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I Perspektiv 

Da Lukacs i 1924 sammenfattende karakteriserede Lenins teoretiske indsats, 
satte han revolutionens aktualitet som Lenins grundtanke. Denne karak- 
teristik er slående præcis, og Lukacs' forbehold i indledningen til 2. oplag 
af Lenin, der blev skrevet i 1967, formulerer også snarere en advarsel mod 
mekanisk at overfore erfaringer fra én revolutionær opsvingsperiode til en 
anden end egentlige ansatser til en revision af det oprindelige synspunkt. 

Denne advarsel rejser sporgsmålet om Lenins teori netop udfra sin speci- 
fikke form for forankring i en epoke risikerer en hurtig forældelse? Selv 
om Lenin - ogsa - betegner et forsog på at fastholde essensen af Lenins tænk- 
ning p i  et tidspunkt hvor han ikke længere selv var i stand til a t  fortsætte 
den, dementerer den i sig selv relevansen af dette sporgsmal. Hvad det gæl- 
der om at undgå er dogmatisering af teorien, og hvad det gælder om at lære 
er at analysere sin egen epoke, d.v.s. man må lære af Lenins metode. Det er 
her bemærkelsesværdigt hvordan det dagsaktuelle overalt indgir i uoplose- 
lig forbindelse med teorien. For Lukacs kan denne forbindelse imidlertid 
ikke forklares med at Lenin var »realpolitiker«. Lenins sikaldte realpolitik 
er i virkeligheden evnen til altid at være p2 hajde med den givne situations 
umiddelbare krav og muligheder - netop udfra en stringent teoretisk for- 
staelse af forholdet mellem det almene og det konkrete i samfundsanalysen. 

Opfattelsen af Lenin som pragmatiker og derfor teoretisk uinteressant har 
længe været dominerende savel i borgerlig ideologi som langt ind i venstre- 
flojens rækker. Omvendt har en ophojelse af Lenins indsats til dogmer gjort 
sig gældende, f.eks. i Sovjetunionen. Det e r  p i  tide at gore op med begge dele. 

Lenins artikler om L. N. Tolstoj er et eksempel på et dagsaktuelt sporgs- 
mal, der analyseres som et af revolutionens grundproblemer. I tilslutning til 
Lukacs har jeg hævdet at Lenins teori idag har principiel interesse. Men den- 
ne interesse er selvf~lgelig ogsa afhængig af det analyserede omrades karak- 
ter, ,og derfor mA også sporgsmålet om Tolstojs betydning idag stilles. 

Helt generelt kan opfattelsen af Tolstoj som »klassiker« nok siges at være 
dominerende. Tolstoj er indoptaget i den vestlige kulturtraditions kanon af 
»store forfattere« og dermed ti!delt en »evig«-gyldighed. En sadan opfattel- 
se ignorerer at Tolstojs ideologi - i hvert fald i flg. Lenin - ikke blot gav 
udtryk for hans egen personlige overbevisning, men samtidig inkarnerede 
millioner af bonders ideolggi under bestemte samfundsmæssige vilkar. 
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Nar Lunatarskij i 1924,kalder tolstojanismen en grundlzggende ideologi 
i samtiden' sker det netop med henvisning til banderne, farst og fremmest i 
Asien. Det mest oplagte eksempel på dens betydning er den indiske nationale 
befrielseskamp under ledelse af Ghandi, hvis ikke-volds-doktrin var over- 
taget direkte fra Tolstoj. Et nyere eksempel er Awami-ligaens optræden far 
krigen med Vestpakistan, som muliggjorde den vestpakistanske hærs mas- 
sakrer pa en ubevæbnet befolkning. 

Mindre vzsentlige, men ikke ligegyldige produkter af samme ideologiske 
tradition er den vestlige pacifisme og de forskellige bevægelser der med jævne 
mellemrum slar ned astfra og opfordrer til selvfuldkommengarelse, medi- 
tation, oprettelse af produktionskollektiver O.S.V. - kort sagt vender sporgs- 
malet om ændringen af samfundet på hovedet og internaliserer det, s2 det 
bliver et spargsmal om det enkelte individs isolerede psykiske og fysiske for- 
andring. 

I de russiske revolutioner og ikke mindst i den kinesiske revolution, der 
farst og fremmest blev båret af de fattige bander, skete et historisk brud med 
den tradition som tolstojanismen reprzsenterer. Men i en række imperialis- 
tisk udbyttede lande gar »tolstojanske« ideologier sig stadig gældende og 
demonstrerer i nyligt stedfundne kampe, vanskeligheder og nederlag Tolstojs 
aktualitet - savel som revolutionens. 

II Den historiske sammenhæng 

1. Revolutionens og  reaktionens periode 

Tolstoj-artiklerne blev skrevet fra 1908 til 191 1, i en periode hvis yderpunk- 
ter betegner dels en voldsom reaktion efter 1905-revolutionen, dels begyn- 
delsen til en skærpelse i de samfundsmizssige modsigelser, som ledte frem 
mod revolutionerne i 1917. I takt med at den revolutionzre bevægelse grad- 
vis tog af i labet af 1906 og 1907 tilbagekaldte eller udhulede den zaristiske 
regering i vidt omfang.de tilkæmpede reformer, samtidig med at den ind- 
ledte en offensiv mod de revolutionzre. 

Mens perioden 1905-1907 var kendetegnet af sammenstad mellem ka- 
pitalisme og feudalisme, mellem forskellige tendenser indenfor den kapita- 
listiske udvikling, ajeblikkelig ikrafttrzden af reformer på forskellige om- 
rader i en hastig proces, hvor den revolutionære bevægelse ikke sjældent 
uddistancerede den revolutionære teori - domineredes perioden 1908- 
1910 af »de middelalderlige urokser((2, zarismens forsag pil at overleve ved 
hjzlp af minima4e indrammelser og maximal repression. 

Lenin karakteriserede 1905-revolutionen som en borgerlig bonde-revolu- 
tion. Som hovedpunkter på dagsordenen satte den oprettelsen af en repræ- 
sentativ lovgivende forsamling, indfarelsen af borgerlige rettigheder og ban- 
dernes fulde overtagelse af jorden. Med Oktober-manifestet 1905 stillede za- 
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