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V I Lenin 

Om proletär kultur  
Förslag till resolution 
1. I den sovjetiska arbetar- och bonderepubliken måste hela uppläggningen av 
upplysningsarbetet, såväl på den politiska upplysningens område överhuvudtaget som särskilt 
på konstens område, genomsyras av andan i proletariatets klasskamp för att framgångsrikt 
förverkliga dess diktaturs målsättningar, dvs för att störta bourgeoisin, avskaffa klasserna och 
undanröja all utsugning av människor. 

2. Proletariatet måste därför såväl genom sitt avantgarde, det kommunistiska partiet, som 
överhuvudtaget genom alla proletära organisationer av varjehanda slag ta den mest aktiva och 
centrala del i hela folkupplysningsarbetet. 

3. Den moderna historiens alla erfarenheter och särskilt då proletariatets mer än 
halvsekellånga revolutionära kamp i världens alla länder sedan Kommunistiska manifestets 
tillkomst har ovedersägligen bevisat, att endast marxismens världsåskådning är det rätta 
uttrycket för det revolutionära proletariatets intressen, ståndpunkter och kultur. 

4. Marxismen har vunnit sin världshistoriska betydelse såsom det revolutionära proletariatets 
ideologi genom att ingalunda förkasta den borgerliga epokens värdefullaste vinningar, utan 
tvärtom tillägna sig och bearbeta allt som varit värdefullt i den mänskliga tankens och 
kulturens mer än tvåtusenåriga utveckling. Endast ett fortsatt arbete på denna grundval och i 
denna riktning, inspirerat av de praktiska erfarenheterna av proletariatets diktatur såsom dess 
sista strid mot all utsugning, kan anses som en utveckling av en verkligt proletär kultur. 

5. Proletkults allryska kongress håller orubbligt fast vid denna principiella ståndpunkt och 
förkastar på det mest bestämda sätt såsom teoretiskt oriktiga och praktiskt skadliga alla försök 
att hitta på en egen särskild kultur, stänga in sig i egna isolerade organisationer, inskränka 
arbetsområdet för upplysningsfolkkommissariatet och Proletkult eller införa ”autonomi” för 
Proletkult inom upplysningsfolkkommissariatets institutioner o d. Tvärtom ålägger 
kongressen Proletkults alla organisationer att obetingat betrakta sig heltigenom som 
hjälporgan åt nätet av upplysningsfolkkommissariatets institutioner och under sovjetmaktens 
(specifikt upplysningsfolkkommissariatets) och Ryska kommunistiska partiets allmänna 
ledning fullgöra sina uppgifter såsom en del av den proletära diktaturens uppgifter. 

Skrivet den 8 oktober 1920 
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