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Nærede og udtrykte Marx og
Engels antisemitiske holdninger?
AF JESPER ROSENLØV

Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Engels (1820-1895) kendes i dag som de teoretiske
grundlæggere af den moderne socialisme og kommunisme. Deres politiske tanker inspirerer stadig mennesker i vores samtid. I 2005 gennemførte radiokanalen BBC 4 en afstemning, hvor britiske lyttere skulle tage stilling til, hvem de mente havde været den
største filosof gennem tiderne. Vinderen blev Karl Marx med 28% af de 30.000 afgivne stemmer.1 Dette kan måske undre, idet alle forsøg på at indrette hele samfund efter Marx’ doktriner i nu over hundrede år er endt i eklatante økonomiske, sociale og politiske katastrofer. Trods dette – og at disse forsøg
på at omsætte Marx’ og Engels’ politiske teorier til praksis i visse tilfælde endda har udartet sig til totalitære kommunistiske diktaturer med næsten 100 millioner menneskers død på samvittigheden (langt
flere end nazismen og fascismen) – har de to tyske teoretikeres omdømme øjensynligt ikke lidt synderlig skade, men nyder på den yderste politiske venstrefløj fortsat en næsten profetlignende status.
Når det kommer til bedømmelsen af vestlige kulturpersonligheder, hersker der i disse år desuden
en sær ubalance. Mens mange af fortidens politikere, filosoffer og forfattere bebrejdes, at de nærede og udtrykte holdninger, der ikke stemmer overens med nutidens krav om tolerance og frisind,
slipper Marx og Engels ofte for en sådan kritik. Gennem en længere årrække har eksempelvis den
tidligere britiske præmieminister Winston Churchill været et af yndlingsofrene, når især venstreorienterede meningsdannere skulle pege fingre ad fortidens døde, hvide mænd. På forunderlig vis er vi
inden for de seneste årtier derfor kommet i den paradoksale (eller snarere surrealistiske) situation,
at Churchill, der som bekendt ledte den britiske krigsindsats og førte an i de allieredes sejr over Nazityskland, bliver udråbt til protofascist, racist og antisemit. Beskyldningerne fremføres dog oftest på
et særdeles løst grundlag og efterlader et indtryk af manglende historisk viden, partiskhed, ond vilje
og direkte uredelighed. Dette gælder eksempelvis en beskyldning for antisemitisme, der i 2007 viste
sig at basere sig på et manuskript til en artikel fra 1937, som Churchill slet ikke havde skrevet.2 I an1
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dre tilfælde baserer lignende anklager sig på nogle få løsrevne citater, der i deres rette kontekst
giver et ganske andet billede af Churchills holdning til jøder. At beskyldningen trods dette – og på
trods af Churchills utallige sympatierklæringer overfor jøder både før, under og efter 2. Verdenskrig – til tider stadig dukker op, kan i den grad undre.
Derfor må det også undre, at Marx og Engels ikke har været udsat for den samme hårdhændede
kritik, da de begge både nærede og udtrykte holdninger, der nok i manges øjne vil få det, som Churchill beskyldes for, til at synes som vand ved siden af. For at råde bod på denne ubalance skal vi i en
række artikler se nærmere på, hvad Marx og Engels mente om jøder, racer, folkeslag og kulturer. I
denne første artikel vil vi forsøge at afklare, hvorvidt Marx og Engels nærede og udtrykte antisemitiske holdninger.
Marx om ”jødespørgsmålet”
Karl Marx var jøde af afstamning. Begge hans
bedstefædre var rabbinere, der blandt deres
aner kunne tælle flere ansete jødiske lærde og
skriftkloge. Men omkring 1817 konverterede
Marx’ far til kristendommen, hvorfor Marx
blev døbt i 1824 og senere også blev konfirmeret. Grundet Marx’ jødiske ophav kan det
måske undre, at han gennem sit liv ved adskillige lejligheder ikke bare udtrykte sig kritisk,
men stærkt nedsættende om jøder og jødedommen. Mens religionshistorikeren H. Maccoby (1924–2004) forklarede Marx’ negative
syn på jøder som et udtryk for en form for
selvhad, der var typisk blandt mange sekulariserede europæiske jøder efter oplysningstiden, fremhævede politologen A. Künzli (19192008) en række dybere personlige og psykologiske årsager til dette selvhad. Ifølge Künzli
skyldtes Marx’ antisemitisme således en tragisk dannelsesproces præget af konfliktfyldte
skoleår, et problematisk forhold til forældrene
samt ægteskabelige kriser. Alt dette resulterede i et selvhad, der blandt andet kom til
udtryk i Marx’ holdning til jøder. Ved at gøre
jøder til genstand for nedgørelse og ved at
identificere jøder og jødedommen med det,
Marx anså for skadeligt i det nutidige samfund, nemlig pengemageri, kunne han overbe-

vise sig selv og
omverdenen om,
at han ikke selv
var en egentlig
jøde.3
Ifølge
Künzli var Marx
således et spaltet
og sønderrevet
menneske, der
var besat og styret af undertrykte irrationelle og Portræt af en yngre Karl Marx
”alle slags negative affekter.” Han var ”på nogle områder infantil, uudviklet, og i sidste ende en umyndig
person, hvis umodenhed i stor udstrækning
blev overført til hans værk.”4
Uanset om man er enig i denne konklusion,
eller hvad årsagen til Marx’ holdning end
måtte have været, fremførte han allerede i
nogle af sine første politiske skrifter, udgivet i
1844, sit negative syn på jøder. I en tvedelt
artikel, der bar titlen Zur Judenfrage (Om det
jødiske spørgsmål) trykt i tidsskriftet Deutsch–Französische Jahrbücher, som Marx var
medudgiver af, forholder han sig til to skrifter
3
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udgivet året før af bibelforskeren og religionskritikeren Bruno Bauer (1809-1882). Bauer, der hyldede rationalismen, anså skabelsen
af en sekulær stat og ophævelsen af al religion som et mål. I sine skrifter havde han derfor kritiseret jøderne og jødedommen og bl.a.
argumenteret for, at jøder i en sekulær stat
måtte opgive deres religion for at kunne opnå frigørelse og realisere sig som frie statsborgere. I en fri stat bør alle religiøse privilegier ophæves – og derefter vil også religionen
som sådan forsvinde, mente Bauer. ”Fratag
religionen dens eksklusivitet, og den ophører
med at eksistere,” skrev han.
Marx var på visse områder enig med Bauer
og
erklærede,
at
han
”analyserer
den religiøse modsætning mellem jødedom
og kristendom og informerer om den kristne
stats væsen, alt dette dristigt, skarpt, åndfuldt og grundigt i en ligeså præcis som kernefuld og energisk stil.” Men Bauer havde
dog misforstået, hvad frigørelse egentlig er.
Dermed havde han heller ikke forstået, hvori
problemet bestod – og hvad løsningen var.
Ifølge Marx ville det være et historisk fremskridt, hvis mennesket løsrev sig fra religionerne. Men der var der ingen modsætning
mellem jødernes religiøsitet og den sekulære
stat, som Bauer forestillede sig. I en sekulær
stat som USA var borgerne jo ikke ophørt med
at være religiøse. Desuden sikrede en sådan
sekulær stat ikke i sig selv en ægte menneskelig
frigørelse, som bestod i andet end religiøs frigørelse. Den sekulære stat og den politiske
frihed, som Bauer talte om, byggede nemlig
stadig på et borgerligt (kapitalistisk) samfund
med økonomisk ulighed og materiel ufrihed.
Intet ville derfor være løst ved, at jøderne opgav deres religion, som Bauer mente, da ægte

Karl Marx’ Zur Judenfrage, trykt i Deutsch–
Französische Jahrbücher, 1844

menneskelig frigørelse slet ikke kan opnås ”inden for den hidtidige verdensorden.”
I den anden del af sit skrift fokuserer Marx
på jøders og kristnes evne til frigørelse samt
den egentlige årsag til jødedommen som ”et
nutidigt alment asocialt element.”5 Denne
årsag skulle ikke primært findes i jødernes
religiøse tro. Jødernes religion afspejlede
nemlig blot det økonomiske liv, som jøderne
praktiserede. Problemet kunne derfor ikke
isoleres til et spørgsmål om religion. ”Altså
finder vi ikke kun i Pentateuken6 eller i Talmud den nutidige jødes væsen, men i dagens
5

Denne anden del af skriftet blev ikke medtaget i den
danske oversættelse af Marx’ ungdomsskrifter udvalgt
og redigeret af Villy Sørensen og udgivet på forlaget
Gyldendal i 1962.
6
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samfund.”
Problemet
verden og naturen – al dens
Hvad
er
Jødedommens
havde med andre ord en
særegne værdi. Penge er den
social og økonomisk ka- verdslige grundlag?
fremmedgørende essens i
rakter. Det var derfor hér, Det praktiske behov,
menneskets arbejde og menman skulle begynde, hvis
neskets eksistens; og denne
egeninteressen.
Hvad
man ville jødedommen til
fremmede essens dominerer
er
jødens
verdslige
livs. ”Lad os betragte den
det, og det tilbeder den. Jøvirkelige, verdslige jøde,” kult? Sjakring. Hvad er
dernes gud har verdsliggjort
skrev Marx. ”Ikke-sabbatsig og er blevet verdens gud.
hans
verdslige
Gud?
jøden, som Bauer gør, men
[…] Vi erkender derfor i jødePenge
hverdags-jøden.
Lad os
dommen et nutidigt alment
ikke lede efter jødens
asocialt element, der gennem
- Karl Marx
hemmelighed i hans religiden historiske udvikling – som
on, men lad os i stedet lede
jøderne i denne skadelige
efter religionens hemmelighed i den virkelige
henseende ivrigt har bidraget til [Wir erkennen
jøde. Hvad er jødedommens verdslige grundalso im Judentum ein allgemeines gegenwärtilag? Det praktiske behov, egeninteressen. Hvad
ges antisoziales Element, welches durch die
7
er jødens verdslige kult? Sjakring [Schacher ].
geschichtliche Entwicklung, an welcher die
Hvad er hans verdslige Gud? Penge.”
Juden in dieser schlechten Beziehung eifrig
Ifølge dette udsagn, der minder om digteren
mitgearbeitet] – er blevet drevet til sit nuvæHeinrichs Heines formulering ”Penge er vor
rende højdepunkt; et højdepunkt hvor det nød8
tids Gud og Rothschild er hans profet,” er
vendigvis må gå i opløsning.”
jøden altså en pengedyrker. Marx forklarer
Den jødiske mentalitet var således et onde,
endvidere, at jøderne desværre havde videreder havde undergravet de kristne samfund –
givet denne mentalitet til de kristne samfund:
ja, hele verden – og bredt sig. ”Jøden har fri”Penge er Israels nidkære gud, og ingen anden
gjort sig selv på en jødisk måde, ikke blot ved
gud end han må bestå. Penge fornedrer alle
at tilegne sig pengemagten, men ved gennem
menneskeslægtens guder – og forvandler dem
ham og uden ham at gøre penge til en vertil handelsvarer. Penge er den almene og selvdensmagt og den praktiske jødiske ånd til de
bestaltede værdi af alle ting. De har derfor bekristne folks praktiske ånd. […] Jødedommen
røvet den ganske verden – både menneskenes
har holdt stand ved siden af kristendommen,
ikke kun som en religiøs kritik af kristendommen, ikke kun som en indarbejdet tvivl om
7
Sjakring (eller sjakren): tuskhandel, krejleri, købslagkristendommens religiøse oprindelse, men
ning, pengepugning
8
Heinrich Heine (1797-1856), der var ven af (og fjern
lige så meget fordi den praktiske jødiske ånd,
slægtning til) Marx, skrev i 1830’erne og 1840’erne
fordi jødedommen har holdt sig i det kristne
artikler for Allgemeinen Zeitung. Bemærkningen om
samfund og endda nået sin højeste udvikden jødiske rigmand Rothschild, se artikel XXXII (31.
marts 1841), genudgivet i 1854 i Lutezia, Berichte über
ling.” Marx citerer endvidere billigende BauPolitik, Kunst und Volksleben (J. Fränkel o.a. (red.):
ers påstand om, at jøden i Østrig ”bestemmer
Heinrich Heines Sämtliche Werke, Leipzig (1910) bind 9
s. 164f. jf. s. 294ff.
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hele rigets skæbne gennem sin økonomiske
magt […] [og] afgør Europas skæbne.“
Jødedommen havde således forvoldt skade
ved at få de kristne nationer til at antage det
jødiske livssyn. Men jødedommen selv er
også opstået af og næres ved en særlig samfundsordning. ”Af sine indvolde avler det
borgerlige samfund vedvarende jøden. Hvad
var i sig selv grundlaget for den jødiske religion? Det praktiske behov, egoismen.”
Derfor er løsningen også en samfundsomvæltning. ”Nuvel! Frigørelse fra sjakring og
fra penge, altså fra praktisk, ægte jødedom,
ville være vor tids selvemancipation. En organisering af samfundet, der afskaffer forudsætningerne for sjakring, og dermed muligheden for sjakring, ville have umuliggjort jøden. Hans religiøse bevidsthed ville blive
spredt som en tynd tåge i samfundets virkelige livsluft […] Når jøden erkender sin praktiske natur som formålsløs og arbejder for dens
ophævelse, arbejder han sig ud af sin tidligere
udvikling, og virker for selve den menneskelige frigørelse.” Man måtte altså hindre jøden
i at udføre de økonomiske aktiviteter, som
han benytter sig af – og som har frembragt
ham. Sagt på en anden måde ville jødedommen forsvinde, når det borgerlige samfund
og kapitalismen blev afskaffet. ”Jødens samfundsmæssige frigørelse er samfundets frigørelse fra jødedommen.”9

Det er sandsynligvis de færreste, der i dag vil
karakterisere denne reduktionistiske, stereotypiserende og stærkt nedsættende beskrivelse af jøder og jødedommen, som vi møder
hos Marx i 1844, som andet end antisemitisk.
Som historieprofessor R. Wistrich (1945-2015)
formulerede det, var Marx’ had ”ikke rettet
mod Bruno Bauers ’sabbat-jøde’, men snarere
mod samtidens jødedom.” Hans skrift om jødespørgsmålet ”reproducerede trofast en dybt
forankret antijødisk mytologi fra det borgerlige
kristne samfund, som han søgte at omvælte.”10
Angreb på jøder var ikke usædvanligt blandt
samtidens socialistiske forfattere. Både før og
efter Marx angreb især franske socialister og
anarkister det, som de opfattede som jødernes skadelige indvirkning på samfundet. Det
gælder eksempelvis F. Fourier (1772-1837),
A. Tousenel (1803-1885) og P.-J. Proudhon
(1809-1865).11 Historikeren P. Johnson (f.
1928) placerer Marx’ skrift i denne kontekst
og bemærker: ”Det var Marx' dystre bedrift
at forene de franske socialisters økonomiske
antisemitisme med de tyske idealisters filosofiske antisemitisme og således konstruere en
ny form for antisemitisk konspirationsteori,
som skulle blive en intellektuel prøve på hans
generelle teori om kapital.”12
Sociologiprofessor J. Carlebach (1922-2001)
konkluderede med hensyn til Marx’ udsagn i
den anden del af Zur Judenfrage, at de var
”støbt i den samme form” som Luthers og
Hitlers antisemitiske udsagn. ”Ligesom dem

9

”Zur Judenfrage” udgivet i Deutsch-Französische
Jahrbücher (februar 1844). Institut für MarxismusLeninismus (red.): Karl Marx/Friedrich Engels – Werke,
Dietz Verlag, Berlin (herefter Werke), bind 1, s.347377. Engelsk oversættelse, se J. Cohen o.a. (red.): Karl
Marx-Engels Collected Works, Lawrence & Wishart,
London (herefter Works), bind 3, s. 146-174. Hvor
intet andet er anført, er den danske oversættelse af
den tyske tekst (primært fra Werke) foretaget af J.
Rosenløv. Når det gælder de engelsksprogede udgivel-

ser, er der naturligvis oversat fra den engelske originaltekst (primært fra Works).
10
Wistrich (1976) s. 33 og (1991) s.51
11
Se f.eks. F. Fourier: Théorie des quatre mouvements
et des destinées générales (1808), A. Tousenel: Les
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(1845)
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talistiske samfunds praksis.15 Her ser vi ligeledes en sidestilling af jødedommen med
kapitalismen.
Men et forsvar af Marx, der baserer sig på at
hævde, at han med jøder blot mener kapitalister, er, som H. Maccoby udtrykker det,
”uden værdi. Enhver, der anvender jøden som
ondskabens målestok, er antisemit. At sige,
at Marx fordømmer den borgerlige materialisme generelt, mindsker ikke hans angreb på
jøderne; for det, han siger, er, at mange
kristne er lige så slemme som jøderne og derfor fortjener den ultimative fornærmelse af at
blive kaldt jøder. Marx arbejder med udtrykket 'jøde' som betegnende for alt ondt.”16
Med hensyn til jødisk emancipation støttede
Marx ganske rigtigt en sådan. Dette fremgår
både af Zur Judenfrage og af skriftet Die Heilige Familie (1845) forfattet af Marx og Engels. Men dette skyldtes ikke en dybtfølt
sympati for jødedommen og jøder. Jødernes
frigørelse er ganske vist en naturlig konsekvens af det borgerlige samfund, lyder det.
Skønt det langt fra er endemålet (hvilket i
stedet er den sande menneskelige frigørelse,
der først opnås i det kommunistiske samfund), er jødernes frigørelse et skridt på vejen. Men samtidig erklæres det dog, at Marx i
sit skrift om jødespørgsmålet havde bevist,
”at opgaven med at afskaffe det jødiske væsen [das jüdische Wesen] i virkeligheden var
opgaven med at afskaffe det borgerlige samfunds jødedom, samtidens umenneskelighed,
som kulminerer i pengesystemet.”17 Det borgerlige samfund må med sine idealer om poli-

vidste Marx kun lidt om jødedommen og var
ligeglad med empiriske realiteter. Luther ville
omvende jøderne; Marx ønskede at opløse
dem; Hitler ønskede at fordrive og efterfølgende at udrydde dem. Marx er et logisk og
uundværligt bindeled mellem Luther og Hitler. Han overførte i verdslig form mange af
Luthers ideer om den jødiske religion og delte
mange af de ideer, der til sidst skulle finde vej
ind i Hitlers begrebssystem.”13
Dette kunne synes som en dristig påstand.
Adskillige marxister har da også igennem tiden
forsøgt at forsvare Marx’ synspunkter i det
nævnte skrift og hævdet, at han med jøder og
jødedommen blot mente kapitalister og kapitalismen. Desuden har man påpeget, at Marx
faktisk gik ind for jødernes emancipation.
Med hensyn til det første argument er det
svært at se, at det skulle gøre Marx’ syn på
jøder mere sympatisk eller mindre antisemitisk, når han forgrover en hel religion og dens
tilhængere på den måde, han gør, for at identificere den og dem med indbegrebet af alt,
hvad han mener, er forkert og fordærvende i
den nuværende samfundsordning, nemlig
kapitalismen.14 Det samme kunne indvendes
i forbindelse med et andet af Marx’ tidlige
skrifter, nemlig Teser om Feuerbach (forfattet
i 1845), hvori Marx bebrejder filosoffen Ludvig Feuerbach (1804-1872), at han kun har
fattet menneskehedens ”virkelige, sanselige
virksomhed […] i sin smudsig-jødiske udtryksform [schmutzig-jüdischen Erscheinungsform],” hvilket vil sige i det borgerlige / kapi-

15

Werke 3:5 / Works 5:3. Da. overs.: V. Sørensen
(red.): Karl Marx – Økonomi og filosofi. Ungdomsskrifter, Kbh. (1962) s. 91.
16
Maccoby s.66
17
Werke 2:116 / Works 4:110, jf. Avineri

13

Carlebach s. 352
En kritisk behandling af den marxistiske apologi, se
Paul s. 130-134, Carlebach s.261ff., 268ff.
14
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tisk og religiøs frihed altså sikre den jødiske
emancipation, men samtidig vil den politiske
kamp for socialismen / kommunismen kunne
fortsætte i ly af de borgerlige frihedsidealer –
en kamp, der vil resultere i det borgerligt
kapitalistiske samfund sammenbrud og religionernes (og herunder naturligvis jødedommens) afskaffelse.
Indtrykket af, at Marx havde taktiske grunde
til at støtte den jødiske emancipation, forstærkes af hans brev til sin medudgiver af
Deutsch-Französische Jahrbücher, Arnold
Ruge, d. 13. marts 1843: ”Lederen af de lokale israelitter [der Vorsteher der hiesigen Israeliten] er lige kommet til mig og har bedt mig
om at indgive en bønskrivelse til landdagen
på vegne af jøderne, og jeg vil gøre det. Hvor
modbydelig [widerlich] den israelitiske tro
end er mig, så forekommer Bauers opfattelse
mig for abstrakt. Det er vigtigt at støde så
mange huller i den kristne stat som muligt og
smugle det fornuftige ind, så meget vi kan.
Man skal i det mindste prøve – og bitterheden vokser med hvert andragende, der afvises med protest.”18

Manifest (udg.
1848), og i mere end fyrre år
fortsatte
de
med i tæt samarbejde at udvikle det teoretiske grundlag
for en socialistisk / kommunistisk
samfundsforståelse.
Også når det
gjaldt jøder, var
Friedrich Engels, portrætfoto
fra 1850’erne
der samklang
mellem Marx’
og Engels’ synspunkter. I sit skrift Den arbejdende klasses stilling i England fra 1845 skriver
Engels: ”Den engelske bourgeois er fuldstændig ligeglad med, om hans arbejdere sulter
eller ej, så længe han tjener penge. Alle levevilkår måles i form af penge, og alt, der ikke
giver afkast i penge, er dumt, upraktisk, idealistisk. Derfor er nationaløkonomi, videnskaben
om at tjene penge, disse krejlerjøders
[Schacherjuden] foretrukne videnskab.”19 Som
det fremgår, identificeres det, som Engels opfatter som nogle de værste menneskelige
egenskaber i hans samtid med jøder.
I årene 1848-1849 udgav Marx og Engels
avisen Neue Rheinische Zeitung. Ifølge Engels
var det Marx, der havde det altafgørende ord
m.h.t., hvad der blev trykt i denne avis.20
Marx bærer således en del af ansvaret for, at
stærkt antijødiske artikler forfattet af Ernst

Marx og Engels om jøder
Udover at Marx’ holdning til jødisk emancipation forekommer at være en kende taktisk, bør
det med hensyn til forsvaret af Marx’ holdning
til jøder ligeledes nævnes, at skriftet Zur Judenfrage og andre tidlige skrifter langt fra var sidste gang, at Marx – og Engels – offentligt og
privat udtalte sig stærkt nedsættende om jøder. Dette vil fremgå af det følgende.
Fra 1844 til Marx’ død i 1883 var Engels hans
nærmeste ven og mest betroede medarbejder. Sammen skrev de Det kommunistiske
18

19

Werke 2:487 / Works 4:563
”Die Verfassung der Redaktion war die einfache
Diktatur von Marx“, Engels: ”Marx und die Neue Rheinische Zeitung 1848-49“, Der Sozialdemokrat, Nr. 11,
13. marts 1884, Werke 21:19 / Works 26:123
20

Werke 27:418 / Works 1:400
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Dronke (1822-1891) fandt vej til avisens spalter i juli 1848.21 Men både Marx og Engels var
også selv flittige bidragydere i den henseende. Grundet polakkernes opstand i martsapril 1848 i Storhertugdømmet Posen (polsk:
Poznań) mod det preussiske herredømme,
var spørgsmålet om Polens uafhængighed et
af de vigtige emner disse år. Marx og Engels
behandlede dette emne i flere artikler – artikler, der vel at mærke indeholdt lidet flatterende beskrivelser af de polske jøder.
Mens Marx og Engels generelt ikke nærede
nogen særlig sympati for de nationale bevægelser blandt de slaviske folk, forholdt de sig i
1848-49 anderledes til polakkernes frihedsbestræbelser. Årsagerne hertil var hovedsageligt taktiske, idet de anså polsk uafhængighed som et middel til at fremme den revolutionære sag i Tyskland og resten af Europa.22
Marx og Engels forestillede sig, at der i et
nyoprettet uafhængigt Polen i de områder,
der var under preussisk herredømme, ville
være grundlag for en agrar revolution [agrarische Revolution]. Når det tyske proletariat
senere fik gennemført sin egen revolution,
ville en polsk bufferstat kunne beskytte det
revolutionære Tyskland (og Europa) mod et
direkte angreb fra det reaktionære og zaristiske Rusland. Samtidig mente Marx og Engels, at en krig mod Rusland ligefrem var en
fordel for revolutionen, idet en sådan ville
medføre en radikalisering af de revolutionære kræfter i Europa. Blev der oprettet et frit
Polen i de østlige områder af det preussiske
rige, kunne dette fremprovokere en russisk
intervention og dermed en storkonflikt, som
de mest yderliggående revolutionsledere

Avisen Neue Rheinische Zeitung, som Marx og
Engels udgav i årene 1848-49

således kunne bruge til en magtovertagelse i
Tyskland og resten af Europa.23
Sympatien for den polske sag, som kom til
udtryk i Neue Rheinische Zeitung, omfattede
dog bestemt ikke de polske jøder i Storhertugdømmet Posen. Dette skyldtes en udbredt
jødisk støtte til et fortsat tysk-preussisk styre,
hvilket kolliderede med Marx’ og Engels planer om et uafhængigt Polen. Disse jøder, der
udgjorde en vis del af Posens befolkning,
burde dog på ingen måde tælle med som
tyskere, mente de, hvorfor jødernes ønsker
om at komme under tysk herredømme ikke
burde tillægges nogen vægt, når man disku23

Da både den agrare revolution i Polen og det russiske angreb udeblev, kølnedes Marx’ og Engels holdning til polakkerne betydeligt i årene herefter.

21

Se Paul s. 129 note 34.
22
Se MacDonald
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terede spørgsmålet om
der ”stædigt holder fast i
De
polske
jøder
[…]
områdets indlemmelse i
en absurd nationalitet”
det tyske forbund. ”Beryg- denne mest smudsige
fremfor at tillægge sig den
tede så langt, som Leipzigmere progressive ungarske
af alle racer
messens indflydelse strækkultur.29 D. 22. februar
- Friedrich Engels 1849 bemærker han endker sig,24 som det mest
fuldendte udtryk for sjakvidere med tilfredshed, at
ring, gerrighed og smuds [der vollständigste
jøder ”overalt er bedragne bedragere”
Ausdruck des Schachers, der Filzigkeit und
[überall betrogenen Betrüger], idet de har
des Schmutzes], er de pludselig blevet tyske
udnyttet revolutionen i Østrig, men nu er
brødre,” harcelerede Engels d. 9. august
faldet i unåde.30
1848.25 Et indlæg om samme emne d. 1. sepD. 29. april 1849 vender Engels tilbage til det
tember afsluttes med dette rim: ”Så vidt en
polske spørgsmål og konkluderer, at ”de tyskpolsk jøde taler tysk på kaudervælsk / Udlåjødiske løgne” om en overvejende tysk bener til ågerrenter, forfalsker mønter og vægt
folkning i Posen har baseret sig på, ”at de ty[So weit ein polnischer Jude deutsch kauderske nationale fæhoveder og pengemagere i
welscht / Auf Wucher leiht, Münz und GeFrankfurts sumpparlament stadig regnede de
26
wicht verfälscht]”.
polske jøder med som tyskere i disse folketælI november 1848 bemærker Marx, at jøderne
linger, selvom denne mest smudsige af alle
siden ”frigørelsen af deres sekt [seit der Emanracer [diese schmutzigste aller Racen] hverken
zipation ihrer Sekte] i det mindste, når det gælmed hensyn til deres sprogbrug [Jargon] eller
der deres fornemme repræsentanter, allevegne
deres afstamning [Abstammung] kan stå i et
har stillet sig i spidsen for kontrarevolutionen
slægtsforhold til Frankfurt, men højst gennem
[überall an die Spitze der Kontrerevolution
deres grådighed efter profit.” Desuden beskyl27
getreten sind].” Dette er i en marxistisk samder Engels de polske jøder for under den
menhæng en meget alvorlig anklage, da man i
preussiske nedkæmpelse af det polske oprør
en kommunistisk fremtid ikke har plads til konat have deltaget i plyndring af kirker, ned28
trarevolutionære folkeslag.
brænding af landsbyer og drab på polakker.31
I januar året efter hævder Engels, at jøderne
I 1851 indgik Marx et samarbejde med New
er nogle af de få nybyggere i Transsylvanien,
York Daily Tribune. I årene herefter indtil
1862 skrev Marx som avisens udenrigskorre24
spondent en lang række artikler og ledere på
Leipzigermessen var kendt for sine jødiske handelsfolk
engelsk om vidt forskellige politiske emner.
25
Neue Rheinische Zeitung, 9. august (1848): Werke
Selvom Marx blev krediteret for artiklerne,
5:323 / Works 7:341. Jf. 8. juni (Werke 5:56 / Works
7:65), 12. august (Werke 5:329 / Works 7:347).
26
Werke 5:353 / Works 7:371
27
Neue Rheinische Zeitung, 17. november (1848):
Werke 6:25 / Works 8:32, jf. 29. november (Werke
6:75 / Works 8:94).
28
Se artiklen Fraskrev Marx og Engels ”laverestående”
folk og kulturer en fremtidig eksistensberettigelse
[under forberedelse]

29

Neue Rheinische Zeitung, 8. januar 1849: Werke
6:170 / Works 8:232
30
Neue Rheinische Zeitung, 22. februar, "Ungarn /
Windischgrätz. ‒ Juden und Sudslaven“: MEGA2
8:482/ Works 8:415
31
Neue Rheinische Zeitung, 29. april: Werke 6:448f. /
Works 9:360
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der ofte blev genoptrykt i andre aviser, var
det til tider Engels, der var forfatteren. Honoraret gik dog til Marx, hvilket gav ham en
kærkommen indtægt under hans tidlige eksilophold i London.32
I anledning af et lovforslag om tildelingen af
yderligere politiske rettigheder til jøder i
Storbritannien, bemærker Marx i en artikel
trykt d. 15. marts 1853 hånligt: ”Efter at
ågerånden så længe har præsideret i det britiske parlament, er udelukkelsen af jøder fra
Underhuset uden tvivl en absurd anomali, så
meget mere som de allerede er blevet berettiget til alle samfundets civile embeder.”33
Marx støttede altså tildelingen af politiske
rettigheder til jøder i Storbritannien, men
ledsager denne støtte med at sidesætte åger
med jøder. Måneden inden havde Marx desuden spotsk kommenteret muligheden for, at
den jødiske mangemillionær og politiker Lionel de Rothschild (1808-1879) ville kunne
tage plads i parlamentet: ”Man kan betvivle,
at det engelske folk vil være særligt tilfreds
med denne udvidelse af valgretten til en jødisk ågerkarl [a Jewish usurer].”34 Overfor
Marx beklager Engels sig da også over samtidens engelske parlamentarikere: ”Hvad er
der tilbage bortset fra sportslige typer uden
tilhængere som Derby og jødiske svindlere
[jüdische Schwindler] som Disraeli.”35 Selvom
den fremtrædende engelske politiker, Benjamin Disraeli (1804-1881), var blevet døbt i
1817, var hans jødiske herkomst åbenbart

Uddrag af artikel i New York Daily Tribune, som
Marx i årene 1851-1862 skrev for.

nok til, at han stadig blot var en af ”de jødiske
svindlere” i Engels’ øjne.
Som en form for finansiel hjælp til sin ven
Marx var det som nævnt af og til Engels, der
skrev artiklerne til New York Daily Tribune i
Marx’ navn, således at Marx kunne inkassere
honoraret.36 Til tider tryktes Marx’ indlæg
dog som avisens ledere (editorials) helt uden
Marx’ navn. Dette irriterede Marx, da honoraret var lavere, når hans artikler tryktes
uden hans signatur.37 Den 4. januar 1856
tryktes en sådan leder under titlen ”The Russian Loan.” Heri behandles et lån, som Rusland angiveligt havde optaget med hjælp fra
jødiske finanshuse for at kunne finansiere
den russiske krigsindsats i Krim-krigen. ”Således erfarer vi, at enhver tyran bliver støttet af
en jøde, ligesom enhver pave bliver det af en

32

Padover s. 301-311.
The New York Daily Tribune, d. 15. marts, 1853:
Werke 8:535 / Works 11:522f.
34
New-York Daily Tribune, d. 25. februar, 1853:
Werke8:525 / Works 11:512
35
Brev til Marx, d. 24. september 1852, Werke 28:145
/ Works 39:197
33

36

Padover s. 304f., 308. Se opgørelse hos Lazarus s.
255-267
37
Padover s.307f.
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jesuit. I sandhed ville undertrykkernes begær
være håbløs, og gennemførligheden af krig
udelukket, hvis der ikke var en hær af jesuitter til at kvæle omtanken og en håndfuld af
jøder til at plyndre lommer,” lyder det. Og i
denne tone fortsætter lederen med at opliste
en række finanshuse og koncerner som ”Judas børns huse [the houses of the children of
Judah]” og gennemgå, hvordan et konspiratorisk netværk af ”jødiske udlånere [loanmongering Jews]” laver ulykker i Europa. Det
er derfor på tide at ”afsløre og stigmatisere
deres organisation.”
Der hersker dog uenighed om, hvorvidt
Marx eller Engels var forfatteren (eller forfatterne) til dette indlæg.38
Men selv hvis man i det sidstnævnte tilfælde
afskriver Marx og Engels som forfatter(e),
mangler der fra disse år – som det allerede er
fremgået – ikke eksempler på tekster fra deres hånd med nedladende angreb på jøder.
Det samme gør sig gældende i årene herefter. I 1859 blev Marx angrebet i et skrift forfattet af den tysk-schweiziske videnskabs-

mand og politiker Carl Vogt (1817-1895). Året
efter tog Marx til genmæle i sit skrift Herr
Vogt. Heri raser Marx bl.a. mod den jødiske
udgiver af London-avisen The Daily Telegraph, Joseph Moses Levy (1812-1888), der
havde trykt Vogts anklager mod Marx. I sit
angreb på Levy nedgør Marx bl.a. dennes
jødiske baggrund og udseende: ”Blandt de
22.000 Levi’er,39 som Moses optalte under
rejsen gennem ørkenen, findes der faktisk
ikke en eneste Levi, der stavede sig selv med
et Y. Ligesom Edouard Simon med al magt vil
høre til den romanske,40 vil Levy helt igennem
tilhøre den angelsaksiske race. Mindst en
gang om måneden angriber han derfor hr.
Disraelis ikke-engelske politik.41 [...] Men
hvad nytter det Levy at angribe hr. D'Israeli
og ændre et Y til et I, når Moder Natur har
skrevet hans stamtræ med den mægtigste
frakturskrift midt i ansigtet på ham. Næsen
på den mystiske fremmede Slawkenbergius
(se Tristram Shandy), som havde fået den
fineste næse fra næsernes forbjerg, var kun
ugens samtaleemne i Strasbourg,42 mens Levys næse udgør årets samtaleemne i byen
London. [...] Ja, den store kunst ved Levys
næse består i at kæle for lugten af
råddenskab, opsnuse den på hundrede kilometers afstand og tiltrække den. Levys næse

38

L. Lazarus angiver Marx som indlæggets eneforfatter
i H. M. Christman (red.): The American Journalism of
Marx & Engels, New York (1966) s.261. Marx’ datter,
Eleanor Marx Aveling medtager da også teksten med
Marx som forfatter i antologien The Eastern Question A Reprint of Letters written 1853-1856 dealing with
the events of the Crimean War by Karl Marx, som hun
udgav i London 1897 (s.600-606). Alligevel mener
medudgiver af Marx-Engels Gesamtausgabe, H.-J.
Bochinski, ikke, at denne tekst kan være forfattet af
Marx. Teksten skal ifølge Bochinski nemlig ses i sammenhæng med to andre artikler fra denne tid (”The
standing of European houses” fra d. 9. november 1855
og ”The Loanmongers of Europe” fra d. 22. november
1855). Bochinski mener, at synet på den økonomiske
og sociale udvikling i Europa samt den ”plumpe antisemitisme” i disse tre artikler taler imod Marx som
forfatter (”Die Marx-Engels-Dubiosa des Jahres 1855 –
Aus der Arbeit am MEGA-Band I/14“ i: Beiträge zur
Marx-Engels-Forschung, Berlin (1988) s. 12-14).

39

Der hentydes til Levis stamme, der var en af Israels
tolv stammer (4. Mos. 3,39), samt levitterne, der var
tilknyttet gudsdyrkelsen i det jødiske tempel i Jerusalem.
40
Edouard Simon (1824-1897): Fransk journalist, men
født i Berlin. Ven af Carl Vogt. Marx antyder, at Edouard Simon gerne vil opfattes som en god franskmand,
selvom han er født i Berlin.
41
Disraeli var flere gange finansminister og senere
premierminister, jf. Engels’ bemærkning ovenfor.
42
Slawkenbergius er en fiktiv karakter fra Strasbourg
med en meget stor næse, der omtales i Laurence Sternes roman Tristram Shandy (1761)
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”Den jødiske nigger Lassalle”
Marx’ og Engels offentlige angreb på jøder
suppleres i deres private brevkorrespondance
af adskillige stærkt nedsættende bemærkninger om det, de opfattede som typisk jødisk
adfærd, jøders fysiske kendetegn og deres moralske habitus. I et brev til kusinen Antoinette
Philips d. 24. marts 1861 beklager Marx sig
over, at han under et middagsselskab havde
måttet socialisere med en frøken Ludmilla Assing: ”Denne dame, som oversvømmede mig
med sin velvilje, er det grimmeste væsen, jeg
nogensinde har set i mit liv, med en afskyelig
jødisk fysiognomi [mit einer garstigen jüdischen
Physiognomie], en skarpt udstående tynd næse, altid smilende og grinende.”46
Også ved andre lejligheder afføder tilfældige
møder med jøder latterliggørelse eller nedsættende bemærkninger fra Marx’ side, som da
han under en togtur stødte på ”en listig udseende lille jøde [ein pfiffig aussehendes Jüdel]”
– eller da han i 1879 under en ferie i Ramsgate
konstaterer: ”Masser af jøder og lopper her
[Viel Juden und Flöhe hierselbst].”47
Da Marx efter at have bosat sig i London ofte
var i økonomiske vanskeligheder, tyede han til
tider til byens tysk-jødiske penge- og pantelånere. I sine breve til Engels besværer han sig
over disse, idet han med vrængende foragt
hentyder til deres jødiske baggrund og udseende samt deres jiddiske accent.48 I andre

Den engelsk-jødiske avisudgiver Joseph Moses
Levy (1812-1888), hvis udseende Marx gjorde sig
lystig over.

tjener "Daily Telegraph" som en elefantsnabel, følehorn, fyrtårn og telegraf. Det er derfor ikke en overdrivelse at sige, at Levy skriver
sin avis med næsen.”43
Marx’ sidestilling af kapitalisme, pengemageri og jøder kommer i disse år også til udtryk
i hans værk Kapitalen, hvis første bog blev
udgivet i 1867. Heri lyder det: ”Kapitalisten
ved, at alle varer – hvor lurvede de end ser ud
eller hvor dårligt de end lugter – i tro og i
sandheden er penge, i det indre omskårne
jøder [innerlich beschnittne Juden] og dertil
mirakelmidler, når det gælder om at omsætte
penge til flere penge.”44 Varer er altså penge,
der kan avle flere penge, ligesom jøder yngler
penge.45

Marx: Kapitalen 1. bog, bind 1, Kbh, (1970) s.268.
Oversættelsen er redigeret af Johs. Witt-Hansen og
udgivet på Forlaget Rhodos, der efter 1968 fik en marxistisk drejning.
46
Werke 30:591 / Works 41:271
47
Marx til Engels d. 21. august 1875 (Werke 34:7ff. /
Works 45:83ff.) samt d. 25. august 1879 (Werke 34:96
/ Works 45: 376)
48
Se Marx til Engels d. 31. juli 1851 (Werke 27:291f. /
Works 38:396f.), d. 21. januar 1853 (Werke 28:207 /

43

Werke 14:599-602 / Works 17:243-246
Werke 23:169 / Works 35:165. Omskåren i det indre,
jf. Paulus’ Romerbrev 2,29
45
Interessant nok mangler ”i det indre omskårne jøder” i denne passage i den danske oversættelse: Karl
44
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breve anvender Marx beandet at ”jamre” om jødefortegnelsen ”jøde” [Jude,
følgelser i Moldavien.51
Jud], ”lille jøde [Jüdchen]”
En af dem, det i Marx’ og
eller ”rabbiner” i en nedEngels’ breve gik særligt ud
sættende betydning om
over, var imidlertid den
politiske modstandere og
tysk-jødiske socialdemokrat
rivaler inden for arbejderog arbejderleder, Ferdinand
bevægelsen som f.eks.
Lasalle (1825-1864). Marx
Eduard Horn (1825-1875)
og Lasalle havde kendt hinog Leo Fränkel (1844anden siden 1848, men med
1896), som Engels i et af
årene var Marx blevet stasine svarbreve betegner
dig mere uvenligt stemt
som en ”rigtig lille jid
overfor Lasalle. I 1856 kom
49
[richtige Jidche].
det Marx og Engels for øre,
Den 2. november 1864
at Lasalle havde indledt et
beklager Engels sig til Marx
forhold til grevinde Sophie
over, at han ”aldrig i sit liv
von Hatzfeldt, som Lasalle
har været udsat for så
gennem en årrække havde
meget jødisk chikane
ydet juridisk bistand i for[Judenschikanen]
som Ferdinand Lasalle (1825-1864), som Marx
bindelse med en langvarig
denne gang,” hvilket har kalder ”den jødiske nigger” og Engels
skilsmissesag. Det forlød, at
optaget så meget af hans betegner som ”den fedtede Breslau-jøde.”
Lasalle efter en vellykket
tid, at han ikke har kunnet
afslutning på retssagen nu
50
skrive. Hvad denne ”chikane” bestod i, nævmodtog økonomisk støtte fra den velhavende
ner Engels ikke, men relaterer sig muligvis til
grevinde, der altså også var hans elskerinde.
hans forretningsdrift. I 1867-68 omtaler Engels
Desuden forlød det, at han var involveret i
et par gange ”den fordømte gamle jøde [vertvivlsomme finansielle transaktioner, og at
dammte alte Jud] Leibel Choras,” der irriterer
han svigtede arbejdernes sag. I et brev d. 7.
ham, fordi han optager hans tid med blandt
marts 1856 skrev Engels, der længe ikke havde brudt sig om Lasalle, til Marx om rygterne:
”[Med hensyn til] Lasalle. Det ville være en
skam med den fyr grundet hans store talenter, men det er dog for galt med disse sager.
Works 39:273), d. 18. August 1853 (Werke 28:277f. /
Han har altid været et menneske, som man
Works 39:356)
49
Se Marx til Engels d. 10. februar 1865 om Eduard
måtte passe helvedes meget på; som en ægte
Horn (Werke 31:65 / Works 42:85) og igen d. 14. nojøde fra den slaviske grænse stod han altid på
vember 1868 (Werke 32:202 / Works 43:158). Om Leo
spring for under dække af partihensyn at udFränkel, Marx til Engels d. 14. april 1870 (Werke
28:474 / Works 43:479) og d. 8. juli 1870 (Werke
28:527 / Works 43:537). Engels til Marx, 15. april 1870
(Werke 32:478 / Works 43:483)
50
Werke 31:6 / Works 42:6

51

Engels til Marx d. 11. oktober, 1867 (Werke 31:361 /
Works ) og d. 6. maj 1868 (Werke 32:81 / Works 43:30)
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nytte enhver til sine private formål. Og så
denne trang til at ville mase sig ind i de fornemme kredse, at stige op; om det så kun var
for et syns skyld, var det altid frastødende at
overkalke [übertünchen52] den fedtede Breslau-jøde53 [den schmierigen Breslauer Jud]
med alskens hårpomade og sminke.”54
Om Lasalle anvender Engels i sine breve til
Marx en lang række nedsættende øgenavne,
der hentyder til hans jødiske baggrund, som
f.eks. ”Judel Braun” og ”Ephraim Gescheit.”55
I sine breve til Engels gik Marx ligeledes hårdt
til den. Igen og igen kalder han Lasalle for
”Itzig” eller ”baron Itzig”, idet han her anvendte en særlig nedsættende tysk forvanskning af det jødiske navn Isak. Andre gange
kalder Marx ham for Lazarus. I et brev til Engels d. 10. maj 1861 skriver Marx: ”Apropos.
Lassalle-Lazarus. I sit store værk om Ægypten
beviste Lepsius,56 at jødernes udvandring fra
Ægypten ikke er andet end historien fortalt af
Manetho57 om fordrivelsen af ’det spedalske
folk’ fra Ægypten, i spidsen for hvilket stod en
ægyptisk præst ved navn Moses. Lazarus den
Spedalske58 er derfor urtypen på jøden og

Karl Marx, 1861

Lazarus-Lassalle. Blot blev vores Lazarus ramt
af spedalskhed i hjernen.”59
I sommeren 1862 besøgte Lasalle Marx i
London. Marx var dog ikke interesseret i Lasalles selskab. Det gjorde det ikke bedre, at
den velbeslåede Lasalle, der i Marx’ øjne skiltede med sin velstand, øjensynligt ikke ville
give finansiel støtte til Marx, der (som altid)
var i pengenød. I et brev til Engels d. 30. juli
1862 skrev Marx: ”Den jødiske nigger [der
jüdische Nigger] Lasalle, der heldigvis rejser i
slutningen af ugen, har til al held tabt endnu
5000 daler i en forloren spekulation. Den karl
ville hellere kaste penge på møddingen end
låne dem ud til en ”ven”, selv hvis renter og
kapital blev garanteret. I denne sammenhæng går han ud fra den opfattelse, at han
må leve som jødisk baron eller (sandsynligvis
gennem grevinden) som baroniseret jøde. […]

52

Eller ”hvidte”
Lasalle var født i Breslau i Schlesien.
54
Werke 29:31 / Works 40:27
55
Eksempler og henvisninger, se Silberner s. 330 note
30 og 31a
56
Der hentydes til den preussiske ægyptolog K. R.
Lepsius (1810-1884) og hans Denkmäler aus Ägypten
und Äthiopien I-XII, Berlin 1849-59.
57
Manetho: Ægyptisk historieskriver (3. årh. f.Kr.), der
tilskrives en beretning, hvori det fortælles, at jøderne
stammede fra en gruppe spedalske ægyptere, der var
blevet dømt til landflygtighed fra Ægypten (Josefus Ap.
1.229-287)
58
Lazarus den Spedalske var katolsk helgen. Historierne om Lazarus som spedalsk bygger på en sammenblanding af en række nytestamentlige fortællinger, jf.
bl.a. Lukas 16,19-31
53

59
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Det står mig nu fuldstændig klart, at han,
som det ses af hans hovedform og hans hårvækst, nedstammer fra de negre [von den
Negern abstammt], der tilsluttede sig Moses’
udvandring fra Ægypten (medmindre hans
mor eller bedstemor på fædrenes side krydsede sig med en nigger [sich mit einem nigger
kreuzten]). Nuvel, denne sammensætning
[Verbindung] af det jødiske [Judentum] og
det germanske [Germanentum] med den negroide grundsubstans [negerhaften Grundsubstanz] må frembringe et besynderligt produkt. Fyrens påtrængenhed er også niggeragtig [niggerhaft].”
Marx tilføjer endvidere et lille efterskrift,
hvori han ligeledes gør sig lystig over en teori
vedrørende de gamle grækeres afstamning,
som Lasalle åbenbart havde udviklet: ”En af
vores niggers [unsres nigger] største opdagelser – som han dog endnu kun meddeler til
sine ”mest betroede venner” – er, at pelasgerne60 nedstammer fra semitterne.” 61
Samme år beklagede Engels sig over, at der
var så mange jøder i Schiller Instituttet (Schiller Anstalt), der var den tyske kulturforening i
byen Manchester, hvor Engels boede. I et
brev til sin ven Carl Siebel skriver han: ”Det
såkaldte – salva venia62 – Schiller Institut (også kendt som Jerusalem Club) er blevet et
rent jødisk institut, og fra klokken halv 2 til 3
hersker der en larm, der gør én helt tosset.
Jeg besøger næsten aldrig det ædle institut
længere. Det er altid det samme med jøderne. I begyndelsen takkede de Gud for, at de
havde et Schiller-institut, og så snart er de
kommet indenfor, som det hedder, er det ikke

godt nok for dem, og de vil bygge et stort hus,
et sandt Moses-tempel, hvortil hele redeligheden skal overføres. Dette er naturligvis den
korteste vej til konkurs. Og for det har du
skrevet prologer og måttet spille instruktør!
Og det kalder man et tysk nationalinstitut.
Pas på, om nogle år vil du modtage en skrivelse: ’Angående konkursen i det forevigede
Schiller Institut’ mv.”63
Engels og antisemitismen
Som det er fremgået, fandt Marx jøder og jødedommen frastødende, men støttede ikke
desto mindre jødisk emancipation – om ikke
andet så af taktiske grunde. Offentligt tog
Marx, der døde i 1883, dog aldrig afstand fra
socialisters politiske brug af antisemitisme.64
Det gjorde Engels til gengæld.
I 1878 samlede og udgav Engels en række
skrifter vendt mod Eugen Dühring (18331921), der havde udfordret både ham og
Marx m.h.t. fortolkningen af socialismen og
fundet tilslutning blandt en del tyske socialdemokrater. Skrifterne omhandler mest filosofi, økonomi og videnskab, men Engels
kommer også med enkelte stikpiller til Dührings antijødiske holdninger. Engels fremfører
bl.a., at Dührings kritik af de politiske forhold
i samtidens Europa (herunder af påtvungen
brug af religiøs praksis) er ude af trit med
virkeligheden, ligesom hans klage over juristernes manglende kundskaber er ”en specifik preussisk jeremiade.” Selv ”det jødehad
[Judenhass], som hr. Dühring overdriver helt
ud i det latterlige og ved enhver lejlighed stiller til skue,” er et udtryk for en særlig østtysk
egenskab, fortsætter Engels. Dühring bryster
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Pelasgerne: navnet på det folk, som man i oldtiden
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sig af at være en ”virkelighedsfilosof” og at
foragte fordomme og overtro, men er selv så
dybt bundet af sine personlige særheder, ”at
han kalder den folkelige fordom mod jøderne,
sådan som den er nedarvet fra middelalderens fanatisme, en ’naturdom’, der hviler på
’naturlige årsager’.”65
Dette er måske ikke ligefrem et gennemført
opgør med jødehad, men dog en vis afstandstagen fra noget, Engels og Marx ved flere
lejligheder offentligt såvel som privat selv
havde gjort sig skyldige i, men som altså her
bebrejdes Dühring.66
I 1881 modtog Engels en række tyske antisemitiske artikler og tidsskrifter indsamlet af
de tysk-østrigske socialister K. Kautsky og E.
Bernstein, der mente, at man ikke burde undervurdere antisemitismen som en politisk
faktor i Tyskland – ”i hvert fald ikke i den
praktiske kamp.” Disse sendte Engels tilbage
med ordene: ”Jeg har aldrig læst noget så
dumt og barnligt. Denne bevægelse har kun
den betydning, som i Tyskland – grundet borgerskabets fejhed – enhver ovenfra påbegyndt bevægelse har: Valgmanøvrer for at
opnå konservative valg.” Engels så således
ingen grund til at tillægge denne bevægelse
nogen betydning, idet den før eller siden ville
falde fra hinanden af sig selv eller på grund af
ordre oppefra. Man burde derfor behandle
en sådan bevægelse med foragt, hvilket den
tyske avis Der Sozialdemokrat til Engels tilfredshed da også havde gjort. Ifølge de underretninger, som Engels havde modtaget fra

Tyskland, havde den antisemitiske bevægelse
slet ikke fundet tilslutning i den brede befolkning, påpegede han. I sit svarbrev til Engels erklærer Bernstein sig interessant nok
uenig i denne analyse og noget nonchalante
afvisning af antisemitismens betydning.67
I 1893 afviste Engels helt at lade sig interviewe om emnet antisemitisme. Forespørgslen kom fra den østrigske forfatter Hermann
Bahr (1863-1934), der på vegne af den tyske
avis Deutsche Zeitung var i gang med at foretage en række interviews med flere europæiske meningsdannere angående emnet. Selv
tog Bahr afstand fra antisemitismen, som han
anså for irrationel.68 Adskillige fremtrædende
kunstnere, politikere og videnskabsfolk i
Tyskland, Frankrig, England, Belgien og Skandinavien indvilligede i at lade sig interviewe
af Bahr, men Engels afslog med følgende begrundelse: ”For det første står mine partikammerater i Tyskland netop nu også i en
valgkamp mod antisemitiske kandidater, og
partiinteresser forhindrer mig i at fælde en
upartisk dom over antisemitismen i denne tid.
For det andet er jeg af den opfattelse, at mine wienske og østrigske partikammerater
aldrig nogensinde ville tilgive mig, hvis jeg lod
mig interviewe af Deutsche Zeitung.”69
Noget, der ligner en mere helhjertet kritik af
antisemitismen, ses dog i et uddrag af et
brev, Engels sendte til en østrigsk socialist,
Isidor Ehrenfreund, i 1890. Ligesom de tyske
67
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socialdemokrater oplevede også de østrigske
i 1880’erne en stigende udfordring fra antisemitiske grupperinger, der bejlede til arbejdernes gunst.70 Selv Ehrenfreund, der var af
jødisk herkomst, havde derfor ment, at antisemitismen kunne anvendes taktisk mod kapitalismen.71 I det uddrag af Engels svarbrev
til Ehrenfreund, der blev trykt d. 9. maj 1890 i
den socialdemokratiske avis ArbeiterZeitung,72 bliver dette dog afvist. I uddraget
lyder det: ”… Men jeg er nødt til at bede Dem
overveje, om De ikke forårsager mere ulykke
end gavn med antisemitismen. Antisemitisme
er kendetegnet på en tilbagestående kultur
og forefindes derfor også kun i Preussen og
Østrig hhv. Rusland.” Ifølge Engels ansås antisemitisme i England og Amerika, som han (og
Marx) anså for de to mest fremstående og
udviklede lande, for latterlig. I Preussen var
det kun den forgældede lavadel, der var udsat for åger, samt småborgerne og håndværkerne, der var under pres fra storkapitalen,
der forfaldt til antisemitisme. ”Men når kapitalen tilintetgør disse samfundsklasser, som
er fuldstændig reaktionære, så udfører den
sin opgave, og gør et godt stykke arbejde,
hvad enten det er semitisk eller arisk, omskåret eller døbt; det hjælper de tilbagestående
preussere og østrigere fremad, at de endelig
kommer til det moderne standpunkt, hvor alle
de gamle sociale forskelle smelter sammen i

den ene store modsætning mellem kapitalister og lønarbejdere.”
Denne påstand samt håbet om, at kapitalismen udfører sin opgave, skal ses i relation til
Marx’ og Engels’ opfattelse af kapitalismens
historiske rolle. Selvom de begge anså kapitalismen afskaffelse i fremtiden som uundgåelig,
er det værd at holde sig for øje, at de samtidig
var af den overbevisning, at socialismen /
kommunismen ikke kunne gennemføres uden
en forudgående kapitalistisk æra, der anført af
borgerskabet (bourgeoisiet) skabte de nødvendige teknologiske, videnskabelige og industrielle fremskridt, der bl.a. ødelagde den
gamle feudale samfundsorden og skabte en
global udvikling, som socialismen / kommunismen ville kunne udnytte.
Men i forlængelse af dette er det altså Engels’ påstand i 1890, at antisemitismen kun
trives i tilbagestående (uudviklede) samfund,
hvor der stadig ikke eksisterer en stærk kapitalistklasse og derfor heller ikke en stærk
lønarbejderklasse, det vil sige samfund, hvor
produktionen derfor stadig er i hænderne på
klasser, der har overlevet middealderen –
bønder, godsejere og håndværkere. ”Kun der
er kapitalen overvejende jødisk, og kun der
findes der antisemitisme.” I Nordamerika og
til dels England, hvor kapitalismen er på sin
højde, findes der ikke jødiske millionærer,
hævder Engels. ”I hele Nordamerika, hvor der
findes millionærer, [...] er der blandt disse
millionærer ikke en eneste jøde, og
Rothschild’erne er veritable tiggere i forhold
til disse amerikanere. Og selv her i England er
Rothschild en mand med beskedne midler.”
Derfor findes antisemitismen som nævnt
latterlig i England og Amerika. ”Antisemitismen er altså intet andet end en reaktion fra
middelalderlige, hensvindende sociale lag
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mod det moderne samfund,
måske var Engels blevet klogere –
som i det væsentlige består af
og måske var hans syn på jøder
kapitalister og lønarbejdere,
blevet mildere?
og tjener derfor kun reaktioDette tyder andre ytringer fra
nære formål under en tilsynesamme periode dog ikke på.
ladende socialistisk kappe; den
At Engels ikke var helt uden beer en afart af feudal socialistænkeligheder med hensyn til
me, og dermed kan vi ikke
jøders position inden for arbejhave noget med den at gøre.”
derbevægelsen, fremgår af et
For Engels at se var det altså
brev d. 1. december 1891 til Aukun godt, at kapitalismen fortgust Bebel. Her bemærker han, at
sat voksede sig stærkere.
selvom det er glædeligt, at jøder
Dermed ville de gamle reaktigrundet antisemitismen tilslutter
Friedrich Engels, 1891
onære samfundsklasser – de
sig den socialistiske bevægelse, så
samme klasser, der har hang
er de nogle, man skal ”passe mere
til antisemitisme – forsvinde. Tilbage ville der
på.” Jøder er nemlig grundet århundreders
kun stå kapitalister og proletariske lønarbejundertrykkelse klogere og mere stræbsomme
dere. Dermed kunne det endelige opgør finend de øvrige borgerlige, der tilslutter sig
de sted – et opgør, der ville resultere i kapitabevægelsen.74
lismens endelige sammenbrud og proletarerDet er ligeledes værd at bemærke, at der i
nes sejr.
Engels’ brev til Ehrenfreund og hans afvisning
I denne forbindelse gør Engels opmærksom
af brugen af antisemitisme til politiske formål
på, at der i England og Amerika findes tusindvis
ligger en grov nedvurdering af jøder. Ifølge
af jødiske proletarer og arbejdere, der deltager
Engels er det nemlig kun i tilbagestående sami kampen mod kapitalen. Det samme gælder,
fund uden en stærk kapitalistklasse, at jøderne
når man ser på nogle af arbejderbevægelsens
formår at spille en økonomisk rolle. Som
hovedmænd. Her oplister Engels en række jønævnt mener Engels ikke, at der findes jødiske
der, der deltager i kampen for proletarerne,
millionærer i Nordamerika. Jøderne evner
herunder Marx – men også Lasalle. Alt i alt,
altså ifølge Engels ikke at begå sig, når den
hævder Engels, vil han hellere være jøde end
moderne kapitalisme tager over i et samfund.
73
en aristokratisk ”Herr von.”
Samme nedvurderende bedømmelse af jøDenne afvisning af en politisk brug af antiders erhvervsmæssige og økonomiske evner,
semitismen samt det, at Lasalle – som Marx
samt at Engels stadig tilskrev især de polske
tidligere havde kaldt en ”jødisk nigger”, og
jøder en lidet flatterende rolle i bestemte
som Engels ellers havde bagtalt som ”den
sociale sammenhænge, fremgår af hans samfedtede Breslau-jøde” – fremhæves på denne
tidige breve og offentlige ytringer. Polske
måde, ville mange nok kalde hyklerisk. Men
jøder er således ”en karikatur af jøder”, skri-
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ver han til Paul Ernst d. 5. juni 1890.75 I forordet til den engelske udgave af Den arbejdende klasses stilling i England, der udkom i
1892, lyder det endvidere: ”De kunster og
kneb [Die kleinlichen Schlaumeiereien], som
den polske jøde, der repræsenterer den europæiske handel på dens laveste trin, har så
stor fordel af i sit hjemland, og som dér er
almindeligt anvendte, lader ham i stikken, så
snart han kommer til Hamburg eller Berlin.”76
Jøder kan altså kun bedrive handelsvirksomhed på et lavt niveau – og de betjener sig af
uærlige metoder, skal man forstå. I et brev til
Laura Marx Lafargue d. 27. oktober 1893 beklager Engels sig da også over ”de polske jøders forretningsprincip”, som han definerer
som ”at forlange meget for at kunne give
afslag.”77
Man kan da også komme i tvivl om, hvor
oprigtigt Engels mente sin afstandstagen fra
antisemitismen i sit brev til Ehrenfreund, når
man læser hans brev til Paul Lafargue fra d.
22. juli 1892. Heri lyder det: ”Jeg begynder at
forstå den franske antisemitisme, når jeg ser,
hvordan disse jøder af polsk oprindelse og
med tyske navne sniger sig ind overalt, tillader sig alt og trænger sig frem overalt, indtil
de bestemmer den offentlige mening i Lysets
By,78 som den simple pariser er så stolt af, og
som han mener, udgør den øverste magt i
universet.”79

Marx-Engels monumentet, Marx-Engels-Forum,
Berlin, opført 1986.

Karakteren af Marx’ og Engels’ antisemitisme
I deres ytringer om jøder gentager Marx og
Engels fortidens og deres egen samtids fordomme. Både offentligt og privat ytrer de sig
stærkt nedsættende og generaliserende om
jøder, som de tilskriver en række karaktertræk, som de finder frastødende. Deres negativt stereotypiserende udsagn om jøder kan
derfor dårligt betegnes som andet end antisemitiske. Som historieprofessor D. B. Paul (f.
1946) udtrykker det, mente Marx og Engels,
”at jøder var egoistiske, kun interesserede i at
tjene penge, i stand til at bestemme Europas
skæbne gennem deres kontrol med internationale finanser, klanagtige – og endda fedtede.” Som følge heraf, udgør jøder som klasse
”en slags mennesker, man helst ikke ønsker
at omgås.” Selvom jødernes adfærd skyldtes
det kapitalistiske samfunds beskaffenhed
“ændrer det ikke på det faktum, at for Marx
og Engels var næsten alle jøder kendetegnet
ved højst uønskede karaktertræk.”80
Dog afviger Marx’ og Engels’ antisemitisme
på visse punkter fra den antisemitisme, vi
senere finder blandt eksempelvis de tyske
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nazister. I en tale holdt i 1920 påpegede Hitler, at nazistpartiet i forbindelse med dets
stiftelse var blevet mødt med spørgsmålet
om, hvorfor det overhovedet var nødvendigt
at stifte et parti, der bekæmpede jøderne.
Nogle havde hævdet, at det var tilstrækkeligt,
hvis ”den videnskabelige viden om jødedommens fare” gradvist blev udbygget, og at ”individet begynder at fjerne jøden fra sig selv
på baggrund af denne viden.” Hitler erklærede, at han desværre måtte erkende, at ”denne smukke tankegang er blevet udtænkt af
ingen andre end en jøde.” Hermed hentydede
Hitler naturligvis til Marx. Ifølge Hitler havde
man på denne baggrund endvidere hævdet,
at politisk kamp og organisering ikke var nødvendigt, da det var nok ”at fjerne jødens økonomiske magt.” Men dette afviste Hitler dog:
”Også her har jeg samme mistanke om, at en
jøde var den første, der spredte idéen; for én
ting er blevet klart for os: For at befri vores
økonomi fra disse tøjler, er kampen mod virussen [der Kampf gegen den Erreger] nødvendig, massernes politisk organiserede
kamp mod deres undertrykkere.”81
For Hitler er det med andre ord ikke nok at
ændre de sociale og økonomiske samfundsforhold, hvis man vil bekæmpe jødernes indflydelse. Dette havde Marx og Engels hævdet,
men for Hitler har problemet med jøderne
ikke en social, økonomisk eller kulturel årsag,
men skyldes biologiske og racemæssige forhold, hvilket førte til nazisternes krav om
fysisk eliminering af jøderne.
Som vi har set, håner Marx og Engels det, de
anser for typisk jødisk udseende. Dette er
ganske vist slemt nok, men man kunne hævde, at det, som Marx og Engels finder mest
81

frastødende ved jøder, ikke primært er biologisk eller racemæssigt betinget. På dette
punkt adskiller Marx’ og Engels’ holdning til
jøder sig fra Hitlers racistiske synspunkter.
Men gør det Marx’ og Engels synspunkter
mindre antisemitiske, hvis man forstår antisemitisme som negative fordomme og aversion mod jøder som samlet gruppe? De fleste
ville i dag nok svare nej.
Trods støtte til jødisk emancipation og en
forestilling om, at jødedommen og jøder som
gruppe ville forsvinde i fremtiden som resultat af en samfundsmæssig udvikling og en
revolution, som man hævdede, var uundgåelig, står det ikke desto mindre klart, at Marx
og Engels tilskrev jøder som kollektiv en adfærd, livsform og moral, som verden i deres
øjne var bedst foruden. Ifølge Marx’ og Engels verdensforståelse ville den fremtidige
verden da heldigvis også blive fri for denne
adfærd og moral, når det samfund, der havde
skabt jødedommen og den jødiske identitet,
brød sammen. Dog er Marx’ og Engels beskrivelser af deres egen samtids jøder og deres
rolle i de prækapitalistiske og prærevolutionære samfund så nedladende, at det – dengang som nu – sikkert har været en ringe
trøst for de jøder, der fastholdt deres kulturelle, etniske og religiøse identitet, at blive
belært om, at problemet med hensyn til selve
deres eksistens og adfærd som gruppe kun
var midlertidigt og skyldtes forbigående socioøkonomiske omstændigheder.

Jesper Rosenløv (f. 1970), Ph.d. i historie.
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