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Bengt Ankarloo 

REVISIONISTER OCH NYJAKOBINER 

En historikerstrid inför tvåhundraårsminnct av 1789 

Om den stora franska revolutionen har Francois Furet nyligen sagt, att den nu 
äntligen efter två sekel har blivit ett "kallt" objekt, som man kan studera 
utan politisk lidelse.- Redan hans egna arbeten visar emellertid, att liket 
fortfarande kan sprattla. Furet tillhör den inflytelserika grupp av anti-mar
xistiska "revisionister", som på sistone har levererat ett generalangrepp mot 
den etablerade bilden av revolutionen som en i första hand sociaft betingad 
omvälvning, en borgerskapets triumf över den gamla ordningen. Den bilden var 
mycket riktigt Marx', men den har också sedan decennier ingått i våra elemen
täraste läroböcker och förmodligen också i det allmänna medvetandet lånit ut 
på den svenska högerkanten. Med en viss förenkling kan man säga, att den 1 sin 
moderna, lite allmänt historiematerialistiska form härrör från Albert Mathiez, 
Georges Lefebvre och Albert Soboul, efter varandra innehavare av professuren i 
revolutionshistoria vid Sorbonne, Soboul tillika aktiv inom clet franska kommu
nistpartiet. Och det är alltså i harnesk mot dessa nyjakobiner, som motstån
darna under de senaste decennierna har slutit sig samman och knutit an till 
den revisionistiske pionjären, engelsmannen Alfred Cobban. 

Cobbans revision 

Denne gick redan på 1950-talet till rätta med den klassanJays, som låg till 
grund för uppfattningen om den borgerliga revolutionen. Det var, menade Cob
ban, ingalunda en ivrigt framåtblickande grupp av hungri~a kapitalister, som i 
en oförsonlig klasskamp med den feodala aristokratin tvuJgade fram den stora 
uppgörelsen. I stället utgjorde det högre borgerskapet tillsammans med adeln 
en homogen elit, som vid kungamaktens bankrutt tog över makten, inte för att 
förstöra utan för att bevara det politska systern, som de mer än nåira andra 
profiterade av. Radikaliseringen kom senare, i ett skede när revoluuonen var 
på väg att "spåra ur", som Furet har uttryckt det. Soboul har med öppet bruk 
av manifestets termer kommenterat denna revisionistiska bild: genom att förne
ka klasskampens realitet har dessa reaktionära ·historiker försökt besvärja 
revolutionens spöke. 

En följd av den vetenskapli~a striden har ändå under senare år varit att mar
xisterna har tvingats precisera sitt klassbegrepp, men också att intresset 
gradvis har förskjutits från den produktiva och sociala basen i det revolutio
nära Frankrike till företeelser i överbyggnaden. Redan Alfred Cobban deklare
rade, att revolutionen var politisk, inte social. Och den nuvarande innehava
ren av revolutionsprofessuren vid Sorbonne, Michel Vovelle, kommer i dagarna 
ut på svenska med ett ston sammanfattande arbete om de senaste decenniernas 
forskningar i Frankrike. · Det handlar nästan inte alls om revolutionens sociala 
historia utan om dess "mentalitet". Ett tidens tecken om någon. 
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Den klassiska bilden 

Denna franska historikerstrid är nästan okänd här i Sverige. Kanske har den 
kommit i skymundan för den samtidigt pågående tyska. Men man blir påmind om 
den vid omläsningen av Georges Lefebvres SjuttonhundraAttionio, som nu kom
mer ut i ett nytryck lagom till det stora jubiJeet. Den skrevs 1939 och över
sattes till svenska 1961. Revolutionen, sådan den tecknas här, bärs upp av 
fyra distinkta grupper: aristokratin, borgerskapet, sansculotterna och bönder
na. Samspelet mellan dessa gör enligt Lefebvre, att revolutionen måste ses som 
en odelbar helhet, en nationell resning mot den absoluta monarkin. Men den 
genomfördes under borgerskapets ledning och pekade därigenom fram emot den 
klassens slutliga triumf, som kom med den andra revolutionen 1830. 

Ursprungligen gick den revisionistiska kritiken mest ut på att medlemmarna i 
det bor~erskap som utgjorde 1789 års konstituerande församling bara i ringa 
omfattning - tretton procent enligt Cobbans beräkningar - vad kapitalistiska 
borgare såsom köpmän, bankirer eller fabriksägare. Det överväldigande flerta
let var i stället jurister i olika funktioner: advokater, domare, regionala 
och lokala statstjänstemän. Skall en sådan invändning ha någon tyngd, måste 
den bygga på förutsättningen, att w revolutions huvudaktörer i första band är 
att söka bland dem som tjänar på densamma. En sådant snävt intressepolitisk 
analys skulle Lefebvre ha avvisat som anakronistisk. Han var emellertid redan 
1939 väl medveten om sakförhållandet. "Det var i allmänhet juister som repre
senterade och ledde borgerskapet," skrev han, men tillade, att "det vore 
barnsligt att dra fram endast dessa lagstifande dokument i rampljuset och 
lämna de händelser som gav dem liv i bakgrunden." 

Lefebvres genomslagskraft 

Lefebvre var i själva verket pionjär för den typ av forskning, som lägger 
dagspolitikens aktörer och händelser åt sidan för en analys av historiens dju
pare, strukturella förutsättningar. Redan i mitten av 1920-talet, när Anna
les-skolans grundare Febvre och Bloch just hade börjat formulera sitt struktu
ralistiska program, men innan de egentligen hade börjat genomföra det, publi
cerade Lefebvre ett banbrytande arbete om de nordfranska bönerna. I sin fort
satta verksamhet har han äran av att ha kartlagt de omfattande bonderörelserna 
och den stora skräcken på landsbygden under revolutionsåret 1789. Han var 
alltså långt ifrån någon dogmatisk teoriryttare utan en empiriskt arbetande 
historiker, som i det avseendet har vunnit respekt långt in i fiendelägret. 

Men det var ändå till sist Lefebvres klassiska bestämning av den etablerade 
vänsterpositionen i den kortfattade och populärt hållna Quatre-vingt-11euf, som 
revisionisterna sköt in sig på. En smula förvånande, kan det tyckas. I själva 
verket är den mycket måttfullt formulerad. Det är nog snarast bokens stora 
spridning och genomslagskraft som får förklara att den blivit huvudmål för 
angreppet från höger. 

Furets icke-marxistiska alternativ 

1960-talets kritik mot den etablerade tolkningen av den franska revolutionen 
riktade sig alltså dels mot den marxistiska klassanalysen, dels mot föreställ
ningen om revolutionens odelbarhet. Det var inte en väldefinierad kapitalis
tisk borgarklass som ledde upproret mot den gamla regimens feodala ordnmg och 
revolutionen hade inte den enhetliga och konsekventa karaktär som exempelvis 
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Lefebvre hade hävdat. Den senare invändningen kom från Francois Furet, den 
franske historiker, som mer än någon annan kom att stå för det icke-marxisti
ska alternativet. Enligt hans uppfattnin$ var den radikala revolutionen efter 
1792 - då kungadömet avskaffades och gironden tog makten i konventet - ing
enting annat än en "urspårning" (un derapage). De folkvalda och politiskt ans
variga grupperna tappade kontrollen och den oregerliga massan tog över med 
terror och kaos som följd. 

Vänstern togs härmed överraskning och kunde i början bara svara med att på 
nytt formulera sina teser. Soboul talade i manifestets efterföljd om revolu
tionen som ett spöke för de reaktionära. Claude Masauric slog fast det de 
gamla mästarna Mathiex och Lefebvre hade hävdat redan trettio åf tidigare, att 
borgarnas, bönernas och stadsmassomas revolution utgjorde en odelbar enhet. 
1789 var en liberal och borgerlig rörelse, som fick folkets stöd. Regimen 
efter 1792 var alls ingen derapage utan en nödvändighet för a tt hålla samman 
nationen inför hotet från både yttre och inre fiender. Och Colin Lucas frågade 
retoriskt: om nu revolutionen genomfördes av en enda elit av egendomsägare, 
hur skall man då förklara den konstituterande församlingens verksamhet, som 
ledde till de feodala privilegiernas avskaffande och till förföljelsen av 
aristokraterna? 

Åter till marxismen 

Ett mer genomtänkt försök att bibehålla den marxistiska 8.rundkonceptionen och 
ändå göra rättvisa åt revisionsisternas berättigade kritik av den gamla klas
sanalysen gjordes 1970 av Regine Robin. Hon hörde till den nya generation inom 
vänstern, som fått sin skolning mindre genom partiarbete än genom att gå på 
Althjssers och Poulanzas'föreläsningar. Det var alltså en rigoröst struktura
listisk och ibland svårartat abstrakt version av läran om samhällsformationer
na som här kom till användning. Robin beskrev Frankrike 1789 som en "blandad 
formation": ett dominerande feodalt produktionssätt hade i växande grad blivit 
"penetrerat" av kapitalistiska element. Bourgeoisin under den gamla regimen 
hade sysslat både med kommers och jordspekulation och den hade blandat sig 
med aristokratin. Men samhällsformationen framstod ändå inte som en enkel 
överlappning av feodala och kapitalistiska element. Dessa var i stället tyd
ligt åtskilda ehuru interagerande. Robin betonade den fundamentala skillnaden 
mellan å ena sidan de juridiska, politiska och ideologiska relationerna och de 
direkt ekonomiska å den andra. Klassernas självförståelse var bestämd av den 
feodala överbyggnadens kategorier, framför allt indelningen i priviligerade 
stånd. Men samtidi~ gjorde det kapitalistiska inflytandet sig ~ällande, så 
att kategorin "klass" 1 över$ången var stadd i en dynamisk utveckling och fick 
en mycket komplicerad artikulation. Revolutionen var en kris i överbyggnaden 
(och inte som den gamla vänstern hade hävdat en konflikt mellan en feodal 
överbyggnad och en alltmer kapitalistisk bas). 

Furet anmärkte, inte utan viss belåtenhet, att Robins arbete tydligen var ett 
försök att rädda den marxistiska iden om en borgerlig revolution genom att 
bättre anpassa den till det empiriska materialet. "Men man bortser fortfarande 
från att den sociala strukturen under kejsardömet och restaurationen i allt 
väsentligt var densamma som under l'ancien regime." 
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Dynamiken inom jordbruket 

En helt annan ansats kom 1974 med ett arbete av Gilles Postel-Vinay. I Maurice 
Dobbs efterföljd ville han förlägga den revolutionära dynamiken till klassre
lationerna inom jordbruket. Den kommersiella livsmedelsproduktionen i Paris
bäckenet syntes ha frambringat en agrar treenighet, jordlägare - arrendator 
lönearbetare, som påminde om den agrara kapitalismen i England. Som Posel
Vinays kritiker emellertid anmärkte, hade denna typ av jordbruk månghundraå
riga traditioner runt huvudstaden och den saknade alltså egentlig dynamik. Det 
framgick framför allt därigenom att de franska storbönderna, till skillnad 
från de engelska, misslyckades med att höja jordbrukets produktivitet. Det i 
sin tur berodde på att man inte kunde lägga samman jord som i de engelska enc
losures (eller de svenska skiftena). Man tvingades återigen konstatera att 
l'ancien regime inte uppvisade några tecken ens på en framväxande kapitalism, 
långt mindre en fullvuxen sådan. 

Marxistisk nytolkning 

Också från vänsterhåll har man efterhand medgett att revisionsisterna hade 
rätt på denna punkt. Den stora svagheten i deras interpretation låg å andra 
sidan i att de inte kunde förklara den högst verkliga och våldsamma konflikt 
mellan frälse och ofrälse grupper, som utvecklade sig under revolutionens 
första år. Med utgångspunkt i denna dubbla insikt har nyligen den unge kana
densiske historikern George C. Comninel försökt lä~a grunden till en mer 
hållbar tolkning. I arbetet, Rethinking the French Revolutt011. Marxism and the 
Revisionist Challenge (New York/London 1987), vill han ge uppslag till en för
nyad analys från marxistiska utgån~punkter utan den gamles generaliseringar. 

Comninels huvudpunkter är följlande. I motsats till England saknade Frankrike 
ännu vid 1700-talets slut kapitalistiska klassrelationer både i stad och på 
landet. Den franska borgarklassen hade stora likheter med aristokratin både 
genom sitt innehav av jord och av statsbefattningar. De båda stånden var allt
så ingalunda antagonistiska utan hade snarare gemensamma intressen att bevaka 
både uppåt mot den enväldiga kungamakten och nedåt mot de arbetande massor
na. Frankrike hade under de föregående seklerna utvecklat sig i riktning mot 
en sort statsfeodalism. Hela den offentliga makten och den jättelika byråkra
tin var en apparat för skatteindrivning. Det var för att tillförsäkra sig 
kontrollen över den apparaten som eliten först reste si~ mot kungamakten och 
skapade en konstitutionell klasstat och därefter kom 1 inbördes konflikt om 
den politiska ledningen. Inte förrän i denna andra fas blev motsättningen mel
lan aristokrati och borgerskap akut, och den var då mer symbolisk än fundamen
tal. Kungamaktens fall ändrade inte statens karaktär av utsugningsmaskin. 
Klassrelationerna förblev desamma under ytterli~are flera decennier. Däremot 
bidrog revolutionen till att ytterligare centralisera makten men också till 
att ena Frankrike genom den politiska mobiliseringen av massorna i alla delar 
av landet. 

Den gamle Cobban i sin himmel kan utbrista: Vad var det jag sa! Francois Furet 
kan känna sig nöjd med medgivandet, att den kapitalistiska transformationen av 
Frankrike hör det följande seklet till. Och frågan är väl om inte också nyja
kobinerna har kommit upplivade ut ur striden. I dag inför jubelåret är revolu
tionen ett lika hett objekt som någonsin tidigare. Striden rasar vidare mellan 
feuillanter och sansculotter om än inte på Paris gator och torg så i vart fall 
i universitetens och departementens korridorer. Bara om några år kommer turen 
att jubilera till Robespierre och de riktigt tuffa pojkarna. Man vågar knappt 
tänka på den skrj.vbordsterror som skall utbryta då. 


