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Ib Bondebjerg 
Parti, klasse og kulturrevolution 

En Replik 

1. 

Intentionen bag den artikel om Bertolt Brecht, som jeg indleverede til Poetiks 
redaktion i april -74, og som nu trykkes 1 år efter, var, som led i et større 
forskningsprojekt om proletarisk offentlighed, at starte og videreføre nole 
diskussioner om historiske udformninger af den kulturrevolutionære praksis 
indenfor den kommunistiske bevægelse i mellemkrigstiden. Mine, dengang 
foreløbige, undersøgelser, hvis resultater afspejles på godt og ondt i artiklen, 
havde ført mig frem til, at det ville være frugtbart, ikke mindst i et nutidigt 
perspektiv, at søge at give en beskrivelse og placering af en bestemt 
venstreoppositionel tradition, der både i den russiske og den tyske 
sammenhæng gjorde sig gældende med forsøg på at udforme en operativ, 
proletarisk æstetik og kulturteori, men som også var forbundet med en 
bestemt politisk tendens, der forsøgte at fastholde og formulere betingelserne 
for en specifik proletarisk offentligheds udfoldelse. En fastholdelse af netop 
denne intention medfører en dobbelt kritisk ansats, nemlig på den ene side 
mod den borgerlige offentligheds organiseringsform og kulturopfattelse, som 
den første og overhovedet væsentligste forudsætning for at kunne formulere 
sig omkring arbejderbevægelsen, og på den anden side mod de faktiske 
masseudformninger af arbejderoffentlighedsformer, igennem hvilke det 
revolutionære arbejde blev kanaliseret, men med synlige amputeringer af den 
proletariske udvikling til følge: statskapitalisme og partidiktatur i Sovjet og 
fascisme i Tyskland. Den kritik, der i artiklen ganske vist kun antydes, af de 
faktiske arbejderoffentligheders politiske linje og organiseringsform og den 
mere udfoldede kritik af det tyske og russiske kommunistpartis kulturpolitik, 
ligger klart i forlængelse af Negt & Kluges, synes jeg, sobre kritik af den 
leninistiske traditions dilemma. Dette dilemmas karakter er først og fremmest 
af historisk art, og lader sig kun, som alle andre organisatoriske og politiske 
problemstillinger omkring forholdet mellem klasse og parti, spontanitet og 
bevidsthed, belyse ud fra en historisk analyse. At ville reducere dette problem 
til et abstrakt for eller imod centralisme, for eller imod partiel at reducere det 
til et blot organisatorisk problem, sådan som Viggo Rasmussen i sine kritiske 
bemærkninger til min artikel gerne vil give det udseende af at jeg gør, 
harmonerer ikke med min intention, og mener jeg, heller ikke med artiklens 
faktiske argumentation. Intentionen i min artikel, nemlis udfra den 
proletariske offentlighed som et kritisk begreb, at fastholde en kritik både af 
den borgerlige offentligheds invaliderende indflydelse på den proletariske 
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