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Inga läror kostar så många människoliv som frälsningsläror. Men 

historien lär oss att jordevarelserna inte kan leva dem förutan. 

 

VILHELM MOBERG 
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En inledande förklaring  

Förra året gav jag en intervju till den spanska tidningen La Gaceta som kan förklara 

varför denna gamla skrift fortfarande kan vara relevant:  

”Kommunismen har inte dött, ty sökandet efter en fulländad gemenskap, som är 

kommunismens drivkraft och löfte, fortfarande är lockande. Det som händer är att 

detta sökande antar nya former och benämningar. Den islamiska fundamentalismen, 

till exempel, drivs av samma längtan till den perfekta gemenskapen, samma utopi, 

men denna gång i religionens namn. Och nazismen gjorde samma sak i den ariska 

övermänniskans namn.    

Denna längtan till ett liv i fulländad harmoni, där alla våra problem, konflikter och 

plågor har övervunnits, ligger djupt förankrad i människans natur. Den har kommit 

till uttryck i våra religiösa föreställningar om ett himmelrike eller i den buddhistiska  

nirvanan. Den är någonting som alltid finns latent i människan. Därför, även om den 

marxistisk-leninistiska kommunismen ligger i dödskvalen, kommer paradislängtan 

att inta nya gestalter. Vi kommer att se många nya läror frälsningsläror växa fram, 

alltid beredda att offra individens frihet i den fulländade gemenskapens namn.” 

Ja, kollektivismens utopi har inte dött, och kommer inte att dö. Ännu mindre så i 

dessa globaliseringens och den snabba förändringens tid, där allt det bestående, det 

kända, det trygga, förflyktigas, där gamla gemenskaper och identiteter hotas. Då kan 

många behöva mer än någonsin en utopi om ett annat liv, ett skyddat liv, ett tryggt 

liv, ett liv i oändlig gemenskap. Vi liberaler kan inte erbjuda det ty friheten är just 

förändring. Men vi kan berätta om vad de vackraste utopierna har kostat och, inte 

minst, varför de alltid slutar i blodiga dystopier. Det är vad denna gamla essä vill 

göra. 

Mauricio Rojas 

Santiago de Chile, juni 2013 
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Inledning 

Marxismens öde är vår tids kanske största paradox. Dess framgångar har varit världs-

omfattande, dess budskap har mobiliserat ofantliga krafter och inom loppet av hun-

dra år blev den statsbärande ideologi i över 20 länder. Samtidigt har inga av dess 

stora ursprungliga löften infriats. Den nya eran dröjer ännu, proletariatet och de 

fattiga massorna har upprepade gånger stormat himmelen men bara för att se hur 

förtrycket och utsugningen återföds. I marxismens namn har nya totalitära stater och 

en fasansfull politisk praxis byggts upp. Den slutgiltiga mänskliga befrielsens verktyg 

har förvandlats till det nya förtryckets redskap. 

Förståelsen av denna mäktiga ideologis dragningskraft och öde är en av vår tids 

angelägnaste frågor. I denna fråga har mycket skrivits och den aktualiserades vid 70-

talets mitt när en växande skara marxister började ifrågasätta sina egna trossatser. I 

denna artikel vill jag bidra till denna förståelse genom att skissera ett angreppssätt 

som ställer i förgrunden de metafysiska premisserna som är grund för den 

marxistiska världsåskådningen samt dess rötter i den västliga kulturens idétradition. 

På detta sätt blir frågan om marxismens natur och kris en fråga om vårt gemen-

samma kulturarvs beskaffenhet, tillstånd och framtidsutsikter. 

Min utgångspunkt är att marxismens kraft framför allt ligger i dess förmåga att ge ett 

sammanhängande svar på den moderna människans undran inför livet, att uppfylla 

hennes metafysiska behov, d v s behovet av mening, samhörighet, identitet och öde. 

Marx byggde upp ett system som i en handlingsinriktad helhetssyn sammanfogade de 

mest stimulerande symbolerna, metaforerna och myterna den västliga traditionen 

hade skapat med de problem, konflikter och krafter den industrikapitalistiska epoken 

hade gett upphov till. Marxismen är, i det väsentligaste, den urgamla millenna-

rismens moderna gestalt, den pånyttfödda tron på ett kommande tusenårigt rike där 

människosläktet slutgiltigt kan övervinna det bristfälliga, det orättvisa, det 

konfliktfyllda som präglat dess existens. Denna ständigt närvarande önskan, som 

tidigare hade omformats i olika religiösa reformrörelser, fick nu ett profant innehåll 

och i stället för i bibliska uttrycker den sig i "vetenskapliga" termer. Det var en 

sekulariserad millennarism, anpassad till en sekulariserad värld som i industrins 

produktiva krafter och teknikens frammarsch fann den lyckliga framtidens grund. 

Dess frälsare fick inte heller bli en utomvärldslig gestalt och det moderna proleta-

riatet, industriarbetarna, tilldelades den ärorika allmänemancipatoriska missionen. 

Dessutom förklarade marxismen historiens missöden (de nuvarande inbegripna) 

såsom varande det nya rikets (kommunismens) nödvändiga förberedelse. En fullstän-

dig historiefilosofi kom att ge en känsla av historisk mening och sammanhang, som 
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därjämte förkunnade att tiden nu är kommen, att den lyckosamma framtiden 

skymtar i nuet, att äntligen är människosläktet framme. 

I denna artikel vill jag undersöka några aspekter av denna marxismens metafysik. För 

det första dess utformning och viktigaste drag. För det andra den idéhistoriska 

traditionen marxismen är rotad i. För det tredje de förhållanden som finns mellan de 

metafysiska utgångspunkterna och Marx teori om historien och kapitalismen. Till sist 

vill jag också lägga fram några tankar kring marxismens politiska öde och om 

framtiden för de progressiva strävandena. 

En så bred frågeställning kan givetvis inte tillnärmelsevis behandlas på ett fullstän-

digt sätt i detta sammanhang. Det enda som här kan åstadkommas är några analy-

tiska riktlinjer och en mycket översiktlig framställning, som jag hoppas skall kunna 

uppmana till en fördjupad diskussion och en vidare belysning av så väsentliga och 

svåra problem. 

Marxismens ursprung 

I vår profana tids perspektiv kan det vara rimligt att ställa sig frågan hur människor-

na kunde (och fortfarande kan) tro på allt de har trott (och tror) på, allt det många i 

dag föraktfullt betraktar som vidskepelse, myter och inbillningar. Den moderna tiden 

har varit, så har vi åtminstone trott, en profan och rationalistisk epok och dess anda 

har, kanske bäst av alla, fångats av Nietzsche i hans tanke om Guds död. 

Men om vi ser på oss i ett bredare perspektiv kan vi kanske komma till den motsatta 

frågan, nämligen hur kan de moderna människorna klara sig utan gudar? Och det är 

denna fråga som förefaller mig vara den mest intressanta och den som är mest värd 

att reflektera över. Hur löser (en del av) mänskligheten sina metafysiska behov i 

avsaknaden av det gudomliga? Att reda sig (delvis) utan gudar borde vara en mycket 

mera häpnadsväckande bragd än alla våra tekniska finurligheter. För denna 

svårgenomskådliga bragds genomförande spelade 1800-talets radikala humanism en 

mycket väsentlig roll. Med dess tyska version skall jag inleda eftersom marxismens 

uppkomst står i direkt förbindelse med den. 

Det var den tyske filosofen och religionkritikern Ludwig Feuerbach, en av Hegels lär-

jungar, som i början av 1840-talet i ett enda svep proklamerade både den idealistiska 

filosofins och de religiösa föreställningarnas sammanbrott. Hans argument och 

slutsatser blev epokgörande: Det gudomliga (lika väl som dess spekulativa omgestalt-

ning i Hegels filosofi) var blott det mänskliga projicerat och förvandlat till utom-

världsliga gestalter, det var människosläktets egenskaper och möjligheter i en 

främmande form. Mänskligheten lider av en sekelgammal alienation som hindrar den 
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från att i sin konkreta existens förverkliga alla sina artenliga egenskaper: För att 

berika Gud har människan blivit fattig, för att Gud skall vara allt har människan blivit 

ingenting, lyder Feuerbachs slutsats. Uppgiften var då att genom religionens och 

metafysikens kritik återge mänskligheten dess förlorade revir. Guds död innebär 

människans återupprättelse, på den vakanta tronen skall människosläktet sitta. 

Genom att avguda sig själv skulle mänskligheten vinna allt vad den hade projicerat 

till himmelen. Himmelen var vår, tiden hade kommit för människan att genom sin 

andliga befrielse erövra ett nytt och människovärdigt liv. 

Detta var det radikala 1800-talets humanism som krönt 1600- och 1700-talens 

sekulariseringsprocess då religionen drevs tillbaka från det ena efter det andra 

området av det sociala och kulturella livet. Den europeiska människans ökade 

självförtroende, produkten av århundraden av vetenskapliga och tekniska land-

vinningar, av ett oanat herravälde över naturens krafter, av ett världsomfattande 

expansionståg och de snabba ekonomiska och sociala förändringarna, hade alstrat en 

passande självmedvetenhet. 

I Tyskland hade denna process framfött en långtgående filosofisk uppgörelse. Hegels 

filosofi var det sista, det mest konsekventa och extrema försoningsförsöket mellan det 

gudomliga och det världsliga, mellan tron och förnuftet, mellan det oändliga och det 

ändliga.  

Hegel ansåg sitt system som varande alla de klassiska metafysiska och teologiska 

gåtornas och motsättningarnas definitiva övervinnande och uttryck för ett tillstånd 

där förnuftet till sist skulle kunna råda "på ett förnuftigt sätt". Priset för denna 

försoning var det fullständiga tillintetgörandet av allt avstånd och all väsensskillnad 

mellan det gudomliga och det mänskliga, den totala monismen (eller identitets-

filosofin) där Gud förvandlades till logikens lagar och uppenbarades i naturen som 

sin negation och i den mänskliga historien som sitt självförvållade och självförstådda 

förverkligande. 

Spinoza hade tagit det första steget genom att definiera Gud som substans. Hegel 

fullgjorde detta genom att betrakta den som substans och subjekt, ett allomfattande 

och handlande verklighetens väsen. Med Hegel försvinner den annanstansvarande 

och hemlighetsfulle Guden, som utanför världen och framför allt utanför mänsklig-

heten är ingenting. Gud är i människan, i hennes historia når han sina syften, sin 

fullkomlighet, och i Hegels egen filosofi sin systematiska och självreflekterande 

betraktelse. 

Hegels ståtliga system upplevde emellertid enbart en kortvarig lyckostund. Snart 

sönderföll det och visade sin ömtålighet i två av sina grundläggande satser: Förso-
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ningen mellan förnuftet och verkligheten och försoningen mellan det gudomliga och 

det mänskliga. Kring dessa två punkter utvecklades en radikal tolkning som huvud-

sakligen stående på den hegelska marken raserade dess slutsatser. Den unghege-

lianska skolans tid, med Strauss, Ruge, Bauer, Feuerbach, Vischer, Stirner, 

Cieszkowski, Hess, Engels och Marx var inne. 

 

F. Engels karikatyr av "De fria", en typisk unghegeliansk 

samling från början av 1840-talet. Det var i dessa bohem-

miljöer Marx och Engels tillbringade avgörande bildningsår. 

I lidelsefulla polemiker som drog ut långt in på natten växte 

en radikaliserad hegelianism fram, som ställde sig kritisk 

mot det bestående och ville anpassa världen till förnuftets 

fordringar: tiden var kommen för en ny världsera där 

förnuftet skulle existera i en förnuftig form. Med deras 

kommunistiska ståndpunkter gav Hess, Engels och framför 

allt Marx en grundlig lösning på det ställda problemet. I 

karikatyren ser man, från vänster till höger, Ruge, Buhl, 

Nauwerck, Bruno Bauer, Wigand, Edgar Bauer, Stirner, 

Meyen, en främling och Köppen. Uppe, på den vänstra 

hörnan, karikeras den preussiske ministern Eichhorn. (Ur 

Marx & En-gels, Collected works, band 2, Progress 

Publishers, 1975). 
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Strauss, Bauer och framför allt Feuerbach raderade ut det gudomliga som de 

betraktade som en störande kvarleva från den gamla metafysiken. Cieszkowski, Ruge, 

Hess, Engels och framför allt Marx riktade udden mot den av Hegel påstådda 

försoningen mellan förnuftet och verkligheten. De vände sig dock inte mot själva 

grundidén om en målinriktad och till fullkomlighet strävande historia. Det de 

reagerade mot var i första hand Hegels påstående om att detta mål var i det 

väsentliga redan nått i det preussiska samhället och statsformen. För dem var målet 

ännu inte nått och de riktade sina blickar mot framtiden. På det viset växte, ur den 

hegelska antiutopiska filosofins sköte en ny utopism fram och åt en studie av denna 

utopisms främste företrädare, Karl Marx, och hans historiefilosofi skall nästa del av 

artikeln ägnas. 

Marxismens historiefilosofiska grundsatser 

Marx' historiefilosofi med sin bakomliggande metafysik måste förstås som en radikal 

fortsättning av Hegels och Feuerbachs ansatser. Den är en grundlig humanistisk 

historiesyn där det gudomliga helt försvinner men, och häri ligger dess mest 

anmärkningsvärda drag, där historien likväl struktureras på ett sätt som i allt 

väsentligt upprepar den av Hegel bearbetade dialektiken (som, vilket lite senare skall 

påvisas, har sina rötter i den religiösa traditionen). Historien uppfattas hos Marx som 

en tillväxtprocess, ett stegvis och dialektiskt förverkligande av mänsklighetens 

potentiella egenskaper, en långdragen förberedelse för fullkomlighetens och 

försoningens epok. 

Hos Marx blir emellertid inte förnuftet den bakomliggande kraften som driver 

historien framåt. Marx placerar, i samklang med den växande industrialismens 

optimism, mänsklighetens produktivkrafter i förgrunden. Det är dessas utveckling 

som nu blir historiens hemlighet och det som i sista hand förklarar de politiska, 

sociala och ideologiska strukturernas beskaffenhet. Hos Hegel motsvarade de olika 

världshistoriska samhällsformationerna Andens (logiken i historien) olika utvec-

klingsnivåer, hos Marx motsvarar dessa den materiella produktionens expansion och 

faller när nya produktivkrafter blommar upp och nödvändiggör en ny samhällelig 

gestalt. Detta är samma dialektik som Hegel tillskrivit Andens frammarsch: Dess 

självutveckling betingar de gamla formernas förfall och uppkomsten av en ny gestalt. 

För Marx har, återigen i en förbluffande parallell med Hegel, hela den här processen 

en i grunden målinriktad mening, en logik, som uppenbarar sig i den historiska 

dialektiken och som leder, oavsett människornas medvetenhet om det, till det 

fullkomligas rike: Den kommande kommunismen. 

Marx' dialektik, liksom all dialektik, ramar in historien i en stor triadisk process. 

Människosläktets vandring börjar i det urkommunistiska, det lyckliga men outvec-
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klade tillståndet, den marxska versionen av den urgamla myten om den förlorade 

guldåldern. Denna guldålder gick med nödvändighet förlorad på grund av den 

produktiva utvecklingens behov. Det var det plågsamma men oundgängliga priset för 

den berikande evolutionen. Således börjar klassamhällenas tidevarv, som på ett 

typiskt dialektiskt sätt förenar det negativa och det positiva, där smärtan, förtrycket, 

splittringen och utsugningen är de oumbärliga redskapen för åstadkommande av en 

högre och fulländad helhet och harmoni. Kapitalismen spelar här en central roll som 

höjdpunkten för klassamhällenas tidevarv, som det samhälle som fördjupar alla 

motsättningar och som tvingar fram produktivkrafternas utveckling till den gräns då 

de måste slå om och för sin egen utvecklings skull ge vika för det kommunistiska 

samhället. I Marx' historiefilosofi får till och med det kapitalistiska vansinnet på det 

här viset sin hemliga och eskatologiska mening: Hegels, i historien verkande förnuft, 

med all sin förargande list, hade fått sin materialistiska och profana gestalt med 

vilken den, till våra dagar, kunnat dansa sin eviga dans. 

Denna typ av historiskt schema, som så uppenbarligen upprepar den kristna myten 

om paradiset, jämmerdalen och den kommande frälsningen, hade i Hegels mest 

inflytelserika och av Marx högt uppskattade verk Andens fenomenologi (1807) fått 

sitt mest lysande dialektiska uttryck. Givet detta verks direkta påverkan på Marx' 

första ansats till ett genomgripande historiefilosofiskt schema1 kan en snabb 

genomgång av detsamma i dess historiska aspekter vara på plats. 

I Andens fenomenologi (denna milstolpe i den europeiska kulturen som ännu väntar 

på en svensk översättning) framställs Europas historia som en tredelad process som 

utgår från det antika Greklands (detta rationalismens förlorade paradis) stadsvälde, 

den lyckliga ursprungliga enheten, där det allmänna och det enskilda sammanföll, 

där ingen alienation fanns, där, som Hegel på ett av Sofokles inspirerat sätt säger, 

den mänskliga och den gudomliga lagen överensstämde. Men detta den omedelbara 

enhetens tillstånd var dömt att upplösas för att ge plats åt utvecklingens krafter, en 

utveckling som gick via individualiteternas, delarnas revolt mot det kollektiva, mot 

helheten. Anden krävde detta för att nå alla sina potentiella egenskaper som i den 

ursprungliga enheten ännu var outvecklade. Denna andra fas, denna Andens andra 

gestalt kallas av Hegel för den för sig själv främmande Anden eller bildnings-

processen. Den går från den grekiska stadens upplösning, via romarriket, medeltiden 

och upplysningen, till den franska revolutionen som är dess sista akt. Efter hela detta 

mödosamma arbete är Anden förberedd att nå en ny gestalt, en berikad enhet, och 

försona sig med sin egen utveckling. Det är denna den nya gryningen som i den nya 

tyska filosofin hade sin sol och i de nya europeiska politiska och sociala 

verkligheterna sin horisont. 

http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1153#noter
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Denna historiefilosofiska betraktelse är den nödvändiga bakgrunden för förståelsen 

av den historiska meningen i Hegels mest citerade stycke från Andens fenomenologi: 

"Det sanna är det hela. Men det hela är bara väsendet som fullbordar sig själv genom 

sin utveckling. Om det absoluta skall sägas att det väsentligen är resultat, att det först 

vid ändpunkten är vad det i sanning är; och just däri består det absolutas natur: Att 

vara verkligt, att vara subjekt, eller att bli sig själv."  

I dessa meningar sammanfattas inte bara hela den hegelska filosofin utan också, 

såsom vi snart skall se, den mest inflytelserika tanketraditionen i den västliga 

kulturen. Det står också som bärande idé bakom hela den marxska byggnaden. Redan 

i Parismanuskripten framställer Marx historien som en utvecklingsprocess vars 

mening är att framkalla mänsklighetens "artenliga förmögenheter". Och i denna 

utveckling spelar alienationens tid den avgörande rollen: Det är det negativa, 

negationens moment (klassamhällenas tidevarv), som framstår som det positivas 

oåterkalleliga villkor och redskap. Denna historiesyn populariserades senare genom 

olika skrifter av framför allt Engels. Mest berömt är kanske hans påstående om 

slavsamhällets progressiva karaktär utan vilket den moderna socialismen vore 

otänkbar. Samma idé står bakom Marx' och Engels' rättfärdigande av det koloniala 

ingripandet som ett utmärkt medel för att påskynda den lysande allmänmänskliga 

framtiden. Men här är inte den rätta platsen för att berätta om dialektikens barocka 

äventyr och det är dags att vända våra blickar ännu längre tillbaka i historien för att 

försöka klargöra denna historiefilosofis långa marsch. 

Marxismen i ett idéhistoriskt perspektiv: utvecklings- och 

framstegstanken 

Marxismens metafysik, liksom all vår metafysik, har sina rötter i det förflutna och 

sammanfogar, bearbetar, omgestaltar urgamla föreställningar, symboler, metaforer, 

myter. Att konstatera detta nedvärderar på intet sätt det originella och epokgörande i 

marxismen, men tillåter oss emellertid att bättre förstå den genom att belysa den 

idémässiga råvaran som ger dess byggnad näring. 

Marx' tankevärld vilar starkt på både grekiska och judiska traditioner samt deras 

kristna syntes. Såsom Hegels genomsyras Marx' metafysik av den aristoteliska 

"fysis"-idén, d v s uppfattningen om tingens natur, ett väsen som vecklar upp sig, som 

innehåller utvecklingens lagar och dess nödvändighet. Det är tanken om en 

potentialitet ("potentia") som genom sin egen naturenliga utvecklingsprocess 

("fysis") blir till verklighet eller aktualitet ("actus"). Här är källan till den redan 

omnämnda hegelska idén om "väsendet som fullbordar sig självt genom sin 

utveckling". Marx' historiefilosofi kan mycket väl beskrivas som den process genom 
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vilken mänsklighetens "potentia" blir till "actus", det är en långdragen "fysis" som 

bildar historiens grundstomme. 

Denna grekiska tanke, tillväxtens metafor, grundar sig på de mera iögonenfallande 

naturliga processerna. Det är fröet som i sig inbegriper den fullvuxna växtens 

möjligheter och utvecklingslagar. Men den klassiska idén innefattade också tanken på 

dekadansen och den eviga upprepningen av livets cykel. Detta är den gemensamma 

grundvalen för praktiskt taget alla de gamla kulturernas historiesyn. Denna 

grundmetafor kom emellertid att genomgå en epokgörande förändring genom dess 

sammanfogning via kristendomen med den judiska föreställningen om en unik 

historia, en helig historia med en given utgångspunkt och kommande definitiv 

avslutning. Människan avskärmas från naturen och hennes liv och historia 

särbehandlas genom hennes särskilda plats i den gudomliga försynen. Med 

Augustinus (354–430) och andra kyrkofäder under stark grekisk påverkan 

uppkommer den kristna metafysiken och dess aldrig friktionsfria men ändå lika 

avgörande sammanfogning. 

Kärnan i den nya syntesen utgjordes av upphöjandet av den grekiska "fysis" till en 

gudomlig sådan, där världen och människan finner sin plats i en försyn som inte 

längre har något drag av godtycke, såsom den hade i den judiska traditionen, utan 

präglas av en intern logik, av en nödvändighet där till och med det onda räknas in. 

Augustinus är, obestridligen, den gestalt som i det här sammanhanget får en helt 

dominerande roll. Augustinus, uppfostrad i den neoplatonska traditionen, utmärkte 

sig för sina ihärdiga försök att ge en filosofisk (en grekisk) grundval till de kristna 

lärorna. Hans försök blev så radikala att Gud genom dem blev helt berövad sin frihet: 

Allt som skulle hända låg från allra första början i den gudomliga naturen 

("substansen" enligt Bekännelser. Samma idé finns också i Gudsstaten). 

Sålunda blev grunden lagd för en idéutveckling som flera århundraden senare 

utmynnade i olika besläktade teoretiska modeller: evolutionismen, framstegs-

filosofin, den dialektiska historiefilosofin. De moderna tänkarna avskaffade den 

gudomliga "fysis" och ersatte den med olika profana versioner, men processen behöll 

i det stora hela de drag som redan var fastställda i den tidiga kristna syntesen. Ett 

viktigt undantag eller en omgestaltning av de gamla idéerna måste emellertid 

betonas: Den historiska "fysis" antog sedan 1600-talet en alltmer uppåtgående 

karaktär; utveckling, förändring och framsteg assimilerades i en teori om ett 

sekelgammalt framåtskridande som pekade på möjligheten eller till och med 

ofrånkomligheten att på jorden nå en lyckosam samhällsordning, där historiens alla 

orättvisor och missförhållanden skulle vara frånvarande. Ingen kunde bättre än 

Condorcet i sin Esquisse från 1794 uttrycka denna optimism: "Det skall komma en tid 

när solen skall lysa endast på fria människor vilka inte känner någon annan herre än 
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sitt eget förnuft, när tyranner och slavar, präster och deras fördummade eller 

skenheliga verktyg skall återfinnas endast på historiens blad och teaterns tiljor?" 

Guldåldern, som Saint-Simon uttalade det, ligger inte i det förflutna, den ligger 

egentligen i framtiden. 

Denna framstegslära skiljer sig ganska markant från den tidigare dominerande 

historiesynen, dock var den tidigare inte helt frånvarande vilket till exempel kan ses 

hos medeltidens store profet, den kalabresiske munken Gioacchino da Fiore (som vi 

får tillfälle att återvända till) och hans millennaristiska historietolkning. Men det som 

under en lång tid var en underliggande idé förvandlades nu till idéernas strömfåra. På 

denna optimistiska grundval vilar nästan alla den industriella epokens politiska 

ideologier: liberalismen, socialismen, kommunismen, fascismen, imperialismen. 

Denna framstegstro kom att omprövas under 1900-talets katastrofala första hälft för 

att återuppstå parallellt med efterkrigstidens ekonomiska boom, rymdäventyret, den 

revolutionära optimismen o s v. Den har i dag åter uppenbara bekymmer, och det inte 

utan anledning. Men det är en annan historia, låt oss återvända igen till historien. 

Paradis och millennium 

För att belysa marxismens idéhistoriska rötter måste den redan skisserade 

tanketraditionen kompletteras med en studie av den oerhört viktiga idéströmning 

som består av olika frälsningsläror, hela den mytiska föreställningen om ett komman-

de paradisiskt och lycksaligt tillstånd, med både dess himmelska och jordiska version. 

Jag är övertygad om att marxismens främsta och fascinerande dragningskraft ligger i 

dess förmåga att återuppliva denna sekler gamla önskan på ett för den moderna 

epoken anpassat sätt. Marxismen är, först och främst, vår tids millennarism. 

Marxismens historiebeskrivning är fast förankrad i den judisk-kristna föreställningen 

om en tredelad historia (närvarande redan i Talmud), en historia som är en plågsam 

vandring mot frälsningen och människans återförening med sin gudomliga fader. 

Människans jordiska existens uppfattades som en exil, en pilgrimsfärd ("peregri-

natio") enligt Augustinus' imponerande Gudsstaten. Här finns fröet till den moderna 

alienationsteorin med samma lyckliga återförening som avslutning. 

I sin konstruktion återupplivar marxismen både den urgamla tanken på en förlorad 

guldålder (nästan överallt närvarande och inte minst i den grekisk-romerska mytolo-

gin som Hesiodos eller Ovidius kan vittna om), en Edens lustgård som i marxismens 

terminologi kallades för urkommunismen, och idén om det framtida paradiset. Men, 

givet marxismens jordiska förankring, är den först och främst besläktad med den 

millennaristiska profetian, den som lovar ett på jorden kommande tusenårigt rike, 

Guds rike på jorden som enligt Uppenbarelseboken (Apokalypsen) skulle föregå den 
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eviga frälsningen: "Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till 

avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som 

är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år […] Och jag såg troner, och de 

som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits 

för Jesu vittnesbörd och Guds ord […] De fick liv igen och var kungar med Kristus i 

tusen år […] Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och 

Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år." 

Den millennaristiska tanken, som förutsäger ett helt nytt tillstånd på jorden, har varit 

en av den västliga kulturens mest fascinerande krafter som, trots det förbittrade 

motståndet från den bestående ordningens företrädare (med kyrkan och inkvisitio-

nen i spetsen), har återuppstått inkarnerad i olika reformatoriska rörelser, i den mili-

tanta askesen, i olika sociala experiment, i medeltidens religiösa-kommunistiska 

gemenskaper, i Tommaso Campanellas Solstaden (1602). 

I Umberto Ecos utmärkta roman Rosens namn skymtar detta fängslande motiv hela 

tiden fram. Där ser man en epok i omvälvning, där upprorsmakare i sina egna händer 

tar förgörelsen av det onda, skapar nya sociala förhållanden och ser som sin mission 

att praktiskt förbereda de nya tiderna. Apokalypsen är den ständigt återkommande 

texten som genomsyrar tidens anda. I romanen ser vi också, som inspirationskälla för 

många av de reformatoriska rörelserna, en gestalt som är värd att uppmärksammas: 

medeltidens store profet, Gioacchino da Fiore (ca 1130-1202). 

Gioacchino skapade en historietokning som, tillsammans med Augustinus', måste 

betraktas som epokgörande. Han tolkade historien som treenighetens konkreta och 

progressiva uppenbarelse, en tredelad process där varje stort tidevarv uttrycker den 

gudomliga skaparens rörelse inom dennes egen fullkomlighet och som också på 

jorden skulle manifesteras i ett kommande tillstånd av frihet, salighet, oskuld, kärlek 

och kontemplativ harmoni som han, typiskt nog, kallade för "ordo monachorum" 

(klosterordning) i sin Expositio in Apocalypsim. Enligt Gioacchino hade mänsklig-

heten redan passerat den första, Faderns epok, och den befann sig i Sonens tidevarvs 

slut (vilket han, grundad på en tolkning av Uppenbarelseboken 12: 6, förutsade skulle 

inträffa år 1260). Han betraktade sig själv som fullkomlighetens tids, den Helige 

Andens tids bebådare, en den nya tidens Johannes Döparen (och i den helige 

Franciskus såg många den förutspådda nya tidens första förverkligande). 

 



 
Serie de Ensayos de la Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas. No 16. Junio 2013 (1985) 

 

14 
 

 

 

Bild XXII ur Gioacchino da Fiores Liber figurarum (Bilder-

boken) från 1100-talets sista år. I denna fascinerande bok 

avbildar Gioacchino sin av treenigheten inspirerade histo-

riesyn. I bilden framställs historiens tre stora och progres-

siva epoker: först Faderns, sedan Sonens och till sist den 

Helige Andens. Man ser i bilden hur det hela blomstrar och 

kommer till sitt fullbordande i den tredje epoken, den 

Gioacchino ansåg sig förebåda. Hans millennaristiska 

historiesyn och profetia hade stort inflytande under 

senmedeltiden men också senare som Müntzer, Campanella 

eller Lessing kan vittna om. Gioacchinos uppfattning om 

historien som en progressiv, tredelad och mot fullständig-

heten strävande process föregrep den moderna framstegs-

filosofin, framför allt i dess dialektiska version. Bildens två 

huvudgrenar föreställer det judiska och de ickejudiska 

folkens skilda men ändå inflätade evolution som avslutas i 

mänsklighetens definitiva återförening. (Ur Gioacchino da 

Fiore, Il libro delle Figure, band 2, Società Editrice 

Internationale, 1953).  
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Gioacchinos historiesyn drabbades av ett märkligt öde. Snart bannlystes hans teser 

och hans militanta lärjungar fick uppleva maktens obarmhärtighet. Men, allt detta till 

trots, upphörde aldrig Gioacchinos inflytande helt. Hans läror var fullt levande under 

1200- och 1300-talen, de visar sig åter i reformationens upproriska tider och inspire-

rar de fattiga tyska böndernas ledare Thomas Müntzer, med Campanella kommer de 

in i den moderna tiden och kan, i det sena 1700-talets Tyskland, återupplivas på ett 

rationalistiskt-teologiskt sätt av ingen mindre än Lessing. Lessings historiefilosofi, 

som klart antyder det hegelska systemet, är en explicit bearbetning av Gioacchinos 

ansats med dess tre epoker som hos Lessing (i biblisk och talmudisk samklang men 

redan i kantiansk-hegeliansk terminologi) blir tiden under den genom tvånget 

åtlydda lagen, tiden där lagen åtlyds på grund av en utlovad belöning, och den 

kommande nya eran där lagen skall uppfyllas av en inre, förnuftets fria övertygelse. 

Marxism och millennarism 

Nu lämnar jag beskrivningen av den millennaristiska traditionen för att ägna mig åt 

en analys av några av dess mest framstående drag och relatera dessa till den form de 

antar i det marxistiska tänkandet. 

Det som främst kännetecknar millennarismen, inräknat den marxistiska och andra 

profana versioner, är inte att den förebådar en helt ny epok präglad av kärlek, frihet, 

lycksalighet, förnuft eller välstånd. Det som i själva verket gör denna tradition så 

intressant och så verkningsfull är dess bestämda åsikt att tiden nu är kommen för den 

efterlängtade omdaningen. Den millennaristiske profeten eller historiefilosofen antar 

således en alldeles särskild och privilegierad position i historien: han är den nya 

tidens sändebud, det tusenåriga rikets Johannes Döparen. Hans roll är då en aktiv 

och upprorisk sådan, hans förkunnelse är en brådskande utmaning men ändå fritt 

från allt godtycke, den är bara den historiska nödvändigheten som fått sitt adekvata 

uttryck. I detta avseende talar en Gioacchino da Fiore, en Condorcet eller en Marx 

med samma självsäkerhet, den förste i Guds namn, de andra i historiens. 

En annan viktig beståndsdel i millennarismen är dess tro på något slags Messias, en 

frälsare, ett särskilt subjekt som står i förändringens centrum. Enligt den profana och 

moderna marxska synen är det ett kollektivt subjekt, proletariatet, som upptar denna 

roll. Denna klass betraktas som den som företräder samtliga allmänmänskliga 

intressen, ingen själviskhet eller särintresse befläckar dess "historiska" varelse (annat 

händer givetvis med dess "empiriska" varelse, men det är en annan historia.) Så tidigt 

som 1843, vid 25 års ålder och långt innan han grundlade sin historiematerialistiska 

uppfattning eller sin teori om kapitalismen, hade Marx fastställt denna klass' 

allmänemancipatoriska uppgift. Den marxske Messias är ingen härledning eller 

slutsats av de beryktade marxska teorierna, han är dess egentliga utgångspunkt. 
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Tillsammans med denna Messias-idé dyker en annan viktig beståndsdel av millen-

narismen upp: Den apokalyptiska ingrediensen, det beståendes våldsamma samman-

brott, ett plötsligt och avgörande brott i historien som liknar, som Hegel uttryckte 

det, "den islossning som blixtlikt med ens ställer fram den skapelse som är den nya 

världen". Denna, den kvalitativa förändringens dramatiska ögonblick, kan mycket väl 

kombineras med ett evolutionistiskt perspektiv där omdaningens stora stund har 

förberetts av Shakespeares berömde och outtröttlige mullvad som hos Hegel heter 

förnuft, hos Marx produktivkrafter och som tidigare allmänt kallades försyn. 

Den apokalyptiska synen står i förgrunden i Marx' skrifter, fast den varierar i 

intensitet under årens lopp, och den har blivit ett centralt motiv i den militanta 

marxist-leninistiska varianten av marxismen. I följande stycke från Den tyska 

ideologin (1845–46), där den historiematerialistiska uppfattningen presenterades för 

första gången, är denna revolutionens renande, frälsande och epokgörande uppgift 

sammanfattad: "Såväl för att detta kommunistiska medvetande skall få spridning 

bland massorna som för förverkligandet av själva saken måste människomassorna 

förändras och förändras på ett sådant sätt, som bara kan ske genom en praktisk 

utveckling, en revolution. Denna revolution är alltså inte bara nödvändig därför att 

den härskande klassen inte kan störtas på något annat sätt utan också därför att den 

klass som störtar den bara genom en revolution kan få allt det gamla träcket från 

halsen och bli kapabel att bygga ett nytt samhälle från grunden." Och detta kan 

kompletteras med "Manifestets" välkända slutord: "Kommunisterna försmår att 

hemlighålla sina åsikter och avsikter. De förklarar öppet, att deras mål blott kan nås 

genom en våldsam omstörtning av all hittillsvarande samhällsordning. Må de 

härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i den 

ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna." Glänsande, 

bedårande, bländande ord: den moderna millennarismens främste profet höll med 

förnyad prakt sina föregångares standard. 

Slutligen skall jag ta upp ett sista viktigt element som kan urskiljas i många millen-

naristiska rörelser och som är särskilt betydande i marxismens fall: Det kollek-

tivistiska inslaget. 

För dess fascinerande historia har jag inte plats här och det kan räcka med att som 

exempel nämna klostertraditionen, de moraviska anabaptisternas sociala experiment, 

Campanellas utopiska Solstaden, Babeufs radikala jakobinism, och under 1800-talets 

första hälft Cabets Voyage en Icarie eller tysken Wilhelm Weitling, den förste 

kommunistiske masspolitiker i det tyskspråkiga området, som i sin förkunnelse 

återupplivade den medeltida millennarismen och den tredelade historiesynen men 

nu med den primitiva kommunismen, privategendomens era och den framtida 

kommunismen som de tre stora tidevarven. 
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"Apokalypsen" var den tongivande texten under medelti-

dens återkommande upproriska tider. Våldsamma händel-

ser och en avgörande strid mellan det goda och det onda 

skulle föregå den nya lycksaliga tiden, Kristus tusenåriga 

rike på jorden. Den apokalyptiska synen var en av 

millennarismens huvudsatser och bildade en sammanhän-

gande helhet med tanken på den kommande paradisiska 

gemenskapen på jorden, på att tiden nu är kommen för den 

stora omvälvningen och på en frälsares avgörande ingrepp. 

Sina profana former till trots kretsar marxismens politiska 

grundsyn kring samma huvudidéer och därför kan denna 

ideologi med fog definieras som millennarismens moderna 

gestalt. Bilden föreställer apokalypsens fyra ryttare och är 

ett utsnitt av Durers "Apokalypsen", träsnitt från 1498. (Ur 

ldéhistorisk läsebok, band 1, Gidlunds, 1982, sid 187.)  

Vad gäller marxismen kan givetvis det kollektivistiska inslaget tillskrivas en önskan 

att negera kapitalismen, en reaktion mot den extrema individualismen och den unika 

rollen den privata egendomen upptar i detta system. Allt detta kan utan vidare 

medges liksom en växande uppmärksamhet på de moderna produktivkrafternas 
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masskaraktär. Men att nöja sig med detta, vilket vanligen sker, skulle innebära att 

förbigå det kanske väsentligaste innehållet i det kollektivistiska strävandet, nämligen 

längtan efter samhörighet, gemenskap, enhet, skydd och kosmisk identitet. 

Hela den dialektiska traditionen, inom vilken den marxska historiefilosofin måste 

placeras, har egentligen kretsat kring denna frågeställning: om delarnas förhållande 

till helheten, om mångfaldens enhet och gemensamma substans, om den nödvändiga 

försoningen mellan och återföreningen av den splittrade och motsägelsefulla 

verkligheten. Den marxska utopin, den framtida kommunismen, var framför allt ett 

svar på denna metafysiska frågeställning: Kommunismen är, säger Marx i de 

berömda Parismanuskripten, "det positiva upphävandet av privategendomen i dess 

egenskap av mänsklig självalienation" d v s "människans fullständiga och medvetna 

återvändo till sig själv som samhällelig, d v s som mänsklig människa, inom ramen 

för den hittillsvarande utvecklingens hela rikedom. Denna kommunism är som 

fulländad naturalism = humanism, som fulländad humanism = naturalism, den är 

den sanna upplösningen av konflikten mellan människan och naturen och mellan 

människan och människan, den sanna upplösningen av kampen mellan existens och 

väsen, mellan opersonlighet och personlig självhävdelse, mellan frihet och 

nödvändighet, mellan den enskilde och det allmänna; det är lösningen på historiens 

gåta, och den är medveten om det." En sådan text kan svårligen misstolkas och 

genom dess ord talar dialektikens stora gestalter: Plotinus och Proklus, Eriugena och 

Nicolaus Cusanus, Eckehart och Böhme, och givetvis Hegel. 

Metafysik och vetenskap 

Vi har gått igenom en lång tanketradition och funnit där i olika skepnader de före-

ställningar som kom att bilda kärnan i den marxska historiska och politiska synen, vi 

har belyst dess släktskap med en religiös, mytologisk och metafysisk föreställnings-

värld som många kanske trott helt överspelad men som i själva verket är hur levande 

som helst i sin nya och profana klädsel. (Dock inte bara i profana gestalter. Just när 

jag höll på att skriva dessa rader knackade två Jehovas vittnen på min dörr med sin 

tidskrift Vakna, nr 8/84, i handen.Vad kunde man läsa i rubrikerna? Jo, inget mindre 

än "Harmageddon – kärnvapenkatastrof eller en ny start?" Harmageddon är det bi-

bliska namnet på den plats där det sista kriget utspelas, där Gud utrotar de onda 

krafterna och bereder vägen för det tusenåriga riket här på jorden!) Jag skall nu 

diskutera den betydelse som dessa metafysiska grundsatser har för både uppbygg-

naden av det marxska verket som helhet och för Marx' teorier om historien och den 

kapitalistiska ekonomin. 

För att klargöra detta kan man börja med att undersöka kronologin i Marx' intellek-

tuella utveckling. Det som här är omedelbart iögonenfallande är att dessa metafy-
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siska, historiefilosofiska och politiska grundsatser är de som först uppkommer och 

mycket tidigt struktureras i en väl sammanhållen helhet. Redan 1844, vid 26 års 

ålder, hade Marx utarbetat en historiefilosofi där alla marxismens bestående drag 

redan var närvarande: den historiska dialektiken, kommunismen som historiens mål, 

proletariatet som den omvälvande kraften samt arbetet som historiens nyckel och 

axel. Dessa satser föregår den historiematerialistiska teorin (1845–46) och, i mycket, 

Marx' ekonomiska teorier (som utarbetades under 50- och 60-talen). Denna omstän-

dighet, att Marx' politisk-filosofiska "slutsatser" föregår hans ekonomiska och histo-

riska "grunder", klargör omedelbart marxismens verkliga ursprung: dess grundsatser 

härleds inte alls från mångåriga studier av kapitalismens rörelselagar eller empiriska 

undersökningar om klassernas situation och konflikter, inte heller från värdelagen, 

profitkvotens tendentiella fall eller motsättningen mellan produktivkrafterna och 

produktionsförhållandena. Allt detta kommer efter och kan inte förklara Marx 

grundläggande världsåskådning. Denna åskådnings ursprung är den metafysiska 

problematiken som Marx ärvde från Hegel vilken fick honom att söka nya lösningar 

på urgamla frågor. De lösningar Marx gav präglades givetvis av sin epoks konflikter 

och krafter men dessa tolkades i ett perspektiv som, vilket vi har sett, hade en hel 

historia bakom sig. Marx grep tidens anda, behovet av en ny frälsningslära, och var 

fullt utrustad med det dialektiska tänkandet för att i ett sammanhängande system 

kunna fånga de då gängse kommunistiska och socialistiska idéerna. 

Att konstatera denna härkomst och den vägledande och bestående roll dessa metafy-

siska grundsatser fick innebär emellertid inte att Marx följande teorier bara därför 

skulle vara förfelade. Detta kräver en vidare behandling som här enbart kan skisseras. 

 

Den historiematerialistiska teorin tog form 1845–46 och kom att fylla ett viktigt 

tomrum i Marx' tidigare historieåskådning. Marx hade fram till dess beskrivit 

historien och till och med i arbetet urskilt dess kärna, men han hade inte kunnat 

åstadkomma en förklaring till dess rörelse, dess dynamik. På den här avgörande 

punkten var hans historiesyn fortfarande underlägsen Hegels. Hegel hade i 

förnuftets, i Andens självrörelse och logik funnit historiens bakomliggande struktur 

och dynamik. Marx hade ingenting liknande men problemet var där och det dröjde 

inte länge innan Marx fann en med Hegels förnuft likvärdig kraft. 

Som bekant var det i produktivkrafternas ständiga expansion och struktur Marx fann 

lösningen. Produktivkrafterna tilldelades en spontan tillväxtkraft som tvingar hela 

den sociala strukturen till en anpassning och omvandlar densamma i en progressiv 

riktning. Så skrev han på slutet av 1850-talet: "Det materiella livets produktionssätt 

är bestämmande för den sociala, politiska och andliga livsprocessen över huvud taget 

[...] På ett visst stadium i sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i 

motsättning till de rådande produktionsförhållandena, eller, vad som bara är ett 
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juridiskt uttryck för detta, med de egendomsförhållanden, inom vilka dessa 

produktivkrafter hittills rört sig. Från att ha varit utvecklingsformer för 

produktivkrafterna förvandlas dessa förhållanden till fjättrar för desamma. Då 

inträder en period av social revolution. Då den ekonomiska grundvalen förändras, 

genomgår hela den oerhörda överbyggnaden en mer eller mindre snabb omvälvning 

[...] I stora drag kan asiatiskt, antikt, feodalt och modernt borgerligt produktionssätt 

betecknas som progressiva epoker av den ekonomiska samhällsformationen. De 

borgerliga produktionsförhållandena är den samhälleliga produktionsprocessens 

sista antagonistiska form [...] men de produktivkrafter, som utvecklas i det borgerliga 

samhällets sköte, skapar samtidigt de materiella betingelserna för lösandet av denna 

antagonism. Med denna samhällsformation slutar därför det mänskliga samhällets 

förhistoria." Denna berömda teori kan kritiseras från många synpunkter men här 

skall bara en anmärkning göras. Hela tesen vilar på två antaganden som Marx 

egentligen aldrig bevisade, nämligen att det finns en inneboende expansionskraft i 

produktivkrafterna och att denna expansion tvingar den sociala "överbyggnaden" till 

en "progressiv" omstrukturering. Dessa påståenden är absolut avgörande för hela 

teorins mening, ty om rörelsen i produktivkrafterna beror på någon annan faktor 

eller kan hejdas, faller hela teorin och man måste söka någon annanstans efter 

"historiens drivfjäder" och bestämmande krafter. 

Det mest förvånande är att Marx själv i sina studier av de ickekapitalistiska 

samhällena, och framför allt de asiatiska, inte kunde konstatera denna produktiv-

krafternas självförvållade expansion. Marx talade då om samhällen utan historia, 

oföränderliga sociala strukturer som enligt honom inte hade förändrats under de 

sista årtusendena ("från äldsta tider och till 1800-talets första årtionde" i Indiens 

fall). Den givna frågan är här: Vad har hänt med produktivkrafterna? Varför fungerar 

inte i det här fallet de ovan beskrivna historiematerialistiska lagarna? De två möjliga 

svaren här är att det finns vissa sociala, politiska, ideologiska eller militära "fjättrar" 

som är kapabla att "blockera" och därmed bestämma produktivkrafternas och hela 

ekonomins rörelse eller att, helt enkelt, dessa beryktade lagar inte existerar. Men 

Marx drog aldrig varken den ena eller den andra av dessa slutsatser, de skulle ha 

rubbat hela hans ståtliga idébyggnad. 

Den historiematerialistiska teorin är egentligen en obefogad överföring till hela 

historien av det som verkar inträffa under kapitalismens epok, nämligen den konti-

nuerliga och svällande uppkomsten av nya produktivkrafter. Det verkar, vid första 

påseendet, som om dessa krafter rör sig av sig själva i en okontrollerbar dynamik. 

Men detta är inte ens sant för kapitalismen, ty det är de socioekonomiska 

förhållandena som egentligen driver och förklarar denna dynamik. Den historie-

materialistiska grundtesen kan således appliceras varken på kapitalismen eller något 

annat samhälle: den är helt enkelt en hägring. Men i den finns trots allt en smula 
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sanning vad gäller det kapitalistiska systemet och kan, i reviderad form, bidra till 

riktiga insikter. En sådan reviderad form kan finnas t ex i Kapitalet. 

Men denna kritiska anmärkning är bara en utvikning. Det som här är viktigt att sätta 

i förgrunden är den bakomliggande teoretiska stommen på vilken Hegels, Marx' och 

andras historiefilosofier vilar och som bättre än allt annat förklarar deras missöden. 

Det är nämligen så att historiefilosofin arbetar med en historia, en historia med stort 

H: Historien, en enda, sammanhållen, målinriktad, meningsfull, stor process. Och för 

att kunna ha en sådan Historia är det helt nödvändigt att urskilja gemensamma 

bakomliggande drivkrafter, en kärna som med sin logik kan förklara det hela, annars 

är det helt meningslöst att bygga sådana praktfulla allomfattande konstruktioner typ 

Hegels eller Marx' historiska dialektik. Denna typ av historiesyn är den profana 

fortsättningen på den kristna, som i den gudomliga försynen hade en tydlig grundval 

för en enhetlig, sammanhållen och teleologisk historia. 

Det jag vill understryka här är hur en viss metafysik betingar en historieteori, bestäm-

mer dess frågor och inriktning. Den marxska historiematerialismen är oskiljaktig från 

Marx' metafysik och kollapsar med nödvändighet om man överger densamma. Det 

som är förfelat med den marxska historieteorin är inte bara dess svar utan i själva 

verket dess frågeställning, dess utgångspunkter. 

Till sist några ord om Marx mest berömda verk Kapitalet. Ovan sades att det i 

Kapitalet finns en reviderad historiematerialistisk ansats och detta på grund av att 

tonvikten i detta verk alltid ligger i produktionsförhållandena. Det är de som förkla-

rar produktivkrafternas rörelser och utveckling. Dessutom understryks den ekono-

miska sfärens självständighet under kapitalismen och dess självreglerande mekanis-

mer (en unik företeelse i historien som utgör den enda ramen där en reviderad 

historiematerialistisk ansats kan ha någon giltighet). I allt detta är Marx på rätt spår 

och hans bidrag måste betraktas som utomordentligt viktigt. Detsamma kan tyvärr 

inte sägas om hans värdeteori, vars hegelianism och sökande efter det allt förklarande 

väsendet är fördärvande. Men min poäng i det här sammanhanget är en helt annan, 

nämligen att även om man accepterar alla Marx' premisser i Kapitalet leder de till 

helt andra slutsatser än de Marx själv drog. Marx' slutsatser, helt tagna från den 

tidiga historiefilosofiska åskådningen, talar om den samhälleliga polariseringens 

nödvändighet, om en hårdnande klasskamp, om arbetarklassens homogenisering och 

växande elände, om den kommunistiska ordningen som en ekonomisk nödvändighet. 

Det är den kommande epokgörande revolutionens scenario som målas med grandio-

sa färger i Kapitalets 24:e kapitel. Men allt detta härleds inte alls från föregående 

kapitel och man kan mycket väl komma fram till ett helt omvänt scenario, det som vi i 

dag, med facit i handen, vet är mycket mera realistiskt. Att bevisa detta skulle ta 

alldeles för stort utrymme och här skall jag inte ens göra ett kort försök. Det enda jag 
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vill understryka är att det också i det här fallet finns ett komplicerat förhållande 

mellan de metafysiska utgångspunkterna och den följande teorin, som i det här 

exemplet präglas av en inre spänning och leder Marx till en oförmåga att fullfölja sina 

egna intressanta ansatser på ett konsekvent sätt. 

Avslutande tankar om utopismens politiska irrfärder och om 

framtiden 

Att skriva om marxismens (och med det menas i fortsättningen den militanta 

marxismen, den enda som på ett befogat sätt kan begagna sig av detta namn ty den är 

den enda som behåller det marxska budskapets mening och tar på fullt allvar dess 

millennaristiska metafysik) politiska öde är att närma sig den fascinerande gränsen 

där de högsta topparna och avgrunden möts, där det mest sublima och det mest 

förnedrande förenas. Marxismens politiska handling väcker en blandad känsla av 

beundran och avsky. I den finner man tusentals människors lovvärda och okuvliga 

offervilja och samtidigt ser man hur det ur detta strävande framväxer nya diktaturer, 

brutala och självupptagna politiska hierarkier, en etik där det förbländande målet 

rättfärdigar fasansfulla medel. Detta vid första påseendet förbluffande samman-

fallande är i själva verket ingen tillfällighet. Om detta vill jag säga några ord. 

Kruxet i denna fråga ligger i det egenartade och systematiska våldet den militanta 

marxismen utsätter verkligheten för. Marxisterna rör sig i en föreställningsvärld som 

är helt betingad av och anpassad till den millennaristiska drömmens förverkligande. 

De tror sig inneha historiens nyckel och uttrycka dess nödvändighet. I deras praxis 

förhåller de sig till den omgivande miljön helt övertygade om att företräda allas bästa, 

att vara förespråkare för mänsklighetens sanna intressen. De bildar en "vetenskaplig" 

förtrupp som säger sig vara den mera medvetna delen av den framåtskridande 

rörelsen. Detta anspråk, som i och för sig är mer eller mindre gemensamt för många 

andra politiska rörelser, får i det här fallet sitt karakteristiska tonfall av det 

överväldigande målet man anser sig vara på väg att förverkliga. Detta bereder vägen 

för ett politiskt beteende som inte avskyr våldet, där den mest akuta kampen ses som 

naturlig och ofrånkomlig, där de hårdaste medlen blir befogade; vad spelar några 

tusental människoliv för roll, några nedtrampade rättigheter eller det egna livet, när 

hela mänsklighetens frälsning står på spel? 

Denna, marxismens enväldiga benägenhet, uttrycker sig inte minst i förhållande till 

de klasser och sektorer den säger sig företräda. Eftersom proletärerna eller "folket" 

inte beter sig på det förväntade sättet måste deras "sanna" historiska intressen 

förvaltas och försvaras av dem som vet vad proletariatet "egentligen" är och vill: 

marxisterna och deras organisationer, de som förfogar över den "vetenskapliga 
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socialismen". Marx själv uttryckte kärnan i denna förrädiska mekanism när han 1844 

skrev: "Frågan är inte vad den eller den arbetaren eller ens proletariatet som helhet 

vid ett visst tillfälle föreställer sig vara målet. Frågan är vad proletariatet är och vad 

det i enlighet med sitt vara historiskt tvingas att göra." Detta proletariatets mytiska 

vara skall i fortsättningen rättfärdiga även de handlingar som betalas med de så 

nedvärderade konkreta proletärernas underkastelse och lidande: Ofrihetens rike 

skymtar i den totala frihetens dröm. 

I dag finns det i Västeuropa en vid medvetenhet om denna marxismens tragedi, och 

"marxismens kris" beror först och främst på detta. Den är i och för sig ingen helt ny 

tragedi, den upprepas gång på gång i millennarismens historia, men den är ändå den 

som ligger oss närmare och som tvingar oss att nå fördjupad insikt i de mekanismer 

som förklarar denna förvandling av de högsta ideal till fasaväckande verkligheter.  

 

En Sovjetrysk affisch från 1920 som medvetet anknyter till 

den religiösa och förrevolutionära konsten. Vladimir Fid-

man, "Leve Röda Armén! För två år sedan steg arbetarnas 

och böndernas Röda armé fram ur revolutionens eld". (Foto 

Nationalmuseum). 

 


