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Noter om arbejderlitteraturens politiske1 

historie 

Forbemerkning 

De følgende »noter« er nedtegnet efter en lesning av manuskriptet til Ib 
Bondebjergs artikkel i dette nummer, og en hurtig lesning av Fåhnders og 
Rectors Linksradikalismus und Literatur. »Notene« skal forstås som et forsøk 
på å klargjøre noen (nærmest logiske) sammenhenger mellom politiske 
posisjoner på den ene side, og perspektiver på forholdet mellom litteratur og 
klassekamp på den annen side - med utgangspunkt i noen av de historiske 
erfaringer som søkes opparbeidet ide ovennevnte skrifter. Min hensikt er altså 
ikke substansielt historisk å ytfylle mangler ved ovennevnte arbeider, men å 
tegne noen nødvendige riss for den videre diskusjon. 

Rettningsgivende har følgende spørsmal vært: Hvilke teoretiske og hvilke 
politisk og litterært praktiske konsekvenser kan det for samtlige arbeiderlitte-
raturforfattere erkjente krav om at arbeiderlitteraturen skal være forskjellig 
fra den borgerlige litteratur, ha - alt efter hvordan kravet formuleres? Hvilken 
betydning i klassekampen kan kulturkampen, inklusive produksjonen av 
arbeiderlitteratur, overhodet ha? Diskusjonen av disse spørsmal gjennom en 
inndragelse og teoretisk bearbeidelse av de historiske erfaringer er uomgjenge-
lig nødvendige, ikke bare med henblikk på å formulere et revolusjonsstrategisk 
kulturprogram i sin alminnelighet, men også for å bringe den universitære 
undervisnings- og forskningssituasjon ut av fikseringen på ideologikritiske 
oppgaver og inn i politisk reflekterte klassekamporganisatoriske perspektiver. 
Den ferdigudannede (gymnasie)lærer skal ikke bare kvalifiseres for en eller 
annen form for kritisk-formidlende undervisningsvirksomhet, men også settes 
i stand til å forfølge denne virksomhets politiske intensjoner ut over 
klasseværelsets fire vegger - i forskjellige former for organisert politisk 
aktivitet. 

1. Den annen internasjonale 

Blant marxistiske intellektuelle i Den annen internasj o nåles dominerende 
parti, det tyske sosialdemokratiske parti (SPD), var det en gjennomgripende 
enighet om at en objektivt sosialistisk kunst og litteratur ikke var mulig under 
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