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Peter Briickner/ Gabriele Rieke 

Om den æstetiske opdragelse af menneske
ne i arbejderbevægelsen. 

1. Et proletariat bliver kultiveret 

I 2. halvdel af det 19. århundrede udvikler den tilblivende tyske industristats 
massebefolkninger sig til en ensartet helhed, sociale integrationsprocesser 
fuldendes eller fremskyndes. Sådanne udviklingstendenser bevæger sig ikke af 
sig selv mod deres mål: der kræves samfundsmæssigt kultiveringsarbejde. Det 
er ikke kun den borgerlige-liberale voksenuddannelse, folkeskole eller 
Kolping-forening, som har bidraget deres hertil, men også arbejderdannelses-
foreninger, SPD og fagforeninger. Vi vil i første omgang betragte deres 
opfattelse af dannelse, af »kultur«, dermed den æstetiske (og moralske) 
opdragelse af menneskene i arbejderbevægelsen, ud fra den tilblivende 
bybefolknings behov. 

Dennes situation var vanskelig. Urbaniseringen, d.v.s. opkomsten af store 
(del-)befolkninger på et snævert område med samvær under stærkt 
sammentrængte former og (modsatrettet) isoleringstendens fuldbyrdedes 
inden for forholdsvis kort, d.v.s. ikke biologisk tid gennem tilflytning (2) fra de 
lokale, bornerte, overskuelige samfund, som var blevet ødelagt i løbet af den 
kapitalistiske produktionsmådes sætten sig igennem (3). I første omgang ser vi 
bort fra den fattige fjerdedels materielle elendighed (se nedenfor) og søger 
hellere efter anledningerne til denne »kultivering«. Man må huske på, at 
landsby og købstad, at livet omkring kirketårnet rundt omkring i de 
tysksprogede småstater havde deres ritualiserede, for længst vanemæssige 
(»habitualiserede«) former og regler for mellemmenneskeligt samvær, kontakt 
og kommunikation. Hvem er det, som kommer imod mig der på gaden, 
hvordan skal jeg hilse på ham? Hvilke hensigter har den, som jeg træffer i det 
hus, jeg bor i? Kan jeg stole på manden ved fabriksporten? Hvordan 
signaliserer han stand, herkomst? Er hjælpsomhed mellem naboer mulig 
(nødvendig) i kvarteret? Tænker og føler andre ligesom jeg? - alt dette måtte 
man nu møjsommeligt søge at finde ud af. Den tilflyttende storbybefolkning 
måtte erhverve nye orienteringer, nye vaner og regler i rask tiltagende kontakt 
med fremmede (og fremmede ting) på et snævert område (for chancen for 
udvikling af relativt autonome subkulturer var svag). Dette, at finde ud af den 
rigtige tale- og omgangsform, erhvervelsen og sammenfletningen af 'rolle'-
forventninger, opnåelsen af faste sociale målestokke i løbet af en generation 
blev vanskeliggjort gennem mange ting; især for de lag af arbejdere, og også 
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håndværkere (og selv endda små embedsmænd), som endnu var udelukket fra 
at få borgerret. A. GEHLEN har med de konservative intellektuelles sporsans^ *-.; 
for tradition (og for svind i tradition) henvist til en for mange højst belastende 
modsætning i den samfundsmæssige skæbne (4), som må have gjort det netop 
skitserede orienteringstab ekstra ondartet. I det 19. århundrede universalisere-^ 
des politisk-økonomiske sammenhænge og udbredte sig overnationalt; mens 
disse superstrukturer opstår, parcelleres den bymæssige befolknings liv. | 
Individerne tvinges ind i snævre og monotome erfaringssektorer. Det får den j 
følge for den enkelte, at hans begreber om det han gør og hans begreber om det, / 
som sker ham livshistorisk, slet ikke mere hænger sammen. A. GEHLEN: Han 
bliver eksempelvis arbejdsløs, skønt han har gjort sit arbejde godt - på grund af 
en krise et eller andet sted på jordkuglen, som han ikke forstår og som han 
muligvis slet ikke har noget kendskab til. Det er ikke tilfældigt at HEBBEL 
udvikler det borgerlige »skæbnedrama«, mester Anton og andre forstår ikke 
mere verden. Hvad hele befolkninger gør, hvad de yder, styrker kun deresvel, 
deres liv inden for de snævreste rammer; tildragelser langt væk fra kvarteret 
eller fabrikken, som er uigennemskuelige for dem, er derimod af stor 
betydning. »Naboskab og kollektiv orientering ville have været trængende 
nødvendig, dog besværliggøres den søgte orientering og integration - inden for 
parcellerne - yderligere af arbejdets fragmentering, dets »sporløshed« 
(Spurlos-Werden) (5), erhvervsarbejdet bliver erfaringsfattigt med en kun rin- * 
ge grad af tilbagekobling og videnserhvervelse ud fra resultatet. Arbejdet over- I 
lades ikke nogen tid eller lejlighed til kollegialt samvær med naboarbejdef rie. ( 
Kort sagt: den tilblivende bybefolkning og navnlig dennes majoritet, små- i 
folk, var tvunget til at tilpasse sig »åndeligt ubegribelige, moralsk inkommen- j . 
surable, men dog overmægtige forhold«. (6) Hvad der i løbet af det 19. år- j 
hundrede gik tabt med superstruktur, industrialisering og urbanisering er den I 
»invariante skat af vaner, den indsigt, de symboler, vejvisere og kulturelle in:- j 
mobilier, som vi overlader styringen af vores adfærdsformer med følelsen al j 
at gøre det rigtigt«. (7) Arbejderbevægelsens organisationer og institutioner j 
opretholdt derimod dette kulturgods (Kulturelle Immobilien) mod tidens \ 
strøm (eller skabte i bedste fald nyt af gammelt), formidlet over kollegiale \ 
arrangementer samt over organisationen, i hvilken man lærer at kende hin-
anden og at stole på hinanden. 

A. GEHLEN så ikke, at denne orienterings-»hjælp«, som overhovedet hele 
kultiveringen af proletariatet, også rettede sig mod håndværker- og 
bondesolidaritetens ældre historie. I det 19. århundrede går en i rester 
overleveret århundredegammel kamptradition tabt, ikke kundenGEHLEN-
'ske »invariante skat af vaner«. Kultivering: ødelægger den elementer af klasse
erindring. Håndværkernes organisationer, som omkring 1830/40 grunder sig 
på »gensidig« hjælp, og som MARX lærer at kende i Paris, havde som 
grundlag netop disse til dels førkapitalistiske traditioner af modstand og 
solidaritet. En anden proces af social udligning og tilpasning, opkomsten af 
den tyske nation, gåret godt stykke af vejen for sig med de samme midler, d.v.s. 
også »dannelse« og tilegnelse af »kultur«. I begyndelsen af denne anstrengelse 
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