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RADIKALISMEN 

Begrebet ))ideologic< afspejler den ene af de erkendelser som det har vnret  
muligt at  udlede af politisk kamp, nemlig den at  herskende grupper i deres 
tznkning kan blive så interessebundet til en situation at  de ikke Izngere er 
i stand til at  se de szrlige kendsgerninger som ville undergrave deres 
magtposition. I ordet »ideologi<( ligger implicit den indsigt at specifikke 
gruppers kollektive ubevidsthed i specifikke situationer tilslnrer de 
objektive samfundsbetingelser både for dem selv og for andre og 
stabiliserer dermed disse betingelser. Den modsatte erkendelse der kan 
udledes af politisk kamp afspejles i begrebet om utopisk tznkning,  nemlig 
den a t  bestemte undertrykte grupper intellektuelt er så stzerkt interesseret 
i nedbrydelse og zndr ing af en given samfundssituation at de ubevidst 
kun ser de elementer i situationen som tjener til at  modvirke dette. Deres 
tznkning er ude af stand til at  stille en korrekt diagnose for eksisterende 
samfundsforhold. De bekymrer sig overhovedet ikke o m  det der i 
virkeligheden foregår: snarere snger de allerede i deres egen tznkning at  
zndre  den bestående virkelighed. Deres t znkn ing  er aldrig en diagnose af 
situationen: den kan kun bruges som aktionsanvisning. 

Karl Mannheim 
(Ideologj~ a n d  Utopia, London 1966, s. 36) 

Radikalisme er et historisk fznomen og det har derfor kun mening at behandle 
det historisk - som en kritisk bevidsthed der forholder sig til specifikke 
nkonomiske forhold og sociologiske konstellationer. 

Radikalismen er en ideologisk forestilling o m  en kvalitativ s a m m e n h ~ n g  i 
den radikale kritik gennem en 100-årig periode - en konsistent åndsretning. 

Det er  klart at  kritik har fundamental forskellig betydning i de forskellige 
historiske sammenhnnge den er udtryk for og fungerer i. Dette forhindrer ikke 
at  det skulle vz re  muligt at  beskrive grundlzggende ideologiske dispositioner i 
radikalismen. 

Som en beskrivelse af sådanne bedes denne artikel lzst. 

Ideologi og utopi 

Radikalere gennem tiderne har altid med stolthed opfattet sig som reaktionens 
m q t i g s t e  modstandere. Og til alt held har reaktionens ideologer ogs i  
betragtet dem som sådanne. Det har derfor aldrigmanglet på stofeller påskud 
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