og samfundsmæssige interesser, der udspringer af samfunds
ejendommen til produktionsmidlerne, af produktionsrelationerne,
af det kammeratlige samarbejde og af det socialistiske princip om
fordeling efter arbejdets kvantitet og kvalitet.
Kombinationen af personlige og samfundsmæssige interesser
ved denne form for fordeling sker ved at mennesket modtager des
flere materielle goder til eget forbrug, jo mere arbejde det har
givet samfundet. Herved udvikler menneskene en materiel inter
esse i resultaterne af deres arbejde, de anspores til at kvalificere
sig fagligt og forstår, at hver enkelts velstand direkte afhænger
af hele samfundets velstand. Med den voksende produktion stiger
også mængden af produkter, der er bestemt til forbrug. Derfor
giver det socialistiske fordelingsprincip ikke kun menneskene en
* D. Riesman. The Lonely Growd. A Study of the Changing American
Character. New Haven 1950, s. 147
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materiel interesse i resultaterne af deres eget arbejde, men også
i udviklingen af samfundsproduktionen i det hele taget. Anven
delsen af princippet om den personlige materielle interesse er
nødvendigt under socialismen, hvor arbejdet stadig er et eksistens
middel og samfundet endnu ikke er i stand til at imødekomme
alle menneskenes behov. Som de historiske erfaringer viser, fø
rer tilsidesættelse af loven om fordeling efter arbejdsindsats til,
at den materielle interesse forsvinder, til modsigelser mellem det
personlige og det samfundsmæssige, hvilket skader udviklingen
af den socialistiske produktion. En af de vigtigste opgaver for
den økonomiske politik i de socialistiske lande er at styrke de
arbejdendes personlige materielle interesse og at udarbejde øko
nomiske skridt, der i stadig højere grad samordner personlighe
dens, kollektivets og samfundets interesser i både produktion og
fordeling. Her kan man tale om, at ved at tjene samfundet tje
ner mennesket sig selv.
Enheden mellem personlighed og samfund under socialismen
udelukker imidlertid ikke muligheden for modsigelser mellem
dem. Disse modsigelser opstår både i kraft af samfundets objek
tive udviklingsbetingelser og som følge af personlighedens util
strækkelig udviklede ansvarsfølelse over for samfundet. Disse mod
sigelser kan komme til udtryk ved, at samfundet i konkrete til
fælde forlanger af personligheden, at den stiller sine personlige
interesser i baggrunden og kun arbejder for samfundsbehovene.
Under de første femårsplaner skyede menneskene f. eks. ingen
ofre og gav bevidst afkald på meget for at sikre de nødvendige
midler til udvikling af sværindustrien. De forstod, at denne vej
var i overensstemmelse med folkets grundlæggende interesser og
satte de samfundsmæssige interesser over de personlige. Denne
indordning af det personlige under det samfundsmæssige var nød
vendig for at løse modsigelserne og overvinde de vanskeligheder,
der var forbundet med opbygningen af en moderne socialistisk
industri.
Modsigelser mellem personlighed og samfund kan opstå, når
personligheden gennem sine handlinger tilføjer samfundet skade
og ignorerer samfundets behov. I så fald har samfundet ret til
at kalde mennesket til orden og tvinge det til at rette sig efter
de almene regler og krav.
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Selv om samfundsinteresserne stadig har forrang fremfor de
personlige interesser, optræder indordningen af de personlige in
teresser under de samfundsmæssige kun som et moment i løsningen
af opståede modsigelser mellem samfund og personlighed. Men
når mennesket i sine handlinger frit tager udgangspunkt i sam
fundets interesser, kan der ikke være tale om nogen indordning.
Socialismens princip er at samordne de samfundsmæssige og de
personlige interesser.
Teorien om forholdet mellem samfund og personlighed i den
kommunistiske formation udvikledes af Marx og Engels og blev
formuleret i følgende fundamentale teser:
1. »Først i fællesskabet med andre har hvert individ midler
ne til at udforme sine anlæg i alle retninger, først i fællesskabet
bliver den personlige frihed altså mulig.«
*
2. »I stedet for det gamle borgerlige samfund med dets klas
ser og klassemodsætninger får vi en sammenslutning, hvor hver
enkelts fri udvikling er betingelsen for alles fri udvikling.«
**
I disse teser ses den dybt dialektiske holdning hos marxismens
grundlæggere til vekselvirkningen mellem samfund og personlig
hed.
Den første tese viser, at samfundets befrielse er en betingelse
for personlig frihed, at personlighedens frihed ikke er mulig uden
for samfundet, isoleret fra samfundet, og sluttelig at det frie sam
fund. må gøre alt for at udvikle personligheden.
Personligheden kan kun være fri, når samfundet er befriet
for udbytning, frygt for fremtiden, for spontane kræfters her
redømme i samfundsudviklingen, for flertallets sult og fattigdom.
Når samfundet har befriet sig og lagt sit forhold til naturen og
menneskenes indbyrdes relationer ind under bevidst samfunds
mæssig kontrol, bliver alle samfundsmedlemmers udvikling og
højnelsen af folkets materielle og kulturelle leveniveau en forud
sætning og et kriterium for samfundets fremskridt. Det socialisti
ske samfund fastsætter tillige retslige garantier for personlighedens
frihed (tale-, trykke- og samvittighedsfrihed osv.). Afgørende er
* Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi, s. 95
** Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 1, s. 47 (Det kom
munistiske Manifest')
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imidlertid ikke den formelle, retslige sikring af personlig frihed,
men den virkelige skabelse af materielle, sociale og politiske for
udsætninger for personlighedens alsidige udvikling og sikring af
dens muligheder for at udfolde sine evner.
I den anden af Marx’ og Engels’ teser udtrykkes den tanke,
at i den kommunistiske formation kan nogle mennesker ikke ud
vikle sig på andres bekostning, at hvert enkelt samfundsmedlems
fri udvikling er en forudsætning for hele samfundets eksistens og
fremgang.
Selvfølgelig foregår virkeliggørelsen af disse principper som
en historisk proces, for graden af deres realisering afhænger af
socialismens materielle og åndelige modenhed.
Netop socialismen og kommunismen er samfundssystemer, der
stiller sig personlighedens alsidige udvikling og blomstring som
mål. Hvad angår den vidt udbredte forestilling om »personlighe
dens frihed«, er den ikke andet end en borgerlig-anarkistisk illu
sion. Kun massernes kamp for befrielse fra al undertrykkelse, de
res kamp for kommunismen giver i dag grobund for, at alle per
sonlighedens evner udvikles og udfoldes og den personlige frihed
realiseres.
Den kommunistiske formations princip »enhver yder efter
evne« har kolossal progressiv betydning. For første gang i histo
rien skriver samfundet på sit banner, at det er vitalt interesseret
i at udvikle og anvende alle samfundsmedlemmernes evner, for
di det samfundsmæssige arbejdes produktivkraft afhænger af ud
viklingen og den fulde udnyttelse af ethvert individs evner. Her
med inddrages en uhyre stærk social tilskyndelse til menneskenes
stadige udvikling. Realiseringen af dette princip afhænger både
af samfundet og af personligheden. Når de objektive mulighe
der er til stede for en sådan udvikling, er det op til mennesket,
til dets aktivitet og bevidsthed at udnytte det. Med det socialis
tiske samfunds økonomiske, sociale og politiske fremskridt, samt
massernes stigende materielle og kulturelle leveniveau og deres
voksende selvbevidsthed opstår der en stadig mere fuldstændig
harmoni mellem den individuelle og samfundsmæssige udvikling.
Socialismen medfører altså ikke undertrykkelse, forsmåelse
eller underordning af personligheden, men enhed mellem det
personlige og det samfundsmæssige.
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Mennesket med dets interesser og behov står i centrum for
samfundets opmærksomhed. Samfundets omsorg for menneskene
er et væsenstræk ved socialismen, et træk der er fuldstændig frem
med for kapitalismen, hvor enhver sørger for sig selv. Og denne
omsorg ansporer menneskene til at arbejde for samfundets vel.
I kraft af den arbejdende befolknings stigende materielle og kul
turelle niveau, i kraft af den kortere arbejdsdag, de stadig bedre
boligforhold, børneinstitutionsnettets udbygning, udviklingen af
et velgennemtænkt sundheds- og socialvæsen osv. — i kraft af
alt, hvad socialismen giver personligheden ■—■ opstår der hidtil
uanede, gunstige betingelser for personlighedens udvikling.
Socialismen trækker ingen skillelinje mellem personlighed og
kollektiv, endsige stiller personligheden i modsætning til kollek
tivet. Et i enhver henseende fuldgyldigt liv i et socialistisk kol
lektiv forudsætter en rigdom på individualiteter og personlige
evner. Hvilket kollektiv det end drejer sig om, fabrik, kollektiv
brug, statsbrug, institution eller forskningsinstitut, ingen steder
indsnævres personligheden af kollektivet, tværtimod, kollektivet
er interesseret i udviklingen af sine medlemmer, i udnyttelse af
deres evner. Folk, der bedømmer socialismen ud fra et borgerligt
synspunkt, kan ikke begribe, hvordan det er muligt at bringe det
socialistiske samfunds enhed i politik, moral og ideologi i over
ensstemmelse med personlighedens frie udvikling. De reproducerer
en række tarvelige og primitive forestillinger om, at alle men
nesker under socialismen tænker ens, taler ens, går i ens tøj, osv.
Når f. eks. alle fysikere anerkender Newtons love for meka
nikken eller Einsteins relativitetsteori, vil ingen vel dermed be
tragte det som bevis for, at alle fysikere har tabt deres individua
litet. Men når det socialistiske samfund er enigt om at forsvare
freden og opbygge kommunismen, udlægges det som en nivel
lering af personligheden. Ud fra den borgerlige individualismes
indskrænkede målestok er det virkelig svært at forstå karakteren
af tilværelsen i det socialistiske samfund, der bygger på helt and
re principper. Den videnskabelige socialisme har aldrig fortolket
lighedsideen som en udglatning af individuelle forskelle. Allerede
princippet om, at »enhver yder efter evne« forudsætter ulige ev
ner og forskellige individualiteter. Selv den mest fuldstændige so
ciale lighed udvisker ikke disse forskelle, tværtimod er de en for
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udsætning for individualitetens optimale udvikling, for person
lighedens fulde blomstring. Derfor kan individualisme og person
lighedens frihed lige så lidt sidestilles som merprodukt og mer
værdi. Individualismen er udsprunget af antagonismen mellem
personlighed og samfund og genspejler denne antagonisme; kol
lektivismen derimod fjerner antagonismen og frembringer en har
monisk enhed mellem personlighed og samfund.
Som den første formation i historien rejser kommunismen ikke
blot muligheden, men også nødvendigheden af en fuldstændig og
harmonisk udvikling af alle samfundsmedlemmer. Kommunis
mens materielle og tekniske basis skaber de nødvendige betingelser
herfor, nemlig ved kortere arbejdstid og længere fritid for alle
mennesker, ved lettelse af arbejdet, ved afskaffelse af ufaglært
arbejde og ved at fremstille forbrugsgoder i rigelige mængder.
Under disse forhold bliver udvikling af hver enkelts personlig
hed og fuld udfoldelse af dens skabende væsen til målestokken for
samfundets rigdom. Kommunismen tilintetgør ikke samfundsli
vets organisation, men kun fremmedgørelsen over for den sociale
organisation. Som en selvfungerende organisation af frie arbej
dende mennesker har kommunismen brug for harmonisk udvikle
de personligheder, som den skaber. Kun under denne forudsæt
ning kan samfundets virksomhed optræde som et resultat af dets
medlemmers egen virksomhed. Derfor giver samfundet fuld fri
hed for enhver personligheds udfoldelse og demonstration af
dens evner. Ethvert individ har frihed til individuel udvikling
og forstår samtidig umiddelbart, at denne frihed afhænger af
samfundets tilstand, da friheden fra spontane naturkræfter sikres af
samfundets mægtige produktivkræfter, friheden fra sociale kræf
ters herredømme — af de kommunistiske produktionsrelationer
og personlighedens frihed af alles arbejde for samfundets vel.
Mens de antagonistiske formationer negerer den primitive enhed,
der fandtes mellem personlighed og kollektiv i førklassesamfundet, tilvejebringer kommunismen den højeste enhed mellem den
alsidigt udviklede personlighed og kollektivet, idet det optager
den forudgående udviklings rigdom i sig. Dette er negationens
negation.
Det er tillige en dybt humanistisk løsning på problemerne om
kring forholdet mellem personlighed og samfund.
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Livsformen som udslag af det sociale
i det individuelle

I historisk materialisme bestemmes indholdet af og grænserne
for begrebet »livsform« af den specielle filosofisk-sociologiske
fremgangsmåde til erkendelse af samfundet, dvs. af det historisk
materialistiske syn på sociale problemer, som ikke bør og ikke
må gøres identisk med en politisk-økonomisk, socialpsykologisk,
konkret-sociologisk osv. fremgangsmåde.
Før vi af dækker indholdet af begrebet »livsform« og fastslår
dets placering i systemet af historisk-materialistiske kategorier, vil
det være formålstjenligt at afklare spørgsmålet om, hvorfor frem
stillinger af historisk materialisme hidtil har undladt at bruge
dette begreb. Det hænger tydeligvis sammen med de praktiske,
vitale opgaver, som førhen afgjorde den teoretiske måde, vir
keligheden blev grebet an på. Klassekampens praksis under ka
pitalismen og i overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme
stillede den samfundsfilosofiske teori over for to grundlæggende
opgaver: for det første at opstille principper for undersøgelse og
erkendelse af samfundet som et lovmæssigt funktionerende system
i udvikling, eftersom det kun er muligt at sikre proletariatet frem
gang i dets klassekamp ved at erkende og anvende samfundets
objektive, navnlig økonomiske udviklingslove; for det andet at
opstille principper for analyse af historien som resultat af folke
massernes aktivitet, hvilket i klassesamfundet vil sige klassernes
aktivitet, eller med andre ord opstille principper for overgangen
fra enkeltindividers kaotiske, usystematiske, tilfældige o. lign,
handlinger til massernes socialt betydningsfulde, nødvendige og
væsentlige handlinger. I begge tilfælde kan den teoretiske ana
lyse selvfølgelig klare sig glimrende uden kategorien »livsform«,
idet analysen i første tilfælde udskiller samfundets strukturele
menter som dele af et system, hvis væsentlige relationer netop
tager form i samfundets objektive udviklingslove, hvorimod livs
formen ikke eksisterer som noget enkeltstående strukturelement
i samfundet eller som noget specielt socialt fænomen i lighed
med produktivkræfter, produktionsrelationer, stat eller kirke. I
andet tilfælde, dvs. ved analyse af massernes optræden, af klasse
relationerne og klassekampen, finder begrebet allerede bred an
vendelse, men ikke i dets kategoriale status, da det begrebssystem,
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hvormed det individuelle føres over på det sociale — dvs. klas
serne, de sociale fællesskaber, forholdet masse-personlighed osv.
— teoretisk ikke vil vinde ved, at enkeltpersonens livsform over
føres på det sociale fællesskabs livsform. Store massers -—- klas
sers, nationers og folkeslags •—■ socialt betydningsfulde handlin
ger formes jo ikke ud fra samme slags livsform, men som følge
af menneskegruppers objektive enhed i interesser. Arbejdernes
livsform i forskellige lande eller arbejderens og bondens livsform
i et og samme land kan jo være vidt forskellig, uden at dette bør
hindre deres sociale aktionsenhed.
Men under opbygningen af det socialistiske samfund og i
særdeleshed under overgangen til den udviklede socialisme anta
ger begrebet »livsform« særlig dybde og betydning. Med socia
lismens udvikling tydeliggøres også dens egentlige væsen som et
system, der indordner alle samfundslivets områder under men
neskets interesser. Spørgsmålet om, hvormed samfundet bidra
ger til det enkelte, konkrete individs udvikling og hvordan men
neskenes livsform tager sig ud i det pågældende samfund, bliver
her af praktisk og følgelig også teoretisk vigtighed.
Problemet bliver særlig aktuelt under dagens ideologiske
kamp, som har rykket selve mennesket i forgrunden. Der gøres
forsøg på at lægge hovedvægten på, at ethvert socialt system be
dømmes på den livsform, det sikrer sine medlemmer. Metoden
med at sammenholde sociale systemers fortrin efter livsform er
ganske »givtig«, når det gælder propaganda, fordi man herigen
nem kan foretage en sammenligning, der ikke går på systemernes
væsentlige træk og særegenheder, men på deres ydre udslag i
menneskenes livs- og virksomhedsform. Ved at fremhæve specielt
udvalgte kendetegn på forbrugsniveauet hos for eksempel mel
lemlagene i nogle af de højest udviklede kapitalistiske lande
(USA, Forbundsrepublikken Tyskland, Sverige, Danmark osv.)
forsøger borgerlig propaganda at fremstille dem som standardek
sempler på vestlig livsform og således demonstrere det kapitalis
tiske systems påståede overlegenhed over for socialismen. Men
denne sammenstilling er uvidenskabelig, dels fordi livsform ikke
kan reduceres til forbrugsniveau og dels fordi meningen med
menneskelig eksistens ikke bør identificeres med besiddelse og
forbrug af ting.
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Den teoretiske fremstilling af livsformsproblematikken i marx
istisk litteratur er ikke entydig, men de forskellige synspunkter
kan føres tilbage til to grundlæggende indfaldsvinkler: livsformen
udspinger af levevilkårene, og livsformen er identisk med indi
videts og samfundets livsvirksomhed, med totalsummen af denne
virksomheds former og typer.
Det første synspunkt har ikke vundet stor udbredelse, da det
tydeligvis fører til, at alle livsformens karakteristika »smelter sam
men« med selve det sociale systems karakteristika.
Hvert enkelt samfundssystem har naturligvis sin egen livsform,
og her drejer det sig slet ikke om at isolere dem fra hinanden.
Men hvis indholdet af disse kategorier er sammenfaldende, er
det nytteløst at indføre selve begrebet livsform, og under alle om
stændigheder mister det sin relativt selvstændige teoretiske be
tydning.
Definitionen af begrebet livsform som »totalsummen af typer
og former for menneskenes livsvirksomhed« har vundet størst
udbredelse. Denne definition dækker ubestrideligt det vigtigste og
grundlæggende, nemlig at menneskenes livsform ytrer sig i deres
virksomhed. Men heller ikke i denne definition fremtræder det
socialt og filosofisk specifikke ved begrebet med tilstrækkelig fyl
de. Nok ytrer livsformen sig i menneskenes virksomhed, men den
kan ikke reduceres hertil.
Kategoriens specifikke karakter består i, at den genspejler og
udtrykker den måde, hvorpå individet aktivt tilegner sig de sam
fundsmæssige levevilkår.
»Mennesket — det er menneskets verden« (Marx). Det er
mennesket, som med sin aktive virksomhed skaber denne verden,
omformer den og samtidig tilegner sig den. Livsform er netop
individets tilbagevirkende tilegnelse af denne verden, den er rea
lisering af de muligheder, denne verden giver, og et udslag af
menneskets individuelle livsvirksomhed. Derfor kan vi med fuld
ret sige, at begrebet livsform karakteriserer den måde, hvorpå det
sociale ytrer sig i det individuelle og følgelig, at begrebet ved ana
lyse af overgangen fra det sociale til det individuelle antager ka
tegorial status inden for rammerne af den historiske materialisme.
Konkrete menneskers livsform i det ene eller andet samfund
beror først og fremmest på deres sociale levevilkår.
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Disse sociale vilkår giver bestemte muligheder for at opbygge
livsformen og stiller samtidig mennesket over for en række reale
krav, sociale roller, funktioner osv. Alt dette determinerer men
neskets livsform i det pågældende samfund. Denne bestemmelse
af de sociale betingelsers betydning er imidlertid alt for generel
og abstrakt. For at nå frem til en mere konkret afklaring af deres
betydning for livsformens determination — hvilket er vigtigt for
både de praktiske og de teoretiske mål -— må vi i de objektive
betingelser fremdrage det, der er henholdsvis alment, særegent
og enkeltstående.
Det dybest liggende sociale grundlag for menneskenes livs
form er den historisk bestemte formations almene betingelser. I
relation til individet er det her ikke kun samfundssystemets ma
terielle og sociale elementer, der optræder som objektive, men
også dets åndelige elementer. Når et menneske går ud i livet, tileg
ner det sig både den i samfundet eksisterende viden, det givne
samfunds normer, traditioner og værdier, og ikke kun dets pro
duktivkræfter og produktionsrelationer.
Disse almene sociale betingelser determinerer individernes
livsform, de giver sig udslag i livsformen og omformes til dens
almene, væsentlige komponenter. Den sovjetiske arbejder står for
eksempel ikke bare ved en maskine og udfører de samme hand
linger som arbejderen i England eller USA; han er samtidig med
til at opbygge kommunismen og udvikle socialistiske relationer,
hvorimod arbejderen i det borgerlige samfund reproducerer ud
bytningsrelationerne mellem lønarbejde og kapital. Disse almene
træk i menneskenes livsform i et bestemt samfund giver objektiv
begrundelse for at anvende begreber som »borgerlig livsform«
og tillige sammenholde og modstille sociale systemer efter den
karakteristik, som deres respektive livsformer afføder. Denne om
stændighed har stor ideologisk betydning. Ved at fremdrage så
karakteristiske træk ved socialistisk livsform som kollektivisme,
individets ansvarsfølelse for kollektivet og kollektivets ansvars
følelse for individet, sammenhold og venskab mellem folkene,
internationalisme, moralsk sundhed, humanisme, socialistisk de
mokrati osv. kan vi anskueliggøre det socialistiske samfunds for
trin fremfor kapitalismen.
Men individets livsform genspejler ikke blot det pågældende
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samfundssystems almene træk og betingelser; livsformen udtryk
ker også særegne træk, som udspringer af historiske, klassemæs
sige, nationale, regionale o. lign, forhold. I det kapitalistiske sam
fund determineres individets livsform på afgørende måde af dets
tilhørsforhold til en bestemt klasse, dvs. afhænger af, om ved
kommende er kapitalist eller arbejder eller tilhører et andet so
cialt lag. Lige så indlysende er det, at livsformen præges af na
tionale særtræk i hverdagslivet, af kultur og psykologi, af leve
forholdene i by og på land samt til en vis grad af naturforhol
dene (naturligvis i forbindelse med de sociale forhold).
Når vi karakteriserer den socialistiske livsform, må vi ligele
des tage højde for dens indre mangfoldighed, som bestemmes af
påvirkningen fra særegne naturbestemte, sociale og nationale be
tingelser. Udviskningen af forskelle mellem, klasser og sociale grup
per i det socialistiske samfund, tilnærmelsen mellem land og by
og samfundslivets internationalisering genspejles naturligvis også
i livsformen, hvor visse generelle socialistiske træk udvikles sta
dig tydeligere. Men indvirkningen fra dette »mellemled« på
livsformens determination vil formentlig aldrig helt forsvinde,
om end selve indholdet af det »særegne« givetvis vil skifte.
Sluttelig bestemmes indvidets livsform til en vis grad af be
tingelserne i det for individet specifikke mikromiljø, hvis ind
flydelse for øvrigt tiltager, jo mere varieret mikromiljøet er inden
for de rammer, der udstikkes af det givne samfunds almene og
særlige livsbetingelser. I de primitive samfund fandtes endnu ikke
betingelser for en sådan mangfoldighed, det enkeltstående blev
nærmest »opslugt« af det almene og det særegne. Men i takt
med civilisationens udvikling og de traditionelle styringsmekanis
mers mindskede indflydelse på menneskenes livsaktivitet øgedes
også mulighederne for en sådan mangfoldighed, og indflydelsen
fra mikrobetingelsernes egenart på udformningen af individets
livsform øgedes tilsvarende.
De almene, særegne og enkeltstående betingelser er imidlertid
kun grundlaget og forudsætningen for individets livsform. De
ytrer sig i livsformen, men er endnu ikke selve dens bestanddele.
Den afgørende komponent, livsformens subjekt, mangler stadig,
dvs. individet selv, der tilegner sig disse betingelser og former sin
konkrete livsform herudfra. Livsformen afhænger ikke blot af
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de objektive betingelser, men også af subjektet, af mennesket,
som på sin side inden for bestemte, historisk betingede rammer
kan vise selvstændig aktivitet og under større eller mindre grad
af frihed vælge livsform.
I to henseender har subjektet selv indflydelse på udformnin
gen af dets livsform. Denne indflydelse udspringer for det første
af menneskets udviklingsniveau, af dets kultur, dvs. af i hvor høj
grad det behersker de tilstedeværende livs- og virksomhedsbetin
gelser, samt af dets interesser, behov osv. Og for det andet af
menneskets vilje, karakter og evne til at modstå miljøets pres i
de tilfælde, hvor samme miljø vil påtvinge individet en given
adfærd, tænkemåde osv.
Siden ursamfundets opløsning har al historie for øvrigt drejet
sig om en stadig tydeligere afgrænsning og kløft mellem den in
dividuelle, private og den offentlige, civile sfære i samfundslivet.
Under kapitalismen kommer denne tendens klarest til udtryk.
Overfladisk set kan det virke, som om den private og den offent
lige sfære ikke har noget med hinanden at gøre, men tværtimod
er to modsatte poler. Ved at absolutisere dette overfladefænomen
ender borgerlige ideologer netop med at betragte privatsfæren som
individets egentlige livsform, fordi individet i den offentlige sfæ
re optræder som objekt for sociale institutioners manipulationer,
mens det i privatsfæren »tilhører sig selv«.
Den gensidige fremmedgørelse af det offentlige og det private
under kapitalismen er imidlertid intet andet end en for det anta
gonistiske samfund karakteristisk måde, hvorpå det sociale giver
sig udslag i det individuelle. Med kapitalismens afskaffelse over
vindes denne gensidige fremmedgørelse, hvilket naturligvis ikke
betyder, at enhver forskel mellem det offentlige og det indivi
duelle ophæves. Ligesom socialismen nok overvinder antagonis
men mellem samfund og personlighed, men ikke afskaffer forskel
len mellem dem, således vil afskaffelse af fremmedgørelsen mel
lem privat og offentligt liv heller ikke fjerne de her eksisterende
forskelle. Når samfundet bliver et produkt af individernes bevid
ste egenaktivitet, kan individernes offentlige og private liv være
forskellige uden samtidigt at fremstå som modsatte poler. I kraft
af dette ophører individet at være manipulationsobjekt for so
ciale institutioner.
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Men hermed er ikke alt sagt om forholdet mellem livets pri
vate og offentlige sfære. Især må det erindres, at der også i an
tagonistiske formationer har været perioder, hvor modsigelsen
mellem det private og det offentlige liv er rykket i baggrunden.
Det gælder perioder med revolutioner og aktiv masseoptræden,
hvor individet har fået adgang til det offentlige liv (den fælles
sag), først og fremmest i den politiske sfære. Netop derfor be
tragter marxismen-leninismens grundlæggere revolutionen som det
vigtigste middel, der giver masserne adgang til det offentlige liv
og ændrer hele deres profil. Lenin betonede, at revolutioner li
geledes er perioder i historien, hvor de mægtige historiske begi
venheder med magt trækker spidsborgeren frem fra hans bjørnehi, fra kældre og lofter, og tvinger ham til at blive medbor
*
ger
Den kommunistiske formation adskiller sig kvalitativt fra de
tidligere, antagonistiske, formationer ved, at i dens første fase
begynder alle mennesker gradvist at blive medborgere i såvel den
politiske som den materielle og produktionsmæssige sfære af sam
fundslivet, idet de bevidst vænnes til kommunistisk arbejde, til
arbejde for det fælles bedste.
I sovjetisk filosofisk og sociologisk litteratur behandles livs
formsproblematikken på to planer. Dels stilles socialistisk og bor
gerlig livsform op mod hinanden, og den socialistiske livsforms
fordele fremfor den borgerlige klarlægges ud fra den arbejdende
befolknings, menneskenes, udviklingsinteresser. Igennem hele sin
udvikling afføder kapitalismen så dybe og grelle modsigelser, der
viser, at kapitalismen ikke er i stand til at skabe betingelser, som
kan sikre mennesket en værdig livsform. Alle store tekniske og
videnskabelige fremskridt sættes ind mod mennesket og stimule
rer en for mennesket ruinerende oprustning. Efter at have til
vejebragt en vis materiel overflod begynder kapitalismen at de
moralisere mennesket med statussymboler og forbrugermentali
tet. Efter at have trukket alle lande ind i sin økonomiske udvik
ling og oprettet universelle forbindelser, har kapitalismen skabt
en hidtil uset fremmedgørelse over for arbejdet og menneskene
imellem. Kapitalismen har skabt et herredømme over menneske
* Se V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 10, s. 399
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ne, udøvet af produkter, menneskene selv har fremstillet og er
fremmedgjort for. Efter at have knust feudale og lignende hind
ringer og indført relationer af borgerlig lighed, som dog forud
sætter respekt for visse formelle menneskerettigheder, har kapi
talismen udviklet en uhyrlig mekanisme til ideologisk og psyko
logisk manipulation med menneskenes bevidsthed. Efter at have
revet mennesket bort fra alle slags naturlige forbindelser, har
kapitalismen stadfæstet pengesækken som den vigtigste formid
ler af sociale relationer. Efter at have proklameret personlig fri
hed, gør kapitalismen alt for at standardisere personlighedens liv
og afpersonalisere mennesket. Efter at have øget nationalindkom
sten i kolossalt omfang, lader kapitalismen en stor del af natio
nen tilbage i fattigdom uden at sikre den blot eksistensminimum.
Efter at have skabt en række magtfulde midler til beherskelse
af naturen, griber kapitalismen til stadig mere omfattende øde
læggelse af samme. Efter at have udvidet subjektets muligheder
for at forme sin egen livsform, gør kapitalismen også denne om
stændighed til genstand for udsugning ved at indføre skiftende
modestereotyper i alle livets forhold. Resultatet er, at livsformen
ikke bliver udtryk for menneskets egen individualitet, men for
noget ydre, man frit kan skille sig af med ligesom slidt tøj eller
emballage.
Den socialistiske livsform udvikles på et principielt andet
grundlag. Den hviler på en helt anden social og økonomisk ba
sis: socialistisk produktionsmåde, overvindelse af kapitalismens
iboende antagonismer og enhed i samfundets og individets inter
esser. Udformningen og udviklingen af den socialistiske livsform
genspejler tillige resultaterne af det vældige omformende arbej
de, som gøres af det folk, der er slået ind på en socialistisk ud
viklingsvej. Heraf betinges det andet plan, hvorpå den socialisti
ske livsform gribes an i forskningen, dvs. ved bestemmelse af ten
denserne i den socialistiske livsforms udvikling i forbindelse med
planlægningen af fremtiden, den kommunistiske opbygnings op
gaver og udformningen af det nye menneske.
Den teoretiske behandling af dette emne har vigtig, praktisk
betydning. Menneskenes livsbetingelser på kort og langt sigt af
hænger jo af, hvilke livsforms»modeller« der vinder hævd på de
nævnte planer. Og udviklingen af »modeller« afhænger i mangt
20—743
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og meget af teorien. Naturligvis kan teorien ikke forudse frem
tidens livsform i alle konkrete detaljer. Følger vi marxistisk tra
dition, skal vi netop ikke beskæftige os med detaljeret »projek
tering« af fremtidens livsform. Men teorien skal fremdrage og
fastslå de grundlæggende udviklingstendenser.
Med opbygningen af den udviklede socialisme er det blevet
en praktisk opgave at videreudvikle og fuldkommengøre den so
cialistiske livsform og skabe forudsætninger for en overvindelse
af individernes ensidige udvikling, således at de kan tilegne sig
samtlige sociale relationer. Dette sker ved at inddrage individer
ne i det universelle system af samfundsmæssige forbindelser for
at sikre alsidig personlighedsudvikling samt opbygning af et der
til svarende udviklingsniveau og en for mennesket værdig livs
form.
Men uanset hvilke betingelser samfundet skaber for en alsidig
udvikling af personligheden, giver det ingen resultater, med min
dre disse betingelser tilegnes af mennesket og bliver dele af men
neskets egen virksomhed og udvikling. Det andet aspekt i ud
formningen af en kommunistisk livsform er derfor selve subjek
tets, menneskets, udvikling.
Udformningen af det nye menneske er som bekendt den vig
tigste sociale opgave for det socialistiske samfund. Her er de rent
opdragelsesmæssige, pædagogiske midler og handlinger nok vig
tige, men de udgør ikke de væsentligste sider af processen. Ud
formningen af det nye menneske er resultatet af hele den sam
fundsmæssige og historiske udvikling; den påvirkes af det nye
samfunds sociale relationer som helhed, inden for hvis rammer
mennesket handler og virker. Ydermere er menneskets udvikling
også kulturens udvikling. Under den kommunistiske opbygning
skabes også den kommunistiske kultur, dvs. den alsidigt udviklede
personligheds kultur, den kultur, som er i stand til at forme en
sådan personlighed. Beherskelse af kulturen udvikler først og
fremmest menneskets behov, og her er tale om — med Marx’
ord — behov for mere ophøjet virksomhed, for kreativitet på
forskellige områder af samfundslivet;
Udformningen af den socialistiske livsform forbindes således
organisk med opdragelsen af det nye menneske, der har inter
esse i at tilegne sig den tinglige verdens hele skatkammer for
306

at fremme sin egen alsidige udvikling. Med mindre den enkelte
indgives behov for at arbejde, dyrke samkvem med andre, er
kende, skabe, deltage i alle sider af samfundslivet osv., vil den
øgede fritid som sådan ikke optræde som et gode for individet
og samfundet. Tværtimod kan den vise sig som et onde, hvor
mennesket ikke ved, hvordan det skal »slå tiden ihjel« og i vær
ste fald gør det til skade for sig selv og samfundet.
Heraf følger to konklusioner. For det første, at opdragelse
ikke er oplysningsarbejde alene, at den er en del af hele den hi
storiske proces. For det andet, at menneskets livsform ikke kun
afhænger af ydre betingelser, men også af mennesket selv, af
dets kulturniveau samt af opdragelsens karakter. Livsformen de
termineres ikke kun af objektet, men også af subjektet, i og med
den er legemliggørelsen af deres enhed. Effektiviteten af sam
fundets opdragende virksomhed kan her måles på, i hvor høj
grad dens resultater genspejles og befæstes i individernes livs
form.
Den subjektive faktors stigende rolle under socialismen frem
går desuden af subjektets tiltagende rolle i udformningen af dets
egen livsform. Mennesket begynder i stadig højere grad at præ
ge sin livsform med sin egen individualitet. Men dialektikken i
denne proces består i, at livsformens individualisering under den
kommunistiske fællesskabsform ikke er ensbetydende med »søn
derdeling« af livsformen eller med, at tilfældighedselementet
kommer til at spille en større rolle for dens udformning. Tværti
mod, hvor livsformen for individet i det borgerlige samfund, som
før omtalt, er noget rent ydre, uægte og tilfældigt (det var ikke
uden grund, at Marx og Engels talte om det borgerlige samfunds
»tilfældige individ«), da bliver livsformen for mennesket i den
kommunistiske formation udtryk for dets eget væsen. I takt med
denne formations udvikling begynder de sociale relationer at bli
ve et stadig mere adækvat udtryk for menneskets »artsvæsen«, og
hvert enkelt individs livsform bliver en egenartet legemliggørel
se og realisering af menneskets artsvæsen som handlende, aktiv
og kreativ skabning. Livsform er med andre ord en kategori, der
betegner menneskets eksistensmåde. Heri ytres det givne sam
funds almene og særegne betingelser såvel som menneskets hi
storisk bestemte væsen.
20*
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Kommunismen er det samfund, som sikrer en ægte menne
skelig livsform for alle samfundsmedlemmer, en livsform, der
modsvarer menneskets artsvæsen.
Under socialismen foregår en kompliceret proces, hvorunder
den socialistiske livsform udvikles og fuldkommengøres. Denne
udvikling består ikke kun i, at livet i det socialistiske samfund
efterhånden gør sig fri af fortidens levn, at den socialistiske livs
form bliver den faktiske livsform for et stadig større antal med
lemmer af dette samfund, men tillige i, at elementer af og for
udsætninger for en kommunistisk livsform lidt efter lidt slår igen
nem.

Folkemasserne og personligheden,
deres rolle i historien

Hidtil har vi undersøgt personlighedens afhængighed af samfun
det, dens udvikling i samfundet. Personligheden optrådte her som
et produkt af samfundet. Vekselvirkningen mellem individ og
samfund har imidlertid endnu en side; hvorledes indvirker indi
videt på samfundets udvikling, hvad er individets historiske
rolle?
Et videnskabeligt begrundet svar på dette spørgsmål er ikke
muligt uden at analysere forholdet mellem personlighed og masse.
Da vi analyserede samfundet som et produkt af vekselvirkningen
mellem menneskene, af klassekampen, henledte vi opmærksomhe
den på, at erkendelse af væsenstrækkene og lovmæssighederne i
den historiske proces forudsætter, at enkeltpersoners handlinger,
individuelle handlinger, gøres til massernes handlinger. Den en
kelte personlighed tager først og fremmest del i den historiske
proces som en bestanddel af menneskemassen. Den enkeltes virk
somhed integreres i klassens, samfundets og folkets bevægelse og
aktivitet. Derfor løser den marxistisk-leninistiske teori først spørgs
målet om folkemassernes rolle i historien.
Begrebet »folkemasser«, hvormed man karakteriserer historiens
skabende kræfter, er en udpræget konkret-historisk kategori. Med
samfundets forandring forandres også de klasser og grupper, der
udgør folket. Under feudalismen f. eks. er det bønderne, hånd
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værkerne, det spirende proletariat og bourgeoisiet, som omfatter
folkemasserne; under kapitalismen består folkemasserne af ar
bejderklassen, bønderne, småborgerskabet i byerne, funktionærer
ne og de intellektuelle. I det antagonistiske samfund kan ikke he
le folkeslaget eller hele nationen henregnes til folkemasserne, for
i dette samfund findes reaktionære sociale grupper og klasser,
der står over folket og udbytter folket. Disse grupper står i mod
sætning til det overvejende flertal, folket. I Frankrig før revo
lutionen 1789 optrådte f. eks. folket som tredjestand, der stod i
modsætning til de to privilegerede reaktionære stænder —- adelen
og gejstligheden. Under kapitalismen står folket i modsætning til
bourgeoisiet, og navnlig til dets top, monopolbourgeoisiet. Det
nationale bourgeoisi i kolonierne og udviklingslandene kan i
mange tilfælde betragtes som en del af folket.
I det socialistiske samfund består folket af alle samfundets
klasser og sociale grupper, for her er ingen udbyttere, der står
over folket, og hele samfundet er svejset sammen i en moralsk
politisk enhed.
Heraf følger, at folket består af folkemasserne, fremfor alt af
det givne samfunds arbejdende masser, producenterne af de ma
terielle goder, og af alle de klasser og sociale grupper, som i kraft
af deres objektive stilling er i stand til i den givne epoke og i
det givne land at løse progressive historiske opgaver. Udbytter
klassens ideologer var ikke interesserede i at afklare folkemasser
nes rolle i historien. Med udgangspunkt i den idealistiske histo
rieopfattelse gik og går de vedvarende ind for, at den aktivitet,
der bestemmer samfundets udvikling, kun foregår i ideologiens
og politikkens sfære. Ud fra dette synspunkt er historiens sande
skabere dem, der dirigerer historiens forløb efter deres vilje eller
efter højere magters forsyn; det er de mennesker, der fremsætter
nye tanker og træffer politiske beslutninger, dvs. ideologerne,
forskerne, lovgiverne, kongerne, hærførerne, lederne af forskel
lige bevægelser o. lign. Denne ideologi undervurderer folkemas
sernes rolle og udviser undertiden en arrogant og direkte fjendt
lig holdning til dem.
Til forskel fra de borgerlige idealistiske teorier stiller marx
ismen ikke personligheden i modsætning til folkemasserne. ». . . al
historie, skrev Lenin, er netop summen af handlinger udført af
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personligheder, der ubestrideligt er aktivt handlende.«
*
Men de
res samlede aktivitet får en ny kvalitet: den bliver den afgørende
kraft i den historiske proces. Denne tese udspringer naturligt af
den historiske proces. Denne tese udspringer naturligt af den
materialistiske historieopfattelses grundlæggende principper.
Når produktionsmåden er samfundsudviklingens bestemmen
de kraft, spiller de arbejdende masser, producenterne af de ma
terielle goder, der udgør den afgørende kraft i produktionen, også
den afgørende rolle i historien. Historien laves ikke af enkelte
personligheder, men af folkemassernes kræfter. Førmarxistisk so
ciologi beskæftigede sig så at sige ikke med den afgørende sfære
af menneskenes aktivitet, den materiel-produktive sfære, og af
dækkede ikke dens betydning for samfundets udvikling. Derfor
havde den heller ingen adgang til at forstå de arbejdende mas
sers virkelige rolle, forstå, at det er de mennesker, der skaber de
materielle goder, som driver produktionen fremad og dermed
også er historiens sande skabere, at historien ikke laves i konger
nes og præsidenternes paladser, ikke i ministrenes palæer, ikke i
parlamenternes pragtsale, men der hvor der udvindes kul og
olie, udsmeltes metal, bygges maskiner og dyrkes korn, dvs. i den
materielle produktions sfære. Folkemassernes indflydelse på hi
storiens forløb indskrænker sig imidlertid ikke til, atj de skaber
materielle værdier. Folkemasserne er den afgørende kraft i alle
sociale omdannelser. Konger uden undersåtter og generaler uden
hær er intet værd. De kan kun bestemme, når de har kraft, og
kraften i politik er folkemasserne. Selv om udbytterklasserne i
fortiden ikke skyede nogen anstrengelser for at holde masserne
uden for det politiske liv, hvilket også forbigående lykkedes dem,
havde masserne alligevel det afgørende ord ved historiens vende
punkter. Alle store revolutioner er gennemført af folket. Hvad
masserne vil, hvorhen de stræber og hvem de følger —■ i sidste in
stans har dette afgørende betydning for succes på det politiske
område. Men folkemassernes bevægelse bestemmes ikke af til
fældige og midlertidige omstændigheder, men har dybe og langtvirkende materielle årsager.
Følgelig er folkemasserne også den afgørende kraft i sam
* V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 1, s. 159
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landspolitikken — den menneskelige virksomheds anden hoved
sfære. Her må opmærksomheden henledes på, at anvendt på
denne sfære, får selve begrebet »folkemasser« en noget anden
betydning. Som folkemasser på det samfundspolitiske område
optræder også alle de kræfter og sociale grupper, der løser de
modnede politiske opgaver.
Heller ikke i den åndelige kulturs udvikling må vi overse
folkemassernes rolle. Som bekendt er folket skaber af sproget,
og uden sproget kan der ikke forekomme nogen åndelige skaben.
Yderligere tilvejebringes de materielle betingelser for videnska
belige opdagelser og opfindelser og den samfundsmæssige inter
esse for dem af produktionens udvikling, dvs. af millioner af
menneskers arbejde. Opdagelser og opfindelser får i sig selv kun
betydning i den historiske udviklingskæde, når de holder op med
at være sager for enkeltpersoner og finder anvendelse i store men
neskemassers produktion.
I udviklingen af kunsten er folkets, folkelivets, indflydelse
særlig stor. Folkets kunstneriske skaben, der selv er en del af
kunsten, er samtidig kilden til den professionelle kunsts udtryk
og motiver. Sand kunst er altid forbundet med folkets liv, med
dets tanker og håb. En kunst, der er isoleret fra folkets liv, er
indholdsløs og tom. Litteraturen er folkelivets spejl.
Ligegyldigt hvilken sfære af samfundslivet vi betragter, spil
ler folket overalt, direkte eller indirekte den afgørende rolle. Men
i historiens forskellige perioder har graden af massernes aktivi
tet været forskellig. Marx fremsatte følgende tese: »Med den hi
storiske aktions grundighed. . . tiltager også omfanget af den
masse, hvis aktion den er«
.
*
Denne tese udtrykker ideen om
massernes voksende rolle i historien.
I alle antagonistiske samfund var de arbejdende massers kræf
ter lænket af undertrykkelse og udbytning. Socialismen afkaster
disse lænker og skaber forudsætningerne og mulighederne for en
stadig vækst i folkemassernes skabende aktivitet. I praksis be
står opgaven her i at udnytte disse muligheder i fuldt omfang og
således fremskynde den historiske udvikling.
Den socialistiske omdannelse af samfundet er den dybeste
* Marx/Engels Werke, bd. 2, s. 86
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samfundsmæssige ændring i hele historien; derfor er den ikke
mulig uden deltagelse af de bredeste lag af den arbejdende be
folkning. »Omfanget af den masse«, der gennemfører denne om
væltning og er interesseret i den, udgør befolkningens absolutte
flertal. Livet har fuldt ud bekræftet Lenins ord om den græn
seløse forløjethed i den borgerlige forestilling om, at »socialis
men er noget dødt, stivnet, noget der er givet en gang for alle,
mens der i virkeligheden først med socialismen vil begynde et
hurtigt, virkeligt, et sandt massefremskridt på alle privatlivets og
det offentlige livs områder, først under deltagelse af befolknin
gens flertal og senere af hele befolkningen«.
*
Flere borgerlige ideologer jonglerer gerne med ordet »folk«
og taler gerne om »folkets vel«. Men hvem ved ikke, at tilføjel
sen af ordet »folke-« til ordet »kapitalisme« intet ændrer ved selve
kapitalismen, men kun dølger dens udbyttervæsen.
For marxismen-leninismen er anerkendelse af folkemassernes
afgørende rolle i historien ikke nogen tom proklamation, men
et princip i verdensanskuelsen og en vejledning til praktisk hand
ling.
At afklare massernes rolle i historien er følgelig forbundet
med en analyse af væsenet i den historiske proces. Men når det
drejer sig om denne proces’ konkrete form, opstår en anden op
gave, nemlig at forklare historiens konkrete forløb, at analyse
re historiens detaljerede tegning og det særegne ved personlighe
dens aktivitet i det givne tidsrum og det givne land. Her opstår
problemet om overgangen fra det sociale til det individuelle.
Overgangen fra det sociale til det individuelle betyder i er
kendelsen, i samfundsvidenskaben, for det første afklaring af det
sociale indhold i en individuel handling og dernæst bestemmelse
og vurdering af den givne personligheds »bidrag« til det socia
le fremskridt. Dette bidrags vægt kan være meget forskellig, men
under alle omstændigheder øver den enkelte personlighed ind
flydelse på det særegne ved historiens konkrete forløb, uden
dermed at ændre dens almene lovmæssigheder.
Personlighedens rolle i historien afhænger af dens egne egen
* V. I. Lenin. Udvalgte værker i 15 bind, bd. 9, s. 101 [Staten og re
volutionen)
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skaber, af dens placering i det givne system af sociale relationer og
i den sociale mekanisme, der sikrer personlighedens påvirknings
kraft, samt af de problemer, samfundet står overfor. Hver per
sonlighed tager del i den historiske udvikling på den ene eller
anden måde. Men af særlig betydning og interesse er bestemmel
sen af de personligheders rolle, der øver og har øvet væsentlig
indflydelse på begivenhedernes gang — de fremtrædende per
sonligheders rolle.
I klassekampen, i massernes bevægelse, i sammenstødene mel
lem stater og lignende historiske processer i en given epoke vil
der altid opstå behov for mennesker, der kan formulere klasser
nes opgaver, lede deres kamp og bevægelser, føre hære i kamp
osv. Og sådanne mennesker vil blive fundet. Deres egenskaber
tillader dem at udskille sig fra massen og indtage en stilling, hvor
de kan rejse de opgaver og træffe de afgørelser, der påvirker mas
sernes handlinger. Hver epoke, hver klasse former menneskene
efter sit mønster. Fremtrædende personligheder genspejler blot
epokens og klassens særtræk mere markant og udpræget end and
re mennesker og udtrykker tidens opgaver dybere end andre. Det
er klart, at det ikke altid er virkelig fremtrædende personligheder,
der står i spidsen for klasser og partierne, stater og hære. Histo
rien har kendt ikke så få nulliteter på kongetroner, uduelige felt
herrer og middelmådige politiske førere, der kan takke rene til
fældigheder for at de er kommet op på det politiske livs over
flade. De er i reglen indfanget af begivenhedernes strøm. Vir
keligt fremtrædende skikkelser præger begivenhederne med deres
personlighed og deres karakter.
En fremtrædende personligheds rolle er direkte afhængig af
de brede massers aktivitet. Jo aktivere masserne optræder, desto
større krav stilles til de personligheder, der står i spidsen for
bevægelsen. Den største revolutionære bevægelse i historien er
arbejderklassens kamp, der løser den gigantiske opgave at af
skaffe enhver udbytning og inddrage de bredest tænkelige arbej
dende masser i aktivt og skabende arbejde; dette forstærker
ledernes ansvar og betydningen af deres personlige egenska
ber.
Hele proletariatets kamp og dets sejre i forskellige lande er
forbundet med de marxistisk-leninistiske kommunistiske partiers
313

og arbejderpartiers virksomhed. Proletariatets revolutionære par
ti er klassens fortrop og fremskredne afdeling, den bevidste
fortaler for klassens grundlæggende interesser, som i sig opta
ger arbejderklassens mest bevidste og mest revolutionære med
lemmer samt folk fra andre klasser, der støtter arbejderklas
sen. I det socialistiske samfund optræder det kommunistiske
parti som hele folkets fortrop, hvilket er et udtryk for anerken
delsen af arbejderklassens førende rolle i udviklingen af dette
samfund. Det kommunistiske partis sociale funktion i det moder
ne samfund består, som allerede Lenin fastslog det, i at forbin
de den videnskabelige socialisme med arbejderbevægelsen, i at
organisere og lede proletariats klassekamp og opbygge socialis
men og kommunismen. Om denne opgave virkelig kan føres ud
i livet, afhænger af partiets forbindelse til masserne, af dets an
seelse blandt masserne og af, hvor fast det støtter sig på den
marxistisk-leninistiske verdensanskuelse og anvender den på de
konkrete betingelser, hvor konsekvent det gennemfører internatio
nalismens linje osv. Om partiets aktiviteter får frugtbare resul
tater, afhænger i afgørende grad af niveauet i dets marxistisk
leninistiske ledelse. Heraf den store betydning, som dannelsen,
skolingen og udvælgelsen af partiets ledere har.
Personligheden spiller ikke kun en stor rolle på politikkens
område; den har en lige så stor rolle ved udviklingen af viden
skab og teknik og på det åndelige område. Et stort forsker- eller
kunstnertalent er en sjælden gave. Store videnskabsmænd, kunst
nere og opfindere støtter sig på den forudgående udvikling, sam
menfatter de tidligere opnåede resultater og baner nye veje in
den for videnskab, teknik og kunst. Deres skaben er koncentre
ret udtryk for og alsidig udnyttelse af de muligheder, der findes
i den givne epoke for videreudvikling af den menneskelige kul
tur. En banebryders vej er svær. Foruden evner og talent kræves
der kolossal flid, viljestyrke, ihærdighed, lidenskabelig overbevis
ning om rigtigheden af ens ideer og mange andre egenskaber,
hvor åndskraften og talentet manifesterer sig.
Marxismen-leninismen står fremmed såvel for umådeholden
lovprisning af enkelte personligheder, for persondyrkelse, der be
nægter og nedvurderer betydningen af massernes aktivitet og
selvstændighed, som for anarkistisk benægtelse af lederrollens be
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tydning. Marxismen-leninismen har udarbejdet principper, der
sikrer den rigtige vekselvirkning mellem masserne, partiet og le
derne.
I Marx’ og Engels’ polemik med unghegelianerne, der stille
de det skabende, »kritisk tænkende« mindretal op mod den
»træge masse«, og i deres kritik af Max Stimer, anarkismens for
løber, der overvurderede den enkelte personligheds rolle, samt i
Lenins kamp mod de russiske folkevenner og disses teori om
»helte« og »pøbel«, ifølge hvilken folkemasserne ville være alde
les betydningsløse uden helte, blev den marxistiske holdning vi
denskabeligt begrundet og klart stillet op mod såvel alle hånde
teorier om en »elite«, hvis ideer og beslutninger angiveligt ska
ber historien, som enhver umådeholden overdrivelse af den en
kelte personligheds rolle. Unghegelianernes, anarkisternes og folke
vennernes synspunkter om personlighedens og massernes rolle
har intet tilfælles med den videnskabelige materialistiske histo
rieopfattelse, men stiller forholdet mellem personlighedens og
massernes rolle på hovedet, idet de tilskriver den enkelte per
sonlighed og gruppe en afgørende historisk rolle, der ikke til
kommer dem.
Derfor bedømmer marxismen-leninismen teoretisk persondyr
kelse som en subjektiv-idealistisk opfattelse. Moralsk fordømmes
den og politisk afvises den energisk som værende brud på de rig
tige relationer mellem masserne, partiet og lederne, til skade for
socialismens interesser.

10. kapitel

SAMFUNDSMÆSSIGT FREMSKRIDT

Hidtil har vi beskæftiget os med den marxistiske samfundsteoris
grundteser, som er udgangspunktet for en videnskabelig under
søgelse af den konkret-historiske proces. Til slut vil vi analysere
endnu et begreb, der giver mulighed for at karakterisere sam
fundslivet i dets helhed og fremadskridende udvikling som en
samlet, om end i sig selv trinvis proces. Det drejer sig om begrebet
samfundsmæssigt fremskridt.
Fremskridt er en dialektisk kategori, der udtrykker, at ud
vikling ikke blot er forandring eller cyklisk bevægelse på sam
me niveau, men fremadskridende bevægelse, bevægelse ad en op
adgående linje, fra det lavere til det højere.
Hvilken grund er der til at anvende dette begreb på men
neskehedens historie? Hvad er fremskridt og tilbageskridt i sam
fundslivet? Findes der objektive kendetegn, der gør det muligt
at fastslå, hvornår ét samfundssystems afløsning af et andet er
bevægelse fra det lavere til det højere? Den opmærksomme læser
vil allerede være klar over svarene på disse spørgsmål ud fra
den materialistiske historieopfattelse. Men emnet behøver allige
vel yderligere belysning.
Ideen om samfundsmæssigt fremskridt blev bl. a. fremsat af
oplysningsfilosofferne Jean Condorcet og Johann Gottfried von
Herder i 18. århundrede. De betragtede udviklingen af menne
skelig fornuft og videnskab, udbredelsen af viden o. lign, som
grundlaget for fremskridt. De fastholdt den indlysende kendsger
ning, at samfundet kultiveres under sin udvikling, og udtrykte
deres tro på en bedre fremtid for menneskene; de formåede imid
lertid ikke videnskabeligt at afdække samfundsfremskridtets væ
sen og årsager.
I 19. århundrede skabte Hegel sin dialektiske teori, der
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tolkede menneskehedens historie som »frihedsbevidsthedens« ud
vikling. Hegel afsluttede dog sit filosofisk-historiske system med
den temmelig vulgære idé, at det preussiske rige var højdepunk
tet i menneskehedens historie. Hegel havde desuden det syns
punkt, at kun et enkelt folk kunne være bærer af det historiske
fremskridt i en bestemt epoke, mens de andre folk nærmest stod
uden for den historiske proces. Hegels teori var præget af tysk
nationalisme, eftersom Hegel erklærede netop de germanske folk
for at være fremskridtets bærere i ny tid.
Også grundlæggerne af den borgerlige sociologi, Herbert
Spencer og Auguste Comte, gik ind for ideen om samfundsmæs
sigt fremskridt. Til forskel fra Hegel var deres udviklingsopfat
telse imidlertid ikke dialektisk, men vulgær-evolutionistisk, og
i social henseende støttede de den borgerlig-liberalistiske opfat
telse af fremskridt. Selv om der også i 19. århundrede blev frem
ført pessimistiske synspunkter, som benægtede det historiske frem
skridt, var det alligevel det århundrede, hvor den evolutionisti
ske historieopfattelse dominerede borgerlig samfundsmæssig be
vidsthed. Helt anderledes forholder det sig i 20. århundrede, hvor
det kapitalistiske system forfalder.
I 20. århundrede har en negativ indstilling til ideen om frem
skridt fundet stor udbredelse inden for borgerlig filosofi og so
ciologi.
Hvilke argumenter fremfører borgerlige ideologer, når de
forkaster ideen om samfundsmæssigt fremskridt? En af hoved
linjerne i kritikken af denne idé er knyttet til afvisningen af enhed
i den verdenshistoriske proces, som erstattes med en mængde loka
le, lukkede kulturer eller civilisationer, der har hver deres ud
viklingscyklus. Disse synspunkter er, som vi allerede har set, ud
viklet af Spengler, Toynbee og deres arvtagere. Deres teorier
bygger på den reelle kendsgerning, at en del af de talrige kultu
rer og civilisationer, der er opstået i historiens løb, senere er
bukket under. De indså svagheden i borgerlig filosofis eurocentriske teorier om »fremskridt i en retning«, og samtidig absolutiserede de historiens kolossale mangfoldighed, hvoraf de drog den
slutning, at der ikke fandtes nogen sammenhæng og kontinuitet
mellem kulturerne, der fremstilledes som lukkede dannelser. Hvis
der ikke findes nogen samlet historie, er det nytteløst at lede ef
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ter en fælles udviklingslinje i menneskehedens faktiske historie.
*
Selvfølgelig kan man ikke videnskabeligt underbygge en sådan
historieopfattelse eller betragte den som værende i overensstem
melse med virkeligheden. Hvert folk har naturligvis sin egen
historie, og et folks historie behøver ikke ubetinget at gentage
et andet folks historie, end ikke på væsentlige punkter.
Allerede i vor kritik af nykantianismen sagde vi, at det ville
være forkert kun at se det individuelle i historien uden at be
mærke det almene, det tilbagevendende; og dette almene kan
defineres efter en analyse af produktivkræfterne og produktions
relationerne. Analysen af dette »almene« og dets forandringer
giver os også mulighed for at afdække menneskesamfundets al
mene udviklingsretning. Man kan tale om historiens enhed på
to planer. For det første som enhed af alle samfundsfænomener
inden for rammerne af en bestemt formation, en enhed, der ud
vikles på grundlag af den organiske sammenhæng mellem fæ
nomenerne i den givne produktionsmåde. For det andet som en
enhed af landenes, folkenes, kulturernes og staternes mangfoldig
hed. Anerkendelse af enheden i og den progressive udvikling af
verdenshistorien udelukker på ingen måde, at de forskellige folk
kan betræde en mangfoldighed af historiske udviklingsveje, men
gør det tværtimod muligt at finde rede i denne mangfoldighed
ud fra et sammenhængende synspunkt og fastslå sammenhængen
mellem det enkelte folks historie og det historiske fremskridts
almene retning. Men man kan kun afdække den historiske ud
viklings progressive tendens og kun forstå historiens samlede for
løb ved at inddrage hele verdenshistorien, dens indre sammen
hænge og kontinuitet og ikke blot betragte forskellige kulturers
og civilisationers egenart. Derfor må man være opmærksom på,
at Europa, Asien eller Afrika, som akademimedlem Konrad ram
mende sagde, er »geografiske og ikke historiske begreber«.
**
Ideen om samfundsmæssigt fremskridt angribes også fra an
den side. Den empiriske sociologis udvikling i Vesten har i visse
* Denne opfattelse kan dog ikke fuldt ud tilskrives Toynbee, da han
kæder ideen om de forskellige civilisationers cykliske karakter sammen
med ideen om fremskridt, som hos ham udlægges i en religiøs-mystisk
ånd. {forf. anm.)
** N. I. Konrad. Øst og Vest (russisk), Moskva 1966, s. 473
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etaper indeholdt tendens til at give afkald på brede sociale sam
menfatninger, da de angiveligt ikke skulle være empirisk verifi
cerbare (bevislige), og følgelig også på at anvende begreber, der
kan udtrykke disse brede teoretiske sammenfatninger. Den så
kaldte kulturantropologi kritiserede den historiske metode, hvil
ket også påvirkede sociologien.
Allerede efter første verdenskrig, i begyndelsen af 20’rne, hæv
dede den amerikanske sociolog William F. Ogburn, at begrebet
»udvikling« ikke kunne anvendes på samfundet. Derefter er
klærede borgerlige sociologer med stadig større iver, at man måt
te afstå fra at anvende begreberne »udvikling«, »evolution« og
»fremskridt« på samfundet, at man ikke behøvede at lede efter
nogen almen udviklingslinje, nogen progressiv evolutionstendens
i historien, men kunne nøjes med at bruge et begreb som f. eks.
»social forandring«.
På den 3. internationale sociologkongres i 1956 foreslog en
række førende borgerlige sociologer, at man erstattede ordet »ud
vikling« med det ubestemte »social forandring« af livsfænomener
ne og »sociale ændringer« i moderne sociologi til forskel fra 19.
århundredes videnskab, der støttede sig på fremskridtsideen.
Denne evolution i borgerlig bevidsthed fra anerkendelse af
fremskridtstanken i det kapitalistiske samfunds tidlige fase til
forkastelse af samme idé i imperialismens periode gør det nær
liggende at tænke, at de åbenlyse tegn på den kapitalistiske forma
tions forfald (verdenskrige, uløselige modsigelser osv.) har gjort
den borgerlige bevidsthed pessimistisk stemt med hensyn til men
neskehedens fremtid eller i det mindste med hensyn til erkendel
se af denne fremtid.
Den følelse, som de amerikanske sociologer Howard P. Be
cker og Alwin Boskoff udtrykte i ordene »vi ved ikke, hvor vi
går hen, men vi er på vej«, er efter deres mening særdeles ud
bredt ikke blot i USA, men også i andre kapitalistiske lande.
Flere borgerlige sociologer forsøger at begrunde deres negati
ve indstilling til begrebet fremskridt med, at dette begreb forud
sætter, at forskellige samfundstilstande sammenlignes og vurde
res som lavere eller højere. Enhver sådan vurdering afhænger
imidlertid efter deres mening af hvilket værdisystem man vælger,
og har derfor subjektiv karakter. Følgelig, hævder disse sociolo
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ger, indebærer begrebet fremskridt et værdiladet kriterium, der
er fremmed for videnskaben og derfor må udelukkes.
Forfatterne til bogen Modern social science skriver, at første
verdenskrig, for slet ikke at nævne den efterfølgende udvikling,
medførte skuffelse, og sociologerne begyndte at afvise behovet for
fremskridt. Termen fremskridt fik normativ betydning og tabte
sin videnskabelige status. Hvis fremskridt betyder udvikling i
den ønskede retning, må det indrømmes, at hvad der er ønskvær
digt for nogle, kan være skrækkeligt for andre. Der blev gjort for
søg på at definere begrebet fremskridt videnskabeligt, men sene
re måtte sociologerne forkaste begrebet.
*
Her blandes imidlertid
forskellige ting sammen. Samfundsvidenskaben kan naturligvis
ikke vurdere samfundsudviklingens forskellige trin ud fra sub
jektive (vilkårlige) kriterier. Men for det første har borgerlig
sociologi ikke bevist, at videnskaben mangler et objektivt krite
rium for samfundsmæssigt fremskridt, og for det andet er det ab
solut tilladeligt at anlægge en vurdering, der udtrykker subjek
tets interesser' og behov inden for det ene eller andet samfundssy
stem eller -tilstand, på grundlag af et objektivt kriterium for frem
skridt. Uden videnskabeligt grundlag hælder disse værdikriterier
til subjektivisme, hvilket klart fremgår af samfundsvidenskabens
historie. Men i forbindelse med videnskaben er moralske og and
re værdidomme ganske på deres plads. Som eksempel kan næv
nes, at den videnskabelige vurdering af fascismen, af dens na
tur, sociale basis og repressive rolle, af årsagerne til dens opståen
osv. falder helt i tråd med den skarpe moralske fordømmelse af
fascismen som et uhyggeligt produkt af imperialistisk reaktion.
Hvori består da det objektive videnskabelige kriterium for
samfundsmæssigt fremskridt?
Når grundlaget for samfundsudviklingen er produktionen, er
det indlysende at det objektive kriterium for samfundsfremskrid
tet netop skal søges i produktionen; her findes altså den indika
tor, hvormed man objektivt kan vurdere de forskelle, der opstår
i den historiske proces og bestemme, hvilket udviklingstrin det ene
eller andet samfund står på.
Eftersom produktionens udviklingsstade bestemmes af produk
* Se P. Bierstert, E. Mehan, P. Samuelson. Modern Social Science, New
York 1964, s. 647
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tivkræfternes udviklingsgrad, så fremgår det nødvendigvis af he
le den materialistiske historieopfattelse, at det højeste objektive
kriterium for samfundsmæssigt fremskridt netop skal søges i pro
duktivkræfternes udvikling.
Produktivkræfternes udvikling er den vigtigste drivfjeder i
menneskehedens fremadskridende bevægelse, for heri akkumule
res graden af menneskets herredømme over naturkræfterne —
dvs. i hvilken grad mennesket har formået at tæmme og udnytte
naturkræfterne — og de muligheder, der åbner sig for men
neskehedens sociale udvikling.
Objektiviteten af det nævnte kriterium fremgår navnlig af,
at vi dermed kan bestemme og vurdere den ene eller anden sam
fundsøkonomiske strukturs stilling på udviklingens stige.
De nye samfundsformer kan være højere, netop fordi de luk
ker op for produktivkræfternes udvikling og løfter dem op på et
højere niveau.
Et system af økonomiske relationer, der modsvarer produk
tivkræfternes højere niveau, giver dem større spillerum og skaber
bedre muligheder for deres udvikling, er mere progressivt end
det forudgående system.
Enhver form for produktionsrelationer tjener imidlertid kun
produktivkræfternes udvikling i et bestemt tidsrum og er derfor
historisk forbigående. I denne forstand kan man sige, at sam
fundsfremskridtets væsen består i, at et samfund med en mindre
udviklet økonomisk struktur, der ikke længere svarer til produk
tivkræfterne, afløses af et andet samfund med en mere udviklet,
højere struktur, som er opstået på grundlag af de fremvoksede
produktivkræfter.
Marx skrev, at den asiatiske, antikke, feudale og kapitalisti
ske produktionsmåde kan betegnes som progressive epoker i den
økonomiske samfundsformation. Enhver af disse former er højere
end den forudgående, da den modsvarer de mere udviklede pro
duktivkræfter og giver større spillerum for deres udvikling (spørgs
målet om, hvordan moderne videnskab betragter den asiatiske
produktionsmåde, berørte vi i 4. kapitel).
Samfundets videre fremskridt består i overgangen fra den
kapitalistiske formation til den kommunistiske, hvis første trin er
socialismen. Socialistisk samfundsejendom giver de størst tænke21—743
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lige muligheder for at udvikle de moderne produktivkræfter, idet
produktionens udvikling ikke indordnes under privatbesidderes
egoistiske interesser eller kapitalistiske monopolers profitinteresser,
men hele samfundets interesser og tilfredsstillelsen af den arbej
dende befolknings stigende behov. Og hvor socialismen af bestem
te årsager er bagud for de kapitalistiske industrilande på en ræk
ke økonomiske punkter, da vil det modne kommunistiske samfund
uden tvivl nå et højere niveau i produktivkræfternes udvikling,
end det var muligt for kapitalismen.
Målestokken for produktivkræfternes udvikling er arbejdsproduktiviteten. Ud fra dette princip skrev Lenin efter oktober
revolutionen, at det vigtigste for det nye samfundssystems sejr
var, at det samfundsmæssige arbejde nåede en højere produkti
vitet. Netop dette er grunden til, at de socialistiske lande skæn
ker en stadig hurtigere udvikling af økonomien så stor opmærk
somhed. Dette er nemlig ikke kun nødvendigt for at styrke so
cialismen økonomisk og militært, men også for at hævde socia
lismens fortrin fremfor kapitalismen.
Til tider hævdes det, at kapitalismen ikke giver ringere mu
ligheder for udvikling af produktionen end socialismen; der
henvises til, at en del kapitalistiske lande har haft økonomisk
fremgang, og til, at resultaterne af den tekniske og videnskabe
lige revolution anvendes i den kapitalistiske økonomi. Men der
er tale om enkelte delvise fremgange, som ikke kan rokke ved
den almene vurdering af kapitalismen, en vurdering, der udsprin
ger af økonomiske og sociologiske love, hvis virkninger er slået
igennem i verdensmålestok over lange historiske perioder. Kapi
talismens grundlæggende modsigelse — modsigelsen mellem pro
duktivkræfter og produktionsrelationer — sætter historiske græn
ser for dens udvikling. Bourgeoisiet forsøger selv at overvinde
denne modsigelse ved at udvikle statsmonopolistiske økonomi
ske former. Men det forandrer ikke kapitalismens væsen og »trans
formerer« trods borgerlige teoretikeres påstande ikke på nogen
måde kapitalismen til et nyt samfund.
Også samfundets sociale struktur, de forskellige sociale insti
tutioner og hele overbygningens sfære afhænger af økonomien.
Derfor kan også de sociale strukturer vurderes objektivt. Pro
duktionsrelationerne, der er afhængige af produktivkræfterne, gi322

ver mulighed for at udskille det almene i de forskellige folks og
landes udvikling og tjener som grundlag for en objektiv vurde
ring af de væsentlige sider af( hele samfundets sociale struktur.
Mod denne bestemmelse af kriteriet for fremskridt kunne man
indvende, at den angiveligt mangler mennesket og ikke giver en
karakteristik af menneskets interesser og udvikling. Men denne
indvending er uholdbar. Mennesket er et socialt væsen, dets na
tur, dets »væsen«, er ikke noget en gang for alle givet og ufor
anderligt. Derfor betragter samfundsvidenskaben menneskets
interesser og behov som et produkt af historien, herunder pro
duktionens udvikling, til forskel fra den gamle primitive antro
pologiske betragtningsmåde, der vurderede det ene eller andet
sociale systems progressive karakter, alt efter om det passede el
ler ikke passede til »menneskets uforanderlige natur«. Når sam
fundsvidenskaben går frem på omtalte måde, bliver det muligt
for os at opfatte samfundets fremskridt som udvikling af det so
ciale menneske. Mennesket og graden af dets udvikling frem
træder ikke som en slags supplement til den historiske materialis
mes kriterium for samfundsmæssigt fremskridt, men som en
uundværlig komponent i dette kriterium.
Ikke alene laves historien af menneskene, men menneskene
laves også af historien. »Menneskenes sociale historie er altid
kun deres individuelle udviklings historie, ganske ligegyldigt om
de er sig dette bevidst eller ej,«
*
noterede Marx. Denne tese vi
ser, at essensen af historien først kan forstås, når den afdækkes
som historien af menneskets egen udvikling. Det betyder, at ideen
om menneskets frigørelse under samfundets udvikling og be
grundelsen af muligheden for at nå frem til en samfundstilstand,
hvor menneskets alsidige udvikling bliver målet i sig selv, ud
springer af selve den materialistiske historieopfattelse, af marx
ismens opfattelse af samfundsmæssigt fremskridt. Forsøgene på at
supplere marxismen med eksistentialisme og den materialistiske
determinisme i opfattelsen af samfundets og menneskets udvik
ling med en særlig lære om mennesket bunder derfor i manglen
de forståelse af den historiske materialismes egentlige væsen.
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 2, s. 443 {Marx til Annenkov, 28. december 1846)
2T
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Her bør omtales endnu et forhold. Produktivkræfternes ud
vikling som det højeste kriterium for samfundsmæssigt fremskridt
kan ikke altid bruges som objektiv målestok for udviklingen af
enkelte samfundsfænomener, der har hver deres specifikke træk,
er relativt selvstændige og hvis udviklingsniveau har bestemte
særegne kendetegn. Det gælder specielt udviklingen af den sam
fundsmæssige bevidstheds forskellige former. Moral, kunst og fi
losofi er kun forbundet med produktionen gennem en kompli
ceret række af mellemled; de har deres særlige udviklingstræk,
og har følgelig hver deres specifikke kendetegn for fremskridtet.
Det samfundsmæssige fremskridt som begreb og dets krite
rium, der er udviklet af den historiske materialisme, har teoretisk
metodologisk betydning og fungerer som ledetråd ved studiet af
konkret historisk stof og af de reale forskelle, der opstår i løbet
af samfundsudviklingen. Men begrebet og kriteriet siger ikke
noget om det historiske fremskridts konkrete forløb og heller
ikke om, hvilke reale forskelle der vil opstå i løbet af den hi
storiske udvikling under de og de betingelser. Derfor må disse
teser ikke identificeres med de almene »fremskridtsformler«, som
de borgerlige sociologer Spencer, Mikhailovski m. fl. har opfun
det; disse sociologer forsøgte at påtvinge den virkelige historie
bestemte »udviklingsnormer« og skemaer, som historien bare hav
de at føje sig efter. Marxisterne har til stadighed kritiseret den
ne udlægning af fremskridtsproblemet for at være abstrakt og
uhistorisk. Den videnskabelige opfattelse af fremskridt betyder
ikke, at den virkelige historie skal påtvinges ikke-historiske ske
maer, men at man udforsker de virkelige processer og lovmæs
sigheder i kvalitativt bestemte samfund — økonomiske samfunds
formationer ■—■ samt lovene for disses tilblivelse, udvikling og
overgang fra en formation til en anden.
Opfattelsen af det historiske fremskridt som samfundsforma
tionernes udvikling og afløsning af hinanden udtrykker ikke kun
verdenshistoriens enhed, men leverer også grundlaget for en ana
lyse af det historiske fremskridts mangfoldighed.
Enhver samfundsformations udvikling og dens særlige love
kendetegnes af den historiske udviklings specifikke mekanisme,
af drivkræfternes egenart, af udviklingens hastighed og af de
historiske rammer, inden for hvilke samfundsformationens ud
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vikling kan opfattes som fremskridt, som fremadskridende be
vægelse, og ikke blot som social eksistens eller baglæns bevægelse.
Hver samfundsformation lukker op for bestemte udviklingsmulig
heder, hvis fulde udnyttelse må og vil føre enten til overgang til
et kvalitativt nyt udviklingsniveau eller til social degradering i
den ene eller anden form.
Da hver samfundsformations love har specifik karakter, og
de almene love, der gælder for hele historien, ytrer sig på sær
egen måde under forskellige betingelser, bestemmer disse love ret
ningen af den historiske proces ikke slet og ret, men netop som
forandringer af det konkrete samfund, af den givne formation,
den givne sociale kvalitet. Men dette betyder på ingen måde, at
hele den historiske udviklings videre forløb hermed er forudbe
stemt. Derfor er også de sociale forudsigelser begrænset af histo
riske rammer. Man kan kun videnskabeligt forudsige de sam
fundsstrukturer og processer, hvis kim, spirer og forudsætninger
allerede eksisterer i virkeligheden.
Mangelen på fatal forudbestemthed i de sociale loves virk
ning og dermed også i den historiske proces’ retning er ligeledes
betinget af mangfoldigheden og kompleksiteten af de sociale kræf
ter, der deltager i den historiske vekselvirkning, samt af den sub
jektive faktors, de historiske tilfældigheders osv. indvirkning.
Historisk fremskridt er samfundets selvudvikling, bestemt af
de sociale love og realiseret via menneskenes virksomhed. Denne
opfattelse af det historiske fremskridts karakter indebærer, at
fremskridtets retning ikke bestemmes af menneskenes vilje, ønsker
og bestræbelser, men af de objektive loves virkning, og at de
bevidste sociale mål, menneskene sætter sig (her er i første række
tale om store massers, klassers, socialt betydelige mål), realiseres
med held, hvis de modsvarer den historiske udviklings objektive
tendenser.
Den anskuelse, at et guddommeligt forsyn skulle have nedlagt
et mål i historien og »arbejdet« på at virkeliggøre det fra første
færd, såvel som fej skepticisme i holdningen til det historiske
fremskridt, er fra et materialistisk synspunkt uholdbart. De so
ciale lovmæssigheder virker som dybtliggende historiske tenden
ser og bestemmer den generelle retning af forandringerne i de
givne sociale betingelser. Men i den reale historie og inden for
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de rammer, der sættes af den pågældende formations materielle
betingelser, vil der altid opstå en hel række af forskellige mulighe
der, hvis realisering afhænger af massernes aktivitet, af menneske
nes historiske virksomhed. Det betyder, at menneskene kommer
til at stå over for det bredest tænkelige, historiske virkefelt. Den
generelle progressive tendens i forandringerne af de sociale be
tingelser i vor epoke defineres således som bevægelse i retning af
socialisme og kommunisme. Men hvilken konkret »tegning« den
ne proces får, hvor, i hvilke »punkter« der viser sig de bredeste
muligheder for fremskridt og omvendt, hvor der viser sig stilstand
og måske endda tilbageskridt —■ alt dette afhænger ikke kun af
lovenes virkninger, men også af samspillet mellem et utal af fak
torer, der er flettet ind i hinanden og danner samtidens konkre
te forhold i det pågældende land; det afhænger af massernes ak
tivitet, af kampen mellem sociale grupper, af partiers og person
ligheders aktivitet osv.
Samtidig skal spørgsmålet om den progressive karakter af
alle konkrete sociale processer i vor epoke afgøres netop efter de
res forhold til denne grundlinje i den historiske udvikling, i over
gangen fra kapitalisme til socialisme.
For den marxistiske teori om samfundsmæssigt fremskridt har
spørgsmålet om fremskridtets type principiel betydning.
Selv om hver enkelt formation optræder som en egenartet
form for fremskridt (f. eks. feudalt eller kapitalistisk), kan visse
særegenheder ved det historiske fremskridt være indbygget i flere
samfundsformationer, der har beslægtede træk. I alle formatio
ner, der er splittet i herskende og undertrykte klasser, er frem
skridtets karakter antagonistisk.
Marx og Engels gav en dybtgående analyse af det antago
nistiske fremskridt. De viste, at fremskridtets antagonistiske for
mer er historisk uundgåelige for bestemte faser i produktionens
udvikling. Marx skrev: »Uden antagonismen ingen fremskridt;
det er den lov, som civilisationen har fulgt til i dag.«
*
Under betingelser, hvor udviklingen af samfund, videnskab
og kultur, hvor samfundsrigdommens vækst skete på bekostning
af den arbejdende befolkning, gennem knægtelse, udbytning og
* Karl Marx. Filosofiens elendighed. Rhodos, København 1974, s. 135
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undertrykkelse, kom samfundsfremskridtet, med Marx’ ord, til at
ligne det hedenske uhyre, der kun kunne drikke nektar af of
ferets hjerneskal. Historien viser, at i urfællesskabets opløsnings
periode var det netop slaveriet, som muliggjorde fremskridt i
kulturen, hvilket havde en kolossal indflydelse på samfundets
videre udvikling. Slaveriets fald, hvorved dette samfund gik un
der og blev afløst af feudalismen, var på sin side også et frem
skridt; det gav brede muligheder for at udvikle produktionen.
Også det feudale samfund eksisterede på grundlag af en gru
som udbytning af de umiddelbare producenter, de livegne bøn
der, en udbytning, der til tider antog barbariske former for stavns
binding af personligheden. Økonomisk undertrykkelse gik hånd
i hånd med politisk og åndelig undertrykkelse. I den politiske
og åndelige sfære var det ikke bevægelighed og tilpasning, der
kendetegnede feudalismen, men træghed og modstand mod en
hver forandring. Overalt herskede streng ensretning. Der var ét
produktionssystem, en hersker, en religion og de samme helgen
billeder. Menneskets placering i dette system blev bestemt af,
hvilken stand, kaste eller familie det tilhørte. Men feudalismen
stillede hindringer i vejen for bevægelse såvel fremad som bagud.
Mens det i slaveriets periode ikke sjældent forekom, at hele fol
keslag og ældgamle kulturer blev tilintetgjort, fik klassesamfun
det under feudalismen fast grund under fødderne og antog den
nødvendige stabilitet. I mange lande forvandledes denne stabi
litet til stivhed. Kun under sådanne forhold kunne et stort folks
herskere komme på den uhyrlige idé at afsondre landet fra om
verdenen. Ikke uden grund er den »kinesiske mur« blevet et sym
bol på feudal isolation og social stagnation.
I de europæiske lande satte udviklingen af vare-penge-relationerne bevægelse i den feudale økonomis stivnede former. Dis
se økonomiske processer kaldte nye samfundskræfter og sociale
bevægelser frem, de gav stødet til udviklingen af videnskab, fi
losofi og kunst, de kræfter, der sprængte det feudale systems ram
mer i den sociale og åndelige sfære.
Frem til et bestemt tidspunkt søgte feudalismen ved hjælp
af kirken og staten at holde disse kræfter nede og tvinge dem ind
i »fastlagte« rammer, men kunne i sidste ende ikke sætte sig op
imod dem.
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Feudalismen blev afløst af en ny samfundsformation, kapita
lismen, som udviklede og skærpede udbytningsrelationerne og i
mange henseender var feudalismens modsætning. Det væsentlige
var, at kapitalismen ved at støtte sig på den maskinelle produk
tions revolutionære tekniske basis gav stort spillerum for det tek
niske og videnskabelige fremskridt, for udviklingen af en mo
derne industriel produktion og for omlægning af hele økonomien
på et nyt teknisk grundlag.
Kapitalisten har brug for en arbejder, der er økonomisk inter
esseret i at sælge sin arbejdskraft. Til dette formål fremmedgør
kapitalen arbejderen for både arbejdsmidlerne og arbejdsproduk
tet og tvinger ham til at sælge sin arbejdskraft til kapitalisten.
For arbejderen fremtræder arbejdet kun som et middel til at
opretholde livet. Og for kapitalisten er produktionen kun et
middel til at opnå profit. Under sådanne betingelser er produk
tionen ikke et middel til at udvikle mennesket, tværtimod, men
nesket er et middel til at udvikle produktionen.
I alle antagonistiske klasseformationer er det arbejdende men
neske slave: enten i direkte forstand — slave for et andet men
neske —• eller halvslave — livegen og guds tjener, slave af re
ligion og fordomme —■ eller som under kapitalismen, slave af
kapitalen, tilbehør til en maskine, slave af ting.
I historiens løb er forbindelserne mellem lande og folk stadig
blevet udvidet, om end denne proces ikke har fulgt en lige linje,
men oplevet perioder, hvor etablerede forbindelser er blevet af
brudt. I denne henseende betød kapitalismen et afgørende skridt
fremad, idet den endegyldigt brød folkenes tidligere isolation og
drog dem ind i den kapitalistiske udviklings almene bane. Ko
lonisering og erobring af nye lande, arbejdsdeling og handel, et
samlet verdensmarkeds opståen, indgåelse af mangfoldige øko
nomiske forbindelser, udvikling af moderne jernbane-, skibs- og
lufttransportmidler samt af presse, radio og fjernsyn — alle disse
politiske, økonomiske og tekniske midler befordrede indgåelsen af
alle slags forbindelser mellem Jordens folkeslag og regioner. Alt
dette bidrog på sin side til stærkere gensidig påvirkning i kultu
rens, videnskabens og den åndelige produktions sfære. Men denne
proces var i sig selv modsætningsfyldt, for den blev ledsaget af
nogle folks udbytning og undertrykkelse af andre; der udviklede
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sig modsigelser og konflikter mellem de enkelte stater. Udbyt
ningen af de undertrykte folk var en af hovedkilderne til be
rigelse af industrilandenes bourgeoisi.
Det har altid været fordelagtigt for kapitalisterne at bevare
de tilbagestående lande, som gav og giver råstoffer og billig ar
bejdskraft. Derfor ser vi også i dag, hvor imperialismens koloni
system reelt er blevet historiens ejendom, at den tekniske og øko
nomiske kløft mellem kapitalistiske industrilande og udviklings
lande, der befinder sig i kapitalismens periferi, ikke mindskes,
men tværtimod øges. Dette er et af vor tids mest akutte problemer.
Samfundsfremskridtets antagonistiske karakter kommer også
til udtryk i den yderst ujævne og siksakformede samfundsudvik
ling. Historien viser, at fremskridtet aldrig har fulgt en lige,
fremadskridende linje, men er foregået ad komplicerede veje og
været ledsaget af tilbagetog, regres og periodisk stagnation. Men
neskehedens landvindinger på et område blev ledsaget af tab på
andre områder. Perioder med samfundsmæssig fremgang og re
volutioner afløstes af reaktionsperioder, menneskehedens nye
landvindinger betød nye problemer og nye farer, selve fremskrid
tet på mange områder indebar reaktionære tendenser og bestræ
belser. Vanskelighederne og modsigelserne i samfundets udvikling
har gentagne gange givet menneskene anledning til pessimistiske
stemninger og manglende tro på en bedre fremtid. Til forskel
herfra er marxismen-leninismen som den opstigende klasses ver
densanskuelse udtryk for den historiske optimisme og visheden
om, at fremtiden tilhører den arbejdende befolkning. Men denne
optimisme betyder ikke, at man overser vanskelighederne og mod
sigelserne i samfundsfremskridtet, den har intet tilfælles med den
primitive og tankeløse »her-kommer-vi-holdning«.
Allerede Marx beviste, at kapitalismen er den sidste antago
nistiske samfundsformation i historien. Udviklingen siden da har
bekræftet dette.
Kapitalismen oplever i dag en i økonomisk, social og moralsk
henseende dyb krise. Det kapitalistiske systems videre beståen
er den største hindring for samfundsfremskridtet i vor tid, der
er et vendepunkt i menneskesamfundets historie.
Menneskehedens videre fremskridt er kun muligt ad det kom
munistiske fremskridts vej.
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Overgangen fra kapitalisme til kommunisme betyder sam
tidig, at der opstår en ny type samfundsfremskridt, fra antago
nistiske til ikke-antagonistiske former for fremskridt.
De grundlæggende særtræk ved fremskridtet i den kommu
nistiske formation er fjernelse af de sociale antagonismer ved at
indføre samfundseje af produktionsmidlerne og afskaffe udbyt
ningen; beherskelse af samfundets udviklingslove og bevidst,
planmæssig udnyttelse af dem til regulering af de sociale relatio
ner; inddragelse af stadig flere arbejdende i bevidst historisk
aktivitet gennem et centraliseret demokratisk system af økono
misk styring og alsidig udvikling af det socialistiske demokrati;
indordning af produktionen under menneskets interesser og be
hov; udnyttelse af den materielle og åndelige produktion, af hele
systemet af sociale relationer til alsidig og harmonisk udvikling
af mennesket; frigørelse fra illusoriske bevidsthedsformer.
Først med den kommunistiske formations udvikling på en ma
teriel og teknisk basis af højt automatiseret produktion og med
kommunistiske samfundsrelationers blomstring opstår der betin
gelser, hvor »hver enkelts fri udvikling er betingelsen for alles fri
,
*
udvikling«
og hvor det følgelig er umuligt, at én del af sam
fundet kan udvikle sig på bekostning af en anden del. Menne
sket bliver til målet i sig selv, og dets udviklingsniveau bliver
umiddelbar målestok for, hvor langt det sociale fremskridt er
nået.
Overgangen til kommunisme er et spring fra den blinde nød
vendigheds rige ind i frihedens rige, den er afslutningen på for
historien og begyndelsen på menneskehedens sande historie.
Den nye type samfundsfremskridt opstår naturligvis ikke på
en gang, men lidt efter lidt. Her er det af grundlæggende betyd
ning, at den socialistiske revolution indleder løsningen af den so
ciale opgave, som det antagonistiske samfund står overfor uden
at kunne løse, dvs. hævdelse af samfundets frihed i den forstand,
at mennesket er herre over sine egne sociale relationer. Erfarin
gerne viser, at dette er en overordentlig svær opgave, som først
kan løses fuldstændigt, når for det første produktivkræfterne, vi
* Marx/Engels. Udvalgte skrifter i to bind, bd. 1, s. 47 {Det kom
munistiske Manifest')
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denskaben, kulturen og den socialistiske bevidsthed har nået et
højt niveau, og når der for det andet er skabt de dertil svarende
økonomiske og sociale mekanismer.
I clet socialistiske samfund overvindes spontaneiteten i den
historiske proces, og ydermere bliver selve erkendelsen og den be
vidste udnyttelse af samfundets udviklingslove en nødvendighed.
Ingen sinde tidligere har menneskene støttet deres samfundshi
storiske aktivitet på kendskab til samfundets objektive lovmæs
sigheder. Opbygningen af socialismen og samfundets videre ud
vikling mod kommunismen sker netop på grundlag af den vi
denskabelige marxistisk-leninistiske teori og de kommunistiske
partiers og arbejderpartiernes videnskabeligt udarbejdede pro
grammer, hvori teoriens grundsætninger antager karakter af kon
krete aktionsplaner for masserne. Under den kommunistiske for
mation mister samfundsudviklingens objektive love herredøm
met over menneskene som en for dem fremmed magt og står un
der menneskenes bevidste kontrol.
Under socialismen begynder samfundsudviklingen at få be
vidst karakter, ikke i den forstand, at menneskene her vilkårligt
kan styre historiens gang, men at de kan handle i overensstem
melse med historiens erkendte love. Derfor stiller det socialistiske
samfund den opgave at bringe hvert samfundsmedlems bevidsthed
op til forståelse af hele samfundets interesser og udviklingslove.
Med socialismens udvikling bliver stadig større masser inddraget
i bevidst historieskabende aktivitet, hvilket i kolossalt omfang
fremskynder samfundsudviklingens tempo.
Alt dette betyder ikke, at der fuldstændig mangler elementer
af spontaneitet under socialismen, og at menneskene fuldt ud
kan forudse resultaterne af deres handlinger. Erkendelsesproces
sen er jo uendelig, og at inddrage alle objektive lovmæssigheders
krav under bestemte konkrete betingelser er derfor yderst svært
og praktisk umuligt. Der er stadig risiko for, at der ikke tages
fuldt hensyn til alle objektive loves krav og konkrete udslag, hvil
ket gør det muligt at en eller anden lovmæssighed ytrer sig spon
tant. Alene kendskab til lovene er naturligvis ikke nok til at un
derkaste spontaneiteten samfundets regulerende indflydelse. Sam
fundet må også råde over de nødvendige materielle midler. I det
store og hele formår samfundet med socialismens udvikling i sta
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dig stigende grad at forudse resultaterne af handlingerne og be
vidst kontrollere menneskenes relationer indbyrdes og til natu
ren. Opbygningen af kommunismen er en bevidst proces, et re
sultat af millioner af menneskers bevidste indsats. Ikke et eneste
samfund er tidligere blevet bygget bevidst, på grundlag af er
kendte love for samfundsudviklingen. Dette er et af de kvalitativt
nye træk ved opbygningen og udviklingen af den kommunistiske
samfundsformation som den højeste og fornuftigste form for or
ganisering af produktionen og hele samfundslivet.
Med overgangen fra kapitalisme til socialisme indtræder altså
en kraftig udvidelse af al bevidst aktivitet i forbindelse med den
planmæssige organisering af produktionen og de voksende mu
ligheder for at forudse de sociale følger af menneskenes aktivi
tet i samfundsmålestok. Menneskenes praktiske virksomhed når
her et højere trin. Mens den førhen ikke var andet end målrettet
forandring af naturgenstande og bevidst tilpasning til samfun
dets materielle betingelser, der ændrede sig spontant, og mens
de gamle tilstande og forældede relationer blev overvundet be
vidst under revolutionen, så inddrager menneskene med den so
cialistiske revolutions sejr udviklingen af nye sociale relationer i
den bevidste aktivitet.
I den socialistiske fase af den kommunistiske formations ud
vikling opstår og udnyttes en række karakteristiske former for
organisation og ledelse af økonomiske og sociale processer som
f. eks. prognose og planlægning på samfundsplan, kappestrid,
videnskabelig ledelse og styring. Men fordi det socialistiske sam
fund udgår fra kapitalismen, overtager det samtidig en række af
de gamle økonomiske og sociale mekanismer, der gives et nyt
indhold og udnyttes i den socialistiske udviklings interesse. Det
socialistiske samfund anvender vareproduktion, værdilov, penge
og personlige materielle stimuli som nødvendige elementer i den
socialistiske økonomi. At mennesket under socialismen inddrages
i den samfundsmæssige produktion gennem personlige materielle
stimuli, kan betragtes som et vist levn fra den gamle type af hi
storisk udvikling, om end det under socialismen gives et nyt socialt
indhold. I fremtiden vil værdiloven og de dermed forbundne fæ
nomener falde bort, og økonomiens udvikling vil kun være under
lagt den kommunistiske formations specifikke love.
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Herredømmet over samfundsmæssige lovmæssigheder og sty
ringen under socialismen realiseres ved hjælp af staten og rets
systemet, der ligeledes er sociale organisationsformer, som stam
mer fra klassesamfundet. Den socialistiske stat er imidlertid de
arbejdendes stat, en kvalitativt ny statstype, der er opstået på
grundlag af det gamle statsapparats undergang i den socialistiske
revolution.
Det socialistiske samfund udnytter disse elementer af det hi
storiske fremskridts gamle mekanismer på en ny måde og bereder
forudsætningerne for, at disse elementer dør bort. Inden for ram
merne af og ved hjælp af de mekanismer, det socialistiske sam
fund har overtaget fra fortiden, forberedes nye mekanismer, der
er specifikke for den kommunistiske formation. Således opstår
der elementer af kommunistisk samfundsmæssig selvforvaltning
inden for rammerne af og ved hjælp af den socialistiske stat.
Anvendelse af den historiske udviklings mekanismer fra det
historiske fremskridts antagonistiske stadium og inden for disse
mekanismer gradvis udvikling af en grundlæggende ny fremskridts
mekanisme, der er karakteristisk for den kommunistiske forma
tion, samt bortdøen af fortidens overleverede elementer er sær
træk ved den socialistiske fase af det kommunistiske fremskridt.
Denne proces har modsigelsesfyldt karakter, men modsigelserne er
ikke antagonistiske. De løses under overgangen til kommunis
mens højeste stadium, ved at tilvejebringe kommunismens mate
rielle og tekniske basis, udvikle de kommunistiske samfundsrela
tioner og det socialistiske demokrati og fuldkommengøre styringsog organisationsformerne.
Løsningen af denne sociale opgave er uløseligt forbundet med
et andet kardinalproblem i det kommunistiske fremskridt: med
udnyttelse af alle økonomiens, videnskabens og kulturens resulta
ter til gavn for menneskets egen harmoniske udvikling, til udvik
ling af den personlige frihed. Under disse forhold bliver men
neskets, enhver arbejdendes, ethvert samfundsmedlems udviklings
niveau eksponent og indikator for det nye samfunds sociale
fremskridt. Denne ædle, humane opgave og dens løsning er det
kommunistiske fremskridts højeste mål. Kommunismen er en
fornuftig social organisation, der støtter sig på en højtudviklet
teknisk basis, forener menneskene i den solidariske enheds ram
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mer for videre betvingelse af naturkræfterne, hævder menneske
nes herredømme over deres egne sociale relationer og retter hele
det sociale system, hele den materielle og åndelige kultur ind mod
menneskets, personlighedens harmoniske udvikling. Kommunis
men løser op for historiens hemmelighed, er samfundsfremskrid
tets højeste trin, et fænomen af verdenshistorisk betydning. Kun
kommunismen viser menneskene vej ud af de tragiske sammen
stød, de befinder sig i. Derfor vil alle folk før eller senere nå frem
til kommunismen.
Den kommunistiske formation vil med sikkerhed blive en uni
versel formation, hvor hele menneskeheden, alle folkeslag i sidste
ende vil nå samme udviklingsniveau, og da opstår den samlede
menneskeheds samlede historie.
Dette er den marxistiske holdning og det svar, marxismen
giver på spørgsmålet om den sociale udviklings perspektiver.
Under de nuværende forhold, hvor verden er spaltet i mod
stående sociale systemer, er spørgsmålet om fremtiden og om
perspektiverne for det ene eller det andet sociale system genstand
for den skarpeste ideologiske kamp. Borgerlige ideologer kan,
ligegyldig hvordan de stiller sig til ideen om samfundsfremskrid
tet, ikke forbigå dette spørgsmål. Selve interesserne hos det so
ciale system, som de forsvarer, kræver, at de på den ene eller an
den måde påviser dette systems perspektiver og opstiller et alter
nativ til den videnskabelige kommunisme i form af teser, der til
syneladende støtter sig på videnskabens autoritet eller i det mind
ste giver indtryk af at være videnskabeligt underbygget. I bor
gerlig litteratur finder vi derfor ikke kun »argumenter« mod
fremskridtets idé, ikke kun en stemning af håbløshed over for
faren for en atomkrig og dens katastrofale følger, men også forsøg
på at opstille »prognoser« for i det mindste de nærmeste ti år og
levere en »teoretisk« analyse af samfundets udviklingstendenser.
Disse sociale behov har affødt den såkaldte teori om industri
samfundet og varianter heraf.
Ophavsmændene til denne teori kan ikke finde på noget bed
re end at tage fat om den marxistiske tese om produktivkræfter
nes udvikling som grundlag for samfundsudviklingen, men de for
drejer den på deres egen facon. Ud fra den opfattelse, at pro
duktionens udviklingsniveau kan bruges til sammenligning af for
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skellige samfund, benægter de den lovmæssige sammenhæng mel
lem produktivkræfter og produktionsrelationer og udleder bl. a.
den sociale struktur direkte af den tekniske udvikling. Herfra
stammer teorien om, at alle lande kan inddeles i grupper efter
produktionens udviklingsniveau. Lande uden moderne industri
betegnes som »traditionelle samfund« og lande med udviklet in
dustri som »industrisamfund«. Mellem dem opstilles forskellige
overgangsformer. Under etiketten »industrisamfund« samler man
altså både kapitalistiske og socialistiske lande, der blot betragtes
som afarter af »industrisamfundet«.
Teorien om industrisamfundet, som Raymond Aron sågar kal
der »den vigtigste teori i vor epoke«, har til opgave at tilsløre
det afgørende faktum, at overgangen fra kapitalisme til socialis
me danner indholdet i vor epoke. I modsætning til marxismen
forsøger borgerlige ideologer at bevise, at socialismen slet ikke
afløser kapitalismen, at også kapitalismen indeholder muligheder
for videre udvikling. Hvad er så det for muligheder?
Nogle står for det synspunkt, at udviklingen går i retning af
et »samlet industrisamfund«, hvor forskellen mellem kapitalis
me og socialisme udviskes og træder i baggrunden. Dette syns
punkt deles bl. a. af mange teoretikere blandt højresocialdemo
krater. En række borgerlige sociologer har opstillet »konvergens
teorien«, dvs. tilnærmelse mellem socialismen og kapitalismen,
som angiveligt skulle foregå allerede i dag. Efter deres mening
tilhører fremtiden en såkaldt socio-kulturel syntese af alle den
forudgående udviklings resultater. Andre teoretikere søger at
»bevise«, at kommunismen overhovedet ikke har nogen perspek
tiver med udviklingen af »industrisamfundet«. En særlig ivrig
forfægter af denne tanke er den forbitrede antikommunist Walt
Whitman Rostow, som har fremsat teorien om »økonomiske ud
viklingsstadier«. Hans »stadier« udtrykker forskellige trin i sam
fundsudviklingen, begyndende med det »traditionelle samfund«
frem til »det høje masseforbrugs samfund«. Ifølge Rostow har
USA nået det sidste trin, og angiveligt skulle kommunismen hind
re USSR i at nå dette trin, for med overgangen til masseforbrug
ville kommunismen nødvendigvis »visne«. Og disse tåbelige på
stande forkynder Rostow som et »ikke-kommunistisk manifest«!
Den løgn, at kommunismen hænger sammen med et lavt udvik
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lingsniveau af produktionen, med fattigdom og armod, er ikke
ny og for længst tilbagevist af marxismen.
Netop kommunismen giver den arbejdende befolkning per
spektiv om voksende materiel velstand, hvilket imidlertid ikke be
tragtes som et mål i sig selv, men som en betingelse for og et mid
del til at befri personligheden for materielle bekymringer og om
stille dens interesser til den skabende virksomheds sfære.
Endelig har den tekniske og videnskabelige revolutions vold
somme udvikling og den stærkt stigende betydning af produktions
faktorer som organisation, styring og elektronisk regne teknik (i
forbindelse med automatisering af produktionen) givet anled
ning til påstande om, at »industrisamfundets« stadium er histo
risk begrænset og vil blive afløst af det »postindustrielle sam
fund«. Denne term brugte Daniel Bell til at betegne den tilstand,
som USA og en lille gruppe af de rigeste lande efter hans me
ning vil nå i år 2000. Andre lande vil efter sigende forblive på
det »industrielle« eller »førindustrielle« samfunds stadium.
Teorien om »industrisamfundet« er naturligvis ikke helt grund
løs. Den moderne industris udvikling medfører reelt en række ge
nerelle tendenser og processer under både kapitalismen og socia
lismen —- urbanisering, omlægning af levevis osv. Fremgangene
inden for videnskab og teknik giver kolossale muligheder for at
overvinde fattigdom og armod og løse en række sociale proble
mer. Men alt dette ophæver ikke det vigtigste —• modsætningen
mellem de to sociale systemer, kapitalismen og socialismen. Netop
dette forhold søger borgerlige teoretikere at tilsløre med alle
deres teorier, for derigennem »modbevise« det faktum, at kapi
talismen uvægerlig vil blive afløst af socialismen, og at kun so
cialismen er i stand til at løse alle samfundsfremskridtets grund
læggende problemer.
Overgangen til socialisme og dernæst til kommunisme vil for
de folk, som står på forskellige trin af den historiske udvikling
og dermed har forskellige kulturhistoriske traditioner, forløbe spe
cifikt i hvert enkelt tilfælde. Denne vej er svær og modsigelses
fyldt, det er en vej med svære kampe. Rigtig vurdering af disse
mangeartede processer og udvikling af den rigtige aktionslinje
for hvert konkret tilfælde er den skabende marxisme-leninismes
opgave.

