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Till min brorson Niccolò 





FÖRORD 

Här skriver man alltid samma saker: "Tack till den och tack till den, alla 
misstag är mina", och så vidare. 

Men om nu hundratals personer upprepar samma meningar fyller det nog 
ett ändamål att fortsätta att göra sålunda. Eller så är problemet att de själv
klara sakerna innehåller en sanning. Därför vill också jag skriva något som 
är självklart, alltså ändamålsenligt och sant. 

Jag tackar först och främst Sune, min handledare, som är mycket ödmjuk 
och mycket skicklig. Han har hela tiden underskattat sig själv och sagt: "Det 
här är inte mitt område...jag vet bara lite om det här ämnet". I själva verket 
har han lett mina studier med säkerhet och klokhet. Varj e råd från honom har 
visat sig vara kvalificerat och lämpligt. 

Ett tack går också till Tom Ericsson, som kom med viktiga påpekanden 
vid slutskedet av arbetet. 

Jag vill även tacka kollegerna och vännerna vid Institutionen för romans
ka språk, särskilt då professor Karl Johan Danell, doktor Barbro Nilsson och 
biträdande professor Hugo Olsson. Ett tack också till universitetslektor Ing
mar Söhrman. 
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KAPITEL 1 

FASCISMEN SOM EN HISTORISK 
FÖRETEELSE 

Fascismen, en överskattad företeelse 
Fascismen varade i mindre än 20 år, medan den liberala regim som hade fö
regått den hade varat ca 60 år, och den s.k. Första republiken — som kom ef
ter fascismen — varade ca 40 år. Och likväl skriver man mer om fascismen 
än om de två andra epokerna tillsammans. 

Den fascistiska regimen förändrade Italien bara i liten utsträckning — 
något som jag ska försöka visa på i två kapitel — och i den mån den föränd
rade landet var det inte helt och hållet fascismens verk. Det är faktiskt så att 
det man gjorde till stora delar dels var en fortsättning av tidigare existerande 
handlingsmönster (det räcker med att tänka på utrikes- och kolonialpoliti
ken, utdikningsarbetena, försöken att "skapa italienarna", och så vidare) och 
dels var en utveckling som var parallell med (för att inte säga "kopierad på") 
det som hände i andra länder (statsingripandena i ekonomin, sociallagstift
ningen, och så vidare). Och likväl skriver man hur mycket som helst om fa
scismens "agerande". 

Det är sant att Mussolini hade mycket makt, men han hade mindre makt 
än Bettino Craxi, och han innehade makten kortare tid än Giulio Andreotti. 
Och likväl har Mussolini studerats mycket mer än de andra två. 

Om man nu ställer upp problemet så, måste man naturligtvis fråga sig 
varför man ska publicera ytterligare en studie av fascismen. 

Fascismen, en historisk företeelse 
Det första och enklaste svaret är att det har gått lång tid; "nutiden" har blivit 
"det förflutna", och kan alltså göras till föremål för historisk forskning. Ti-
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dens gång har gjort många saker möjliga: De allra starkaste känslorna har 
lagt sig, många arkiv har öppnats, det har vuxit fram generationer av forska
re som inte har varit personligt inblandade i den politiska kampen, och så vi
dare. Det är alltså tidens gång som har tillåtit att man nu kan "se företeelsen 
fascismen ur historisk synvinkel". 

Men det är inte bara det att tiden har gått; historien har också utvecklats 
positivt. Från krigsslutet har demokratin, toleransen och den medborgerliga 
mognaden hos det italienska folket utvecklats verkligen kraftigt. I december 
gör varje italiensk tidning med självaktning ett reportage om "Massakern på 
Piazza Fontana", alltså om en bomb som sprängdes den 12 december 1969 
och som dödade 16 människor och skadade 84. Den bomben blev början på 
20 år av attentat, kidnappningar, mord, försök till statskupp, höger- och 
vänsterterrorism, obskyra politiska projekt, hemliga sekter i arbete, urspå
rad säkerhetstjänst, och så vidare. I år (1997) fanns det en nyhet i de vanliga 
minnesreportagen: En tidning hade lagt till intervjuer med några ungdomar, 
som var födda efter 1969. En fråga var följande: "Det där Italien, bombernas 
och de Röda Brigadernas Italien, är det samma land som ert Italien?". Svaret 
från en av ungdomarna gjorde intryck på mig: "Ja, det är samma Italien, men 
det är som ett Italien för 200 år sedan" 

Om nu 1970-talets Italien redan är historia, då måste väl också fascismen 
vara det? Och även antifascismen kan vara historia, den antifascism som har 
skapat så mycket gott (vilket ju om inte av annat bevisas av det faktum att vi 
kan skriva vad vi vill om fascismen). Men som vilken annan historisk förete
else som helst kan antifascismen också undersökas och bedömas. 

Syfte och frågeställningar 
De kapitel som följer har en klar inriktning på det som vanligen kallas idé
historia, även om det sista kapitlet kommer att vara mer inriktat på ideolo
gins praktiska tillämpning. 

Det har gått mer än 50 år sedan de fascistiska regimerna i Italien och 
Tyskland föll. Är det då redan möjligt att skriva "historien över historiogra
fin" kring fascismen? Svaret är ja, och detta svar har redan givits av alla dem 
som redan har skrivit längre eller kortare uppsatser i ämnet. Även jag kom
mer att beröra detta tema, eftersom man innan man ger sig in på att skriva om 
ett ämne måste beskriva läget i diskussionen, och då utgå från sina egna 
ståndpunkter. Också jag kommer alltså, i det första kapitlet, att ställa några 
grundläggande frågor: Kan man, angående en historiografi som varat i 50 år, 
tala om olika faser, nya tendenser, nyorienteringar, revideringar? Hur ser 
ämnet ut idag? Att avhandla hur ämnet ser ut idag är liktydigt med att av



handla historikern Renzo De Felice och hans riktning. Jag kommer att berö
ra De Felice som person lite senare i denna inledning. I det första kapitlet 
kommerjag in på De Felice som forskare, och kommer då att jämföra hans 
inställning med inställningen hos den franske historikern av judiskt ur
sprung Zeev Sternhell. När jag behandlar De Felice (som jag till en del håller 
med, och till stora delar kritiserar) och Sternhell (som jag till en del kritise
rar, och till stora delar håller med), försöker jag förtydliga hur läget ser ut 
idag, och jag försöker ta ställning. Det handlar här alltså inte om att göra 
några nya upptäckter, utan att ta ställning inom den aktuella debatten. I detta 
arbete kommerjag i denna fas inte att använda något primärt källmaterial, 
utan bara andra forskares skrifter. 

I det första kapitlet introducerar jag och försöker att i allmänna linjer 
skissera upp det tema som jag sedan, i de följande kapitlen, kommer att stu
dera vad gäller några specifika fall, nämligen: Fanns det någon fascistisk 
ideologi? Var fascismen en rörelse utan idéer, eller hade den mängder av 
idéer, men inte en enda egen idé? Och om det fanns en ideologi, vilken var 
den? Naturligtvis kan man få många svar på dessa frågor, eller snarare har 
redan mängder av svar avgivits, för debatten är livlig. Även den som vill 
göra studier av vissa enskilda sektorer måste ta ställning till de stora grund
läggande frågorna. Och även i detta fall (detta var en av avsikterna med ka
pitlet) kommerjag att ta ställning. Jag kritiserar här både den gamla antifa-
scistiska historiografin och också De Felices nya historiografi. Än en gång 
tycks mig Sternhells inställning mest fruktbar, närmare bestämt hans defini
tion av fascismen som en "revolt mot den moderna världen". Men eftersom 
Sternhell i sina arbeten om fascismen håller sig relativt mycket till ett gene
rellt resonemang och sällan går in på konkreta detaljer, kommerjag att för
söka att — om än extremt kortfattat — ta upp två frågor, nämligen antisemi
tismen och förhållandet mellan det förflutna/framtiden för nazismen och fa
scismen. 

Det tycks mig som att den som förnekar existensen av en fascistisk ideo
logi har en lättare uppgift än den som hävdar existensen av en sådan ideolo
gi. Det är ju så att den som förnekar förekomsten av en ideologi bara behöver 
citera någon av alla de fraser från olika fascister, som med fasa har frånsvurit 
sig någon som helst ideologisk bas. Eller så behöver han eller hon bara visa 
på att alla fascismens idéer enbart var plagiat av någon reaktionär ideologi. 

Den som istället hävdar att fascismen hade en ideologi har en svårare 
uppgift. Den personen måste ju förtydliga och förklara fascismens anti-in-
tellektuella inställning, och också jämka ihop (om och i vilken grad det nu är 
möjligt) uppenbara motsägelser, och så vidare. Särskilt måste man då svara 
på en del frågor: Om nu den här ideologin existerar, när föddes den? Var? 
Vilka var dess initiala grundläggande drag? 
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Jag kommer att försöka svara på dessa frågor. Jag ska försöka leda i bevis 
att den fascistiska ideologins rötter ligger både i den så kallade "fin-de-sièc-
le-krisen" och i den så kallade "antipositivistiska revolten". Dessa två feno
men stimulerade tänkandet hos några tyska och italienska intellektuella som 
jag kallar "högerrevolutionärer", och som enligt min åsikt helt och fullt kan 
beskrivas som förebådare till den fascistiska ideologin. För att begränsa äm
net och för att vara tydligare ska jag försöka jämföra dessa "högerrevolutio
närers" tänkande med tänkandet hos några kända, samtida europeiska kon
servativa. Jag tror att denna jämförelse är särskilt lyckad, eftersom fascis
men och nazismen ju faktiskt samarbetade med samhällets mest konservati
va krafter. Detta samarbete innebar dock inte att de konservativa och nazifa-
scisterna hade samma ideologiska arv; jag försöker tvärtom visa på att vad 
gäller en del aspekter (pacifism, rationalism, våld, liberalism, och så vidare) 
hade de konservativa och fascisterna helt olika idéer. 

För att bekräfta den centala hypotesen i detta kapitel kommerjag att ta 
upp två teman, nämligen jordbrukspolitiken och korporativismen. Varför 
just dessa två teman? Därför att dessa två teman enligt min åsikt hittills be
handlats på ett felaktigt sätt av den tidigare forskningen Jag kommer att för
söka förklara detta genom att göra en jämförelse med andra grundläggande 
delar av den fascistiska ideologin: militarismen, den aggressiva utrikespoli
tiken, satsningen på befolkningstillväxt, och så vidare. På dessa områden 
har tidigare forskare klart och tydligt visat på skillnaderna mellan ambitio
nerna (enorma) och resultaten (ynkliga), men ingen har någonsin förnekat 
att den konkreta handlingen—hur modest den nu än var—var inspirerad av 
de principer som propagandan öste ut över befolkningen. Vad gällerjord-
brukspolitiken och korporativismen var det tvärtom. Det är faktiskt så att 
både den traditionella historiografin — eller hursomhelst den tydligt antifa-
scistiska varianten — och De Felices nya historiografi har kommit till rela
tivt likartade resultat. Man har noterat den stora skillnaden mellan de ytterst 
blygsamma resultaten av den konkreta handlingen och den enorma propa
gandainsatsen, som ofta var framgångsrik både i Italien och utomlands. Jag 
håller med den tidigare forskningen om att det var en stor skillnad mellan 
målen och resultaten. Problemet är att de flesta forskare har ägnat liten upp
märksamhet åt innehållet i propagandan; och om man har ägnat sig åt detta, 
har man ansett propagandan som "mystifierande", alltså lögnaktig, ägnad åt 
att dölja de verkliga målen, som man inte kan tala om. Och detta skulle då 
gälla både jordbrukspolitiken och korporativismen. Detta tycks mig vara en 
felaktig inställning, och jag utgår istället från den utgångspunkten att den fa
scistiska propagandan vad gäller jordbrukspolitiken och korporativismen 
bör betraktas på samma sätt som man betraktar propagandan inom andra 
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samhällsområden, alltså en rätt trogen avspegling av den fascistiska ideolo
gin. 

Utifrån en sådan bakgrund kan vi ställa oss två frågor. Vilket var denna 
propagandas innehåll? Och detta innehåll, vilket ideologiskt synsätt var det 
baserat på? Jag kommer att försöka besvara dessa två frågor, och jag kom
mer att försöka visa på följande: Vad gäller jordbrukspolitiken och korpora-
tivismen, karaktäriserades den fascistiska ideologin av idén om "revolt mot 
den moderna världen", en idé som enligt mig utgör den fascistiska ideolo
gins själva kärna. 

Tidigare forskning har, som jag nämnt ovan, tydligt visat på skillnaden 
mellan ideologi och handling, mellan program och förverkligande, och det 
finns mängder av artiklar som behandlar detta tema. Om man tänker på vad 
idéerna innebar (och det räcker med att tänka på antisemitismen) kan man 
naturligtvis vara nöjd med denna skillnad. Men detta är egentligen inte en 
historikers sätt att tänka. Historikerns uppgift är inte att döma, utan att doku
mentera och tolka. Jag kommer här, för att dokumentera denna skillnad mel
lan tanke och handling, att ta som exempel Utlänningsuniversitetet i Peru
gia. Detta val beror på två faktorer: Först och främst mitt intresse för under
visning i främmande språk, och sedan det faktum att Utlänningsuniversite
tet aldrig har varit föremål för studium från någon annan historikers sida. 
Och slutligen: Vilken miljö kan vara bättre än ett universitet för att bedöma 
om och hur en ideologi sprids? 

Hur har då den fascistiska ideologin, så "revolutionär" och så "annorlun
da än den moderna världen", hur har den påverkat ett universitet? Hur har 
den förändrat kursplanernas innehåll, textböckerna, undervisningsmetoder
na, lärarnas och studenternas vanor? Jag kommer att försöka svara på dessa 
frågor i det sista kapitlet. 

De Felice, historiker och revisionist 
Denna avhandling hade mycket väl kunnat heta "Om De Felice" eller snara
re "Mot De Felice". Det är nu en gång för alla så att den som ägnar sig åt his
torisk forskning om fascismen måste förr eller senare ta ställning till denne 
forskare. Jag har därför tagit mig friheten att säga några ord om honom. 

En gång i tiden var det naturligt och ibland också lämpligt att man, innan 
man skrev något i ämnet "fascism", först sade att man inte hyste någon sym
pati för fascismen, alternativt att man ville hedra offren för de fascistiska 
kampgruppernas våld, och så vidare. Efter att ha haft en sådan inledande 
kommentar kunde man ge något positivt omdöme om några aspekter av fa
scismen. Idag tycks det mig som att en sådan inledande kommentar inte 
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längre är nödvändig. Idag är det istället nödvändigt att nämna forskaren De 
Felice. Även detta tycks mig som ett tidens tecken, ett tecken på att tiderna 
förändras (och att de förändras till det bättre). Hursomhelst vill jag inte un
dandra mig denna plikt. 

Renzo De Felice var en förstklassig historiker, av en typ som Italien inte 
haft många av under de senaste åren. De Felice var mindre betydande när 
han glömde bort att han var forskare och istället ägnade sig åt polemik mot 
sina gamla partikamrater. Då kunde han skriva artiklar, uppsatser eller 
böcker med kommersiell framgång — samtliga av ytterst ringa vetenskap
ligt värde. Men denne De Felice intresserar mig föga, eller snarast inte alls. 

Låt oss så närma oss problemet. Låt mig klart och tydligt säga att De Fe
lice var revisionist. Vi behöver inte ge oss in på en semantisk analys av denna 
term. Det var helt enkelt så att De Felice "reviderade" uppgifter och omdö
men om fascismen, precis som vi kommer att se i de följande avhandlings
avsnitten. Men detta är historikerns uppgift, och vad finns det som är mer ty
piskt för en forskare än att diskutera en fråga om igen, att kritisera, att revi
dera? 

Men jag vill inte verka naiv. Den verkliga frågan är den följande: Har De 
Felice också "rehabiliterat" fascismen, när han har "reviderat" den? Det 
finns inga tvivel om att det delvis är så. Innan De Felice kom in i bilden var 
historiografin kring fascismen extremt tudelad mellan de få som var positiva 
till fascismen och de många som var negativa till den — och de båda grup
perna var helt utan nyanser i sina bedömningar. Fascismen var helt god eller 
helt ond, beroende på vem som skrev. De Felice ändrade på detta sätt att 
skriva historia: Hans analys är sammansatt, väl underbyggd och rik på varie
rade omdömen. Från hans verk träder det fram en mycket rörlig och hetero
gen bild. I korthet var fascismen, enligt De Felice, ett historiskt fenomen 
som var sammansatt av framgångar och misslyckanden, storslagna avsikter 
och blygsamma genomföranden — precis som andra historiska epoker en 
epok fylld av positiva och negativa drag. Över denna De Felices nya histori
ografi har fascistsympatisörerna jublat och antifascisterna skrikit "skandal" 
och talat om "revisionism" i ordets sämsta bemärkelse. 

Vad gäller detta tycks det mig som att den framstående forskarens in
ställning var tvetydig. En grundläggande förutsättning i De Felices historio
grafi är att fascismen är död och begraven. Om den inte skulle ha dött i och 
med andra världskriget, så skulle dess ideologiska förutsättningar, dess le
dares vägval, (de misslyckade) resultaten av dess ansträngningar hursom
helst ha bringat den på fall. De som i De Felices historiografi ser en nyfascis-
mens trojanska häst borde läsa honom mer uppmärksamt. Från hans verk 
växer det mycket tydligt fram en grundläggande tes: Fascismens historia är 
historien om ett misslyckande som avslutades med ett självmord. 
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Det skulle vara lätt att säga att De Felice inte är ansvarig för dem som lä
ser honom utan att förstå vad de läser. Men det är ställt utom allt tvivel att en 
del av hans åsikter (som jag undersöker i ett kapitel, till exempel åsikten att 
den italienska antisemitismen inte var lik den nazistiska, att fascismen var 
mycket olik nazismen, och så vidare), att en del av hans åsikter väcker miss
tankar. Och något som också väcker misstankar är åsikterna hos De Felice 
som polemiker och journalist. Bara ett exempel: Den 1 januari 1988, med 
anledning av att den republikanska och antifascistiska konstitutionen då 
hade funnits i 40 år, uttalade sig De Felice i "Corriere della Sera". Där mena
de han att det nu efter 40 år var dags att göra sig av med "den ytliga" antifa-
scismen. För att uppnå detta skulle man från konstitutionen ta bort varje arti
kel som lät antifascistisk, och sålunda ge laglig legitimitet åt fascismen och 
till och med låta fascister ta plats i parlamentet. Men om nu fascismen är död 
och begraven, som forskaren De Felice säger, vill då debattören De Felice 
låta ett lik ta plats i parlamentet? 

Jag använder De Felice enbart i hans funktion av professionell historiker. 
Det är inte många som har kunnat gräva i arkiv och bibliotek på det sätt som 
han kunde. Jag kommer, beroende på sammanhang, att förhålla mig positiv 
respektive negativ till hans omdömen. Vad gäller framtiden för fascismen i 
Europa kommerjag att säga något om detta i sammanfattningen. 

Något om det som saknas 
Det kanske är nödvändigt att påpeka att det är mer jag inte har behandlat än 
som jag har behandlat. 

Denna studies största brist är att det saknas en undersökning av Mussoli
ni. Det kommer naturligtvis att handla mycket om honom på de sidor som 
följer, men det saknas en systematisk behandling, eller åtminstone ett av
snitt som skulle vara ägnad åt enbart honom. Ärligt talat har jag varit för
skräckt vid tanken på det enorma arbete som en sådan genomgång skulle ha 
fört med sig. Det som har avskräckt mig är framförallt två typer av problem, 
som skulle ha måst lösas. 

Hur viktiga är en ledares idéer för framväxten av en totalitär ideologi? 
Det är inte någon liten fråga; och ändå måste jag ställa en ännu större och 
ännu mer grundläggande fråga: Kan man göra en sådan här generalisering, 
eller måste man analysera från fall till fall, varje totalitär rörelse för sig? 
Hursomhelst: Vilken betydelse hade Mussolini för fascismen? Frågan är 
inte så banal som den kan tyckas. Enligt historikern George L. Mosse, och 
De Felice är överens med honom, var Hitler fullständigt nödvändig för na
zismen, vad gäller dess ideologi, dess ceremonier, dess symboler, medan 



Mussolini inte var lika nödvändig för fascismen. För övrigt är De Felices 
åsikt — flera gånger uttryckt i hans Mussolinibiografi i åtta band — att den 
riktiga ursprungsfascismen, den demokratiska, antiauktoritära och progres
siva vänsterfascismen, att denna inte bara kvävdes av den dödliga omfam
ningen från de konservativa krafter med vilka man hade allierat sig, utan 
också av Mussolinis personliga diktatur. Mussolini satte ju sig själv över 
alla de andra fascistiska ledarna och genomdrev en auktoritär och antidemo
kratisk svängning i hela den fascistiska rörelsen för att komma till och sedan 
behålla makten. A andra sidan skriver och upprepar De Felice—fortfarande 
i Mussolinibiografin — något som är så klart och enkelt att det kan framstå 
som banalt: Det fanns ingen fascism utan Mussolini; i den fascistiska rörel
sen spelade Mussolini en avgörande roll, så avgörande att han skymde alla 
andra; en fascism utan Mussolini är inte ens tänkbar. Om nu en forskare av 
De Felices dignitet nätt och jämnt förmår orientera sig i denna snårskog kan
ske det har varit klokt av mig att inte gå in på ämnet. 

Den andra svårigheten som är kopplad till Mussolini är den enorma 
mängden med arbeten om honom. Att bara gå igenom de viktigaste av dessa 
arbeten är ett inte helt lätt företag, och framförallt görs det inte i en hand
vändning. Och om vi så går till tolkningarna, kan man säga att om Mussolini 
har allt sagts, och allt har det också opponerats emot. För att bara ta ett exem
pel finns det någon som har skrivit att hans grundläggande karaktärsdrag var 
hans småborgerliga mentalitet. I motsättning till detta finns det någon som 
har skrivit att det viktigaste hos Mussolini var hatet mot borgerligheten, ett 
hat som han närde redan från unga år, både som socialist och fascist, och 
ända fram till slutet av sitt liv. V ad sedan gäller Mussolinis ideologi är spekt
rumet av åsikter lika stort: Det finns de som menar att han alltid bara var en 
opportunist utan ideal och utan skrupler ("den som har förrått kommer att 
förråda igen" skrek hans gamla socialistiska kamrater till honom), och de 
finns de som hävdar att han hela tiden enbart var en stor idealist. Det är för
ståeligt att man i en skandinavisk miljö kan önska mer information och åsik
ter om "il Duce", men för en italienare är det att skriva om Mussolini som för 
en engelsk litteraturkritiker att skriva om Shakespeare (om inte Shakespeare 
känner sig förorättad över att bli jämförd med Mussolini). Man är medveten 
om att man kryssar mellan Skylla och Charybdis, det vill säga mellan faran 
att säga banala och personliga saker och faran att bara upprepa stora san
ningar som man har hämtat från kända tänkare. Det hela är avskräckande, 
och det slutar med att man inte gör någonting. 
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KAPITEL 2 

FASCISM OCH NAZISM - VAR DE SÅ OLIKA? 

Tidigare studier — De Feiice och Sternhell 
Som alla vet är tolkningarna av fascismen som ett historiskt fenomen många 
och motsägelsefulla.* Förvirringen ökar om vi sammankopplar fenomenet 
med sociala vetenskaper såsom psykologi och sociologi. Det tycks alltså 
inte vara orimligt att samtycka med historikerna Stuart J. Woolf, som har 
menat "Kanske skulle ordet fascism vara bannlyst, åtminstone tillfälligt, 
från vår politiska vokabulär"1 och Allardyce, som vid ett yttrande om Woolf 
föreslog slopande av "kanske" och "tillfälligt".2 

Förvirringen inföll mycket tidigt. Journalister, politiker och vanliga 
medborgare (först senare kom historikerna) var förvirrade över de likheter 
och olikheter, som förenade eller splittrade de olika fascistiska rörelser, som 
grundades efter första världskriget runt om i Europa. 

I detta kapitel kommerjag att koncentrera mig på just denna fråga, det 
vill säga på skillnaderna och likheterna mellan nazismen och fascismen. Jag 
kommer främst att uppehålla mig vid de analyser som gjordes de första åren 
efter andra världskriget, när fascismen började analyseras som en historisk 
företeelse. 

Inledningsvis måste det sägas att det finns en ofantlig mängd studier i 
detta ämne, något som gör det svårt eller nästan omöjligt att analysera och 
klassificera alla tolkningarna. De Felices Bibliografia orientativa del fascis
mo ['En orienterande bibliografi över fascismen']3 innehåller mer än 10 000 

* En kortare version av detta kapitel har på italienska, under titeln "Fascismo e 
nazismo — erano così differenti?", publicerats i Atti del IV Congresso degli ita
lianisti scandinavi (red. Bente Lihn Jensen), K0benhavn, 1996. 
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texter, och denna sammanställn ing är bara ett urval av de mest betydande 
verken. Naturligtvis har det skrivits mycket mer om nazismen. 

Efter denna inledning är det antagligen möjligt att påstå, att från andra 
världskrigets slut till 1960-talet hade den historiska forskning, som betona
de samhörigheten mellan olika fascistiska fenomen, övertaget över den som 
betonade olikheterna. 

Det historiska klimatet hjälper oss att förstå den här situationen. Andra 
världskriget, ett krig med starka ideologiska inslag, var fortfarande nära. 
Engelsmän och amerikaner på ena sidan och ryssar på den andra hade käm
pat för att befria Europa och hela världen från en sammanslutning av krafter, 
som allmänt kallades "fascistiska" eller "nazifascistiska". Dessutom tycktes 
faran inte vara över, och adjektivet "fascist" tilldelades frikostigt alla poli
tiska högerrörelser som hade svagt auktoritära idéer. 

Ryssarna var troligen de mest frikostiga av alla i sin användning av ad
jektivet "fascist". Vilken västregim som helst, även den mest progressiva, 
hamnade lätt under denna rubrik. Men trots allt passade denna ståndpunkt in 
i ett ideologiskt sammanhang. Enligt Tredje internationalen hade borgar
klassen i och med fascismens framväxt kastat masken; och i det att borgarna 
övergav sina demokratiska samvetsbetänkligheter hade de avslöjat sig som 
de verkligen var, förtryckande och våldsamma.4 Det kalla kriget och bildan
det av NATO bevisade enligt ryssarna att fascismen fortsatte att hota socia
lismens fädernesland och dess allierade. 

Men inte heller på den andra sidan saknades komplimanger: I de västeu
ropeiska länderna ansåg man att fascism och kommunism var ett enda feno
men, "totalitarismen".5 

I ett klimat som detta är det inte överraskande, att den mesta forskningen 
om fascismen, även den som gjordes av fria historiker i fri miljö, betonade 
de gemensamma faktorerna istället för skillnaderna mellan de olika fascis
tiska rörelserna. Naturligtvis fanns det undantag, men i allmänhet dominera
de idén om en enda europeisk fascistisk rörelse. Man visade på de gemen
samma ideologierna, samma partistrukturer, samma förhållanden till de oli
ka samhällsklasserna, de internationella politisk-militära koalitionerna och 
så vidare. Det är omöjligt att nämna alla studier av denna typ, även om man 
skulle begränsa sig till de viktigaste. Troligen kan man dock säga att det bäs
ta som skrevs under dessa år var historikern Ernst Noltes Der Faschismus in 
Seiner Epoche.6 Han visar här på — även om han bara behandlar de fascis
tiska rörelserna i Frankrike, Italien och Tyskland — fascismen som ett "fe
nomen typiskt för en epok". 

Vid mitten av 1960-talet, samtidigt som avspänningspolitiken inleddes, 
kan vi se en förändring. På en folklig nivå fortsätter ordet "fascism" att an
vändas flitigt. Det används då om de regimer som fallit i och med andra 
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världskrigets slut, men också om regimerna på den iberiska halvön, om den 
grekiska militärjuntan (1967-1973) och om Latinamerikas militärregimer. 
Ordet blir alltså synonymt med "våld", "intolerans", "auktoritärt styrelse
skick", "en icke-demokratisk mentalitet"; och med dessa betydelser kan or
det användas alltid och varsomhelst. 

A andra sidan, på en vetenskaplig nivå, hade man i den historiska forsk
ningen börjat genomföra specifika och detaljerade studier för var och en av 
de auktoritära europeiska regimerna både före och efter andra världskriget. 
Och tack vare att många arkiv nu började bli tillgängliga växte en ny histori
ografi fram, en historiografi som snarare främhävde skillnaderna än likhe
terna.7 Samtidigt började begreppet "totalitarism" användas allt mindre, 
precis som det kom allt färre böcker som knöt fascismen till psykologi, alltså 
de böcker i vilka man gjorde fascismen till en sorts själslig struktur.8 Slutli
gen började en annan typ av studier också minska, nämligen den typ som 
kopplade fascismen till modernisering. Det var alltså de sociologiska studi
er som hade sett fascismen som en väg till ekonomisk utveckling och som 
kopplade ihop fascismen med nasserismen, peronismen, gandhismen och 
till och med den ryska och kinesiska kommunismen.9 

Åsikterna om de båda regimerna på den iberiska halvön kan betraktas 
som typiska exempel på förändringen och på nedgången för teorin om en 
enda facistisk rörelse. Sedan slutet av andra världskriget var det få historiker 
som ifrågasatte dessa två regimers fascistiska natur. Detta hörde då ihop 
med den internationella situationen: På Potsdamkonferensen (i juli-augusti 
1945), när man bestämde sig för att släppa in Italien, Bulgarien, Ungern och 
Finland i Förenta Nationerna, nekade man Spanien och Portugal det inträde 
de hade ansökt om, eftersom de två regimerna ansågs "fascistiska". FNs ge
neralförsamling uppmanade faktiskt 1946 alla sina medlemsländer att bryta 
de diplomatiska förbindelserna med Spanien och Portugal. 

Det är för övrigt värt att notera att Spanien och Portugal under kriget hade 
haft olika inställning till vem man skulle alliera sig med: Spanien hade varit 
allierad med Tyskland och Italien, även om man inte aktivt hade deltagit i 
kriget. Portugal å sin sida hade upprätthållit sin traditionella allians med 
Storbritannien, till och med så pass konsekvent att man tillät en brittisk ock
upation av ögrupperna Timor (1941) och Azorerna (1943). 

Mot slutet av 1960-talet böljade historiker och sociologer ändra inställ
ning. Man började lägga märke till att både Spanien och Portugal hade haft 
obetydliga fascistiska rörelser10 och att de demokratisk-liberala regeringar
na hade störtats vid typiska statskupper eller inbördeskrig.11 Det var alltså 
bara möjligt att kalla dessa regimer "auktoritära"12, "halvfascistiska"13," 
klerikal-korporativistiska"14, "auktoritära, konservativa, integrationistis-
ka"15 men ingenting annat.16 Troligen kunde de helt enkelt kallas "reaktio
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nära regimer". Det har till och med observerats att dessa regimer isolerade 
och neutraliserade de fascistiska rörelserna.17 Till exempel upplöste Fran
cisco Franco Falangen, och detta var inte samma typ av handling som när 
Hitler befriade sig från SA ("Sturmabteilung"). Franco hade ju inte kommit 
till makten tack vare Falangen, utan tack vare armén. Det är ett faktum att 
Franco upplöste Falangen för att bli av med en "revolutionär rörelse" — som 
kommer att beskrivas lite senare — och för att i och med detta se till att hans 
regim förblev auktoritär och konservativ. 

Men det var inte bara det att man inom den historiska forskningen börja
de använda ordet "fascist" allt mindre, utan forskarna började också urskilja 
olika särdrag hos de regimer som kallades fascistiska. Bland dessa var den 
viktigaste Renzo De Felice, lärare i politisk historia vid Roms universitet. 
Han var utan tvivel den mest kände och den mest kritiserade historikern från 
Italien, eller med Dino Cofrancescos ord: "Ingen annan historiker under de 
senaste åren har varit mer omdiskuterad, citerad och kritiserad än Renzo De 
Felice".18 De Felice var en historiker med marxistisk bakgrund, en elev till 
Delio Cantimori, men som allt eftersom övergav marxismen, i det att han på
verkades av framförallt George L. Mosse och sociologen Gino Germani. 

Det är inte lätt att sammanfatta De Felices ideér.19 Hans forskning ledde 
till att han skrev en biografi över Mussolini på över 5 600 sidor, plus hundra
tals sidor böcker och artiklar och så vidare. Hursomhelst skulle hans ideér 
kunna sammanfattas så här: 

a) Den italienska fascismen var inte enbart en diktatur. Under dess makt
innehav, alltså åren 1922-1943, [ital. il ventennio, ungefär 'tjugotalet år'] 
hade man stöd från en troligen stor del av den italienska befolkningen, sär
skilt mellan 1929 och 1936. 

b) Den italienska fascismen var ett isolerat fenomen, isolerat i tiden och i 
rummet. Man hade inga förbindelser, eller bara mycket bräckliga, med na
zismen och med de andra fascistiska rörelserna, både de samtida och de som 
växte fram efter andra världskriget. 

c) I realiteten var fascismen sammansatt av två olika rörelser. Den tidiga 
fascismen var progressiv, demokratisk, jämlikhetssträvande, och den sena 
fascismen var konservativ, för att inte säga reaktionär, den var auktoritär, 
antidemokratisk, och så vidare. 

V ad gäller punkt a) har det varit "vildsinta" diskussioner bland italienska 
forskare, och det är faktiskt inte för starkt att använda ordet "vildsinta". "Ita
lian discussion on the history of fascism easily degenerates into partisan po
lemics and political name-calling".20 

Hursomhelst är det som här intresserar mig att analysera de två andra 
punkterna, och jag ska göra detta i ljuset av Zeev Sternhells forskning om 
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den fascistiska ideologin. I sin forskning lanserar han på nytt hypotesen om 
en "europeisk fascism". 

Sternhell, en vänstersinnad professor i statsvetenskap vid universitetet i 
Jerusalem, inledde sin forskning med studier kring den yttersta vänstern i 
slutet av 1800-talet i Frankrike.21 Enligt honom växte den fascistiska ideolo
gin fram i Frankrike, eftersom högern där började överge begrepp som"ord-
ning" och "hierarki" för att istället börja tala om"massan" och "nationen", 
och började förena dem med begrepp som "darwinism", "ras", "psykolo-
gism" (enligt Gustave Le Bons tolkning), "elit", "antiintellektualism", "an-
tinationalism", "antiparlamentarism", och så vidare. Via ett antal sådana 
förändringar omvandlades den "konservativa högern" till en "revolutionär 
höger". 

Denna omvandling tog sig ännu mer intressanta former, när högern bör
jade ta upp typiska vänsterteman, som till exempel kritiken mot liberalismen 
och mot den borgerliga demokratin. Sternhell fortsatte faktiskt med att kom
plettera sin forskning, i det att han återvände till en analys av vänstern22, el
ler snarare en analys av vänsterns "kättare", det vill säga till exempel Sorel, 
Déat, Brasillach. Dessa personer höll fast vid några traditionella vänsterte
man som till exempel hat mot borgerligheten och en revolutionär anda. 
Samtidigt övergav man den deterministiska materialismen23 och upptog 
istället några typiska högerteman, eller snarare teman som var typiska för 
den"nya högern". Här kan vi till exempel räkna upp "spiritualism", "akti
vism", "revolutionärt krig" och framförallt "nationen" — den nya fana un
der vilken de proletära massorna skulle marschera.24 

Resultatet av allt detta blev en tämligen sammanhängande ideologi: En
ligt fascisterna var den västerländska kulturen sedan lång tid inne på fel spår, 
och detta åtminstone allt sedan Hobbes' och Kants tid, eftersom man grun
dade allt på rationalismen och materialismen. Dessa två har fört med sig de
mokratin, positivismen, liberalismen, marxismen och så vidare. Som speci
ellt dåliga framstod här i första hand liberalismen, ett uttryck för borgarklas
sens intressen och en ideologi som reducerar människan till en handelsvara; 
och i andra hand marxismen som driver fram klasskonflikter och som förne
kar idén om nationen. Resultatet av denna utveckling har blivit industrialise
ringen och de stora städernas framväxt. Dessa saker har i sin tur lett till en 
splittring i samhället, till en känsla av otrygghet, till en individuell aliena
tion, till ständiga konflikter, till en avsaknad av höga ideal, och så vidare. 

Fascismen stiger fram som en "revolution" mot allt detta. Detta är då en 
revolution som föraktar optimismen, demokratin, rationalismen, pacifis
men, individualismen, och som å andra sidan hyllar den folkliga aktiviteten 
och det folkliga deltagandet i samhällslivet [ital. la mobilitazione], samar
bete mellan individerna, nationalismen i en antidemokratisk och antiborger-
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lig form, viljans spontana kraft och den kreativa idealismen. Slutligen hyllar 
man socialdarwinismen när den verkar mellan nationerna, samtidigt som 
den inte ska tillåtas verka mellan individerna i en nation. 

Förutom detta ska fascismen vara en "tredje väg" mellan kapitalism och 
marxism. Den ska vara en lösning som bevarar det bästa av kapitalismen, till 
exempel teknologin och några delar av den moderna industriella utveckling
en. Men samtidigt vill man ta det bästa från marxismen också, till exempel 
nödvändigheten av social rättvisa. På detta sätt skulle man undvika de dåliga 
sidorna både av kapitalismen och marxismen, nämligen föraktet för idealis
men, egoismen, förnekandet av nationens betydelse samt materialismen. 

Nyligen har Sternhell25 och hans medarbetare26 börjat studera den itali
enska fascismen, hos vilken de ser samma ursprung som för den franska fa
scismen , även om det i i Italien skedde en uppblandning med futurismen — 
som behandlas längre fram i detta kapitel — och dannunzianismen [ital. il 
dannunzianesimo, ungefär 'i D'Annunzios anda', det vill säga efter den fa
scismen närstående italienske författaren Gabriele D'Annunzio; se vidare 
kapitlen om dekadansen och om korporativismen]. 

Sternhells tolkningar har fått stor betydelse. Bland annat har de i Frankri
ke orsakat hårda diskussioner, domstolsprocesser och möjligen också27 en 
persons död i hjärtinfarkt. Men även i vetenskapliga kretsar har Sternhells 
"provokation" fått en betydande effekt. Det som är riktigt nytt i Sternhells 
ideér är följande: Fascismen skapade åt sig själv en egen, väl utmejslad ideo
logi som stod i motsättning till de andra ideologierna i den tidens politiska 
panorama. 

Och detta är inga småsaker. 170 år hade de flesta historiker28 hävdat att 
fascismen faktiskt inte hade någon ideologi. För övrigt hade fascismen defi
nierat sig själv som antirationalistisk och antiintellektuell, och man hade 
framställt sig snarare som företrädare för ett sinnestillstånd än en ideologi. 
Därför kunde Bobbio29 skriva: "fascismen var en rörelse som inte i sig var 
anti-ideologisk, utan som under sina första år snarare var inspirerad av nega
tiva ideologier, alltså av ett förnekande av de rådande värderingarna. Den 
var anti-demokratisk, anti-socialistisk, anti-bolsjevikisk, anti-parlamenta-
risk, anti-liberal, ja anti-allting". 

Och även om man accepterade att det fanns en ideologi, var den domine
rande hypotesen att det huvudsakligen var första världskriget som, ideolo
giskt och politiskt, hade lett till framväxten av fascismen.30 Enligt Sternhell 
var det dock så att "i den fascistiska rörelsen under mellankrigstiden hittar 
man ingen viktig idé som inte långsamt mognat under de 25 år som föregick 
första världskrigets utbrott".31 

Det som är intressant att lägga märke till här är att Sternhells teorier kan 
få den historiska forskningens pendel att svänga tillbaka. Det är faktiskt 
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möjligt att framkasta hypotesen att den franska och italienska fascismens 
ideologi, som Sternhell har beskrivit den, hade gemensamma drag med and
ra fascistiska rörelsers ideologi. På så sätt är kanske tiden kommen att börja 
betrakta fascismen som ett och samma fenomen i hela Europa, åtminstone ur 
en intellektuell synvinkel. 

Här är det nödvändigt att vara tydlig. Efter första världskriget växte det 
fram fascistiska rörelser i hela Europa.32 Det är möjligt att säga att det i alla 
europeiska stater utom Sovjetunionen fanns fascistiska eller liknande rörel
ser. Problemet är här att fastställa ifall de hade likartade ideologier, baserade 
på de ideal Sternhell beskrev. Naturligtvis var det så att i och med att fascis
men växte fram, tog auktoritära högerrörelser över makten — och avskaffa
de det parlamentariska styrelseskicket — i hela Europa, med undantag av 
Storbritannien, Frankrike, Beneluxländerna, och de skandinaviska länder
na. Och även i de länder där det parlamentariska systemet överlevde tog hö
gerpartier makten och behöll den länge. Men detta betyder inte att "fascis
men tog makten i hela Europa". 

Bara i Tyskland och i Italien var det fascistiska partier som kom till mak
ten. I andra länder, som till exempel i Storbritannien och de skandinaviska 
länderna, var det inte bara det att de inte kom till makten, utan de hade över
huvudtaget inget inflytande på det nationella politiska livet. Dessutom hade 
den fascistiska rörelsen, som vi har sett, en helt underordnad roll i regimer 
som den spanska eller den portugisiska. Men alla dessa rörelser — vid mak
ten eller inte vid makten, med eller utan inflytande på politiken — var de hu
vudsakligen ett och samma fenomen? 

Samhällsklasser 
Den nära förbindelsen mellan å ena sidan ideologierna och å andra sidan de 
samhällsklasser som stödjer dessa ideologier, tvingar mig att — om än över
skådligt — beröra frågan om samhällsklasserna. 

Som vi har sett hävdar De Felice att småborgerligheten hade blivit allt 
viktigare i samhällslivet efter första världskriget. Det skulle då vara en små
borgerlighet — stolt över sin insats i kriget och stärkt av myter om nationa
lismen, il veteranismo, [ungefär 'veteranskapet', synen på krigsveteranerna 
som samhällets orättvist behandlade hjältar] och ungdomen — som intog 
progressiva ståndpunkter, var positiv till en förnyelse av samhället, och såg 
sig själv som en uppåtstigande klass. Denna typ av åsikter tog sig uttryck i 
"rörelsefascismen" [ital. fascismo movimento], som var demokratisk, repu
blikansk, jämlikhetssträvande, antiauktoritär, vänsterpräglad, och jako
binsk i sitt ursprung.33 
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Mot denna fascism, som alltså var ett uttryck för den uppåtstigande delen 
av borgerligheten, stod "regimfascismen" [ital. fascismo regime], som var 
antidemokratisk, auktoritär, monarkistisk,och ett uttryck för samhällets 
mest konservativa krafter. De två olika fascistiska tendenserna kom till 
makten genom en kompromiss med monarkin, armén och kyrkan. Enligt De 
Felice och hans lärjungar var den regim som styrde Italien mellan 1922 och 
1943 sammansatt av dessa två krafter, och i mitten stod Mussolini. Han hör
de idémässigt och "känslomässigt" till den första sortens fascism, "rörelse
fascismen", men beroende på den kompromiss jag ovan beskrivit begränsa
des han kraftigt av den andra sortens fascism, "regimfascismen". Detta var 
en svår kompromiss, framhåller De Felice, och det är inte svårt att tro på det. 
Det var en kompromiss i vilken de mest konservativa krafterna hade överta
get, ända tills experimentet avbröts av krigsutbrottet.34 

Hypotesen om att den italienska fascismen ska ha varit ett uttryck för de 
uppåtstigande mellanskikten är De Felice inte ensam om35, utan den är rätt 
vanlig. Däremot är den bland historikerna dominerande idén — om än inte 
den enda — om den tyska nazismens klassförankring att nazismen ska ha 
varit ett uttryck för borgerlighetens mest konservativa delar.36 

Det är nu nödvändigt att noggrant undersöka hypotesen om en förbindel
se mellan fascismen och samhällsklasserna. Detta är ju ingen ny idé, utan 
den växte faktiskt fram ungefär samtidigt som fascismen själv, alltså efter 
första världskriget. Enligt radikala observatörer som Piero Gobetti, Luigi 
Salvatorelli och Giovanni Ansaldo var fascismen ett resultat av frustration 
hos den småborgerlighet som Antonio Gramsci hade definierat som "apfol-
ket" ("il popolo delle scimmie"). Detta var de samhällsskikt som hade blivit 
besvikna, eftersom deras sociala förväntningar inte hade uppfyllts. Dess
utom hade dessa grupper blivit förvirrade av samhällets tekniska och ekono
miska utveckling, och de hade drabbats av kriget. Fascismen tycktes kunna 
ordna upp allt igen, och den framstod för dessa klasser som lösningen på alla 
problem.37 

En liknande tolkning kan man säga framförs av sociologen Martin Sey
mour Lipset38 och i Italien av Albertoni39, som är överens om fascismens ur
sprung, och ser den som ett uttryck för radikalismen hos småborgare och 
medelklass, en "radikal mittenextremism". De hävdar att fascismen under 
en period som domineras av å ena sidan storkapitalet och å andra sidan arbe
tarnas massorganisationer, att fascismen under en sådan period får stöd av 
dem som tidigare stödde mittenpartier. 

Det är en fördom att marxister alltid och enbart skulle ha sett fascismen 
som ett uttryck för storkapitalet.40 Hursomhelst är detta den vanligaste 
marxistiska tolkningen av fascismen — att den var ett uttryck för storkapita
let, som använde de fascistiska kampgrupperna [ital. il movimento squadris-
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ta] för att hejda arbetarklassens framryckning.41 Men det är ett faktum att 
några nya studier kring förbindelsen mellan borgarklass och fascism42 läg
ger fram följande hypotes: Medan borgarklassen på landsbygden entusias
tiskt stödde den framväxande fascistiska rörelsen, behöll högborgerligheten 
i städerna i det längsta sin trohet mot den liberala staten. Det var faktiskt så 
att den stadsbaserade, industriella borgarklassen åtminstone fram till 1925 
hoppades att Giovanni Giolitti, den mest ansedde företrädaren för den gamla 
liberala härskande klassen, skulle kunna "tämja" fascismen. Och även efter 
det att detta tämjningsförsök hade misslyckats, var borgarklassens inställ
ning till den fascistiska "cirkusen" ljummen och misstänksam, och detta gäl
ler hela tiden under de år fascismen satt vid makten. Samma sak kan man 
säga om industriägarna i Tyskland och nazismen.43 

Naturligtvis skulle man kunna göra ytterligare studier kring begrepp 
som" progressiv borgerlighet", "uppåtstigande klasser" och så vidare. Det 
har skrivits en del om nazismen44, mycket lite om de andra fascistiska rörel
serna45 och ännu mindre om den italienska fascismen ur ett socialhistoriskt 
perspektiv46, bara några små och begränsade studier.47 Överhuvudtaget 
dröjde det länge innan det kom några kvantitativa ansatser inom denna 
forskning. Nyligen har två framstående italienska historiker, Emilio Gentile 
och Gabriele Turi48, hävdat att dessa definitioner enbart har tagits för givna, 
men aldrig riktigt utvecklats. Om sådana studier kommer att göras, och om 
de i så fall skulle komma att bekräfta hypotesesen att fascismen och nazis
men var uttryck för den osäkra småborgerligheten, frustrerad och fylld av 
agg, då skulle man alltså kunna säga att båda rörelserna tenderade att ha 
samma sociala och ideologiska ursprung. 

Att skåda bakåt eller framåt? 
Det sägs vanligen att nazismen49 aldrig hade accepterat franska revolutio
nen med dess slagord — frihet, jämlikhet, broderskap — och inte heller själ
va idén om framåtskridande. Dessutom anklagades franska revolutionen, 
som ju hade ett kraftigt urbant inslag, för att vara ansvarig för sönderrivan
det av den sociala och rasmässiga väven. Detta hade enligt nazismen orsakat 
en lång rad "sjukdomar": nervproblem, syfilis, obenägenhet att föda barn, 
och så vidare. De Felice hävdar att inget av detta gällde för fascismen, efter
som ju denna rörelse var ett uttryck för de mest jakobinska elementen i den 
franska revolutionen. 

Men detta är bara en av de existerande tolkningarna; det är nämligen så 
att för varje forskare som beskriver nazisterna som bakåtsträvande, så finns 
det en forskare, som beskriver dem som framtidsinriktade.50 Dessutom finns 
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det också de som talar om det hela i termer av "tvetydighet".51 Någon har till 
exempel påpekat att nazisterna var antimoderna, men att de genomförde för
söket till förintelse av judarna med moderna metoder.52 Någon har med en 
ekvilibristisk formulering hävdat att nazisterna var"reaktionära modernis
ter"53, eftersom de hade de en irrationell, romantisk och förmodern världs
bild, men uppskattade maskiner och och modern teknologi. Schonbaum54 

hävdar att nazisterna genomförde en "dubbel revolution": "The revolution 
of the ends was ideological: a war against bourgeois and industrial society. 
The revolution of means was reciprocal [...] even a war against industrial so
ciety had to be fought by industrial means and bourgeois were necessary to 
fight the bourgeoisie".55 Troligen kan man här hålla med historikern Karl 
Dietrich Bracher56 och andra57 om att det "i nazismen fanns en kombination 
av traditionella och nyskapande inslag, som stod i ett sådant inbördes förhål
lande till varandra att de inte bara restlöst kan mätas i termer av progressivi-
tet och reaktion". 

Allt det som sagts om nazismen kan också sägas om fascismen. Natur
ligtvis fanns det fascister som var emot den moderna världen. Farinacci, den 
viktigaste företrädaren för "rörelsefascismen", hyllade det lantliga livets 
primitiva skönhet. Curzio Malaparte, en annan "omedgörlig", skrev: "Våra 
latinska länder passar inte för en modern utveckling [...] de kommer aldrig 
att bli moderna utan att förlora sin historiska egenart".58 Till och med Emilio 
Gentile59, en lärjunge till De Felice, hävdar att när fascismen slutligen fick 
en ideologi — nämligen efter den fjärde partikongressen 1925 — så var den
na ideologi visserligen inriktad på en förändring av samhället, men denna 
förändring skulle bestå i en "andlig revolution mot urartningen hos det mo
derna samhället, både dess kapitalistiska och dess socialistiska variant". Det 
är riktigt att hävda60, att under åren av fascistiskt maktinnehav spelade inte 
fascismens "reaktionära" inslag någon större roll. Detta betyder dock inte att 
hela fascismen blev framtidsinriktad, eftersom två av dess "progressiva" in
slag, nämligen futurismen och idealismen, också nonchalerades. 

Det som fascismen och futurismen hade gemensamt var det ikonoklastis-
ka raseriet, viljan att ta sig ur den situation man hamnat i, kärleken till rörelse 
i alla dess former, och framförallt kärleken till företeelser som krig och lik
nande. Förutom detta hade man som gemensamt drag önskan att sätta stopp 
för Italiens dekadans via krig och modern teknologi.61 Men trots den fram
trädande position som Filippo Tommaso Marinetti hade bland fascisterna, 
och trots hans personliga kontakter med Mussolini, blev aldrig futurismen 
fascismens officiella rörelse, och kom att angripas som "urartad konst" av 
Farinacci och andra obevekliga fascister.62 När fascismen efter 1930 försök
te bygga upp en totalitär stat, blev dessutom futurismens rebelliska och anar
kistiska anda mer skadlig än nyttig för fascisterna.63 
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Frågan om aktualismens betydelse i den fascistiska ideologin är mer 
komplex. Med aktualism avses alltså Giovanni Gentiles filosofi, som i kort
het kan beskrivas som en mer auktoritär och mer samhällstillvänd version av 
den hegelianska idealistiska filosofin, vars främste representant i Italien i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var filosofen Benedetto Croce. 
Det är signifikativt att Gentile var elev till Croce, och att de två länge samar
betade, men sedan skildes deras vägar just på grund av frågan om förhållan
det till fascismen. Det finns inga tvivel om att vad gäller den korta perioden 
1925-1932 var Gentiles aktualism fascismens officiella lära.64 

Men det som fascisterna uppskattade i den idealistiska filosofin i Genti
les tappning, var individens starka band med kollektivet, att man lämnade 
bakom sig den individualism som sågs som ett av det moderna samhällets 
onda ting. Men det fanns också annat de kunde uppskatta, så till exempel en 
del teman från idealismen, som förenklades och upprepades tills de lät som 
tandkrämsreklam ("allt för staten, allt i staten") Dessa teman var användbara 
både för att skapa stöd och för att kunna anklaga den antifascistiska propa
gandan för att vara antipatriotisk. Men kopplingen mellan aktualism och fa
scism utvecklades inte mer än så här. Det berodde inte enbart på att fascis
men, enligt Sternhell, hade sina rötter i ett förnekande av 1800-talets filoso
fier, av vilka idealismen var en av de viktigare. Det är också ett faktum att in
dividens identifikation med kollektivet enligt den fascistiska ideologin inte 
skulle komma som ett resultat av rationellt tänkande, något som idealisterna 
hävdade. Enligt den fascistiska ideologin skulle istället denna identifikation 
växa fram ur tro och vilja, eftersom fascismen såg sig själv som en politisk 
religion.65 

Förutom dessa teoretiska synpunkter fanns det också praktiska dylika: 
1929 ingick fascismen ett förbund med den katolska kyrkan, ett förbund 
som ofta kallades "ett resonemangsäktenskap". Staten och Vatikanen hade 
undertecknat Lateranfördragen, som Gentile högeligen ogillade, och regi
men blev alltmer katolsk och allt mindre idealistisk. 1934 fördömde kyrkan 
Croces och Gentiles idéer, i det att man placerade deras verk på listan över 
förbjudna böcker.66 Detta gjorde man med det uppenbara syftet att bekämpa 
deras idéer. Den hypotes man kan ställa upp, som vi kommer att se, är att fa
scismen varken var katolsk eller idealistisk. Men när det kom till praktisk 
handling, och fascismen blev tvungen att välja mellan kyrkan och idealis
men, föredrog man kyrkan. Redan 1933-1934 hade Gentile angripits i några 
fascistiska dagstidningar, och Gentile själv hade inte varit mild i sin kritik av 
regimen. 1937 lämnade han ordförandeskapet för Nationella kulturinstitu
tet, ett uppdrag som hade varit hans sista återstående officiella uppdrag. Han 
övergav nu det offentliga livet för det privata, och ägnade sig därefter enbart 
åt att publicera sig och att undervisa.67 



Det tycks alltså vara möjligt att kunna säga att fascismen, såväl som na
zismen, hade en viss tvetydighet i sitt förhållande till det förflutna och fram
tiden. Den fascistiska rörelsen var en blandning av gammalt och nytt, troli
gen en sorts "Konservative Revolution"68, i vilken man undvek de mest ex
trema ställningstagandena, medan"gammalt" och "nytt" blandades allt efter 
stundens krav. Samma sak gällde för nazismen. 

Innan diskussionen i detta ämne avslutas måste vi titta närmare på ett 
tema som är nära förbundet med ovanstående. Det har sagts att nazismens 
kuturella rötter finns i det esoteriska och det magiska, i något förvirrat och ir
rationellt69, baserat på ockultism.70 Inget av dessa element återfinns i fascis
men, som tvärtom identifierade sig med myten om den romerska andan [ital. 
la romanità, eg. 'romaniteten']. 

Först av allt kan vi lägga märke till att även fascismen hade sina magiska 
och esoteriska inslag71, även om vi med De Felice måste erkänna att dessa 
inslag inte hade så stor betydelse, om man ser till den fascistiska ideologin i 
sin helhet.72 Å andra sidan måste man vara medveten om att myten om den 
romerska andan inte bara funnits hos fascismen. Denna myt var tvärtom en 
sorts "psykisk åkomma" hos italienarna, en åkomma som har en lång histo
ria.73 Troligen är sanningen den att fascismen var mer koncentrerad på fram
tiden än vad nazismen var, beroende på det upplevda behovet att skapa "den 
nya människan". För nazisterna existerade redan den nya människan — det 
var den ariske tysken som tänker mycket lite och som föredrar att hänge sig 
åt fysisk kamp. Nazismens uppgift var bara att väcka honom ur hans dvala 
och att få honom att reagera mot "den judiska sammansvärjningen" som tar 
sig uttryck i kapitalism och marxism.74 

Den nye italienaren, däremot, måste skapas. Mussolinis förakt för italie
narna är välkänt — de var enligt honom en "pöbel, inte ett folk".75 Italienar
na var pacifister och fridsamma människor, de var inte stolta över att vara 
italienare, de hade få barn, de var inte idealister, och så vidare. Allt detta be
rodde på att under de senaste århundradena i Italien hade "det förflutna" va
rit liktydigt med "dekadans". Här ser vi alltså att fascismens ansträngning 
för att "förbättra den mediokra italienska rasen"76 kan ses som en satsning 
inför framtiden. Men det är i själva verket en ond cirkel, eftersom detta inne
bär en återgång till den kraftfulle och viljestarke soldaten i det antika Rom. 
Och vi behöver faktiskt inte dröja så länge vid detta, eftersom det är så up
penbart att det romerska imperiet, klassicismen, det ädla förflutna, att allt 
detta var stående teman i den fascistiska propagandan.77 Le Goff78 har helt 
riktigt funnit, att det som karaktäriserar italienarnas attityder gentemot sin 
historia är obalans. Å ena sidan står den storslagna delen av historien, det 
militära imperiet och sedan det religiösa; å den andra sidan står en ung och 
svag nation. Historikern Le Goff menar att detta förhållande mellan det för

— 32 — 



flutna och nuet är en explosiv blandning, i vilken man kan finna fascismens 
ursprung. På det sättet blir fascismen i detta avseende inte av med problemet 
— man vill skapa "en ny människa" för framtidens behov, men för att göra 
det måste man vända sig till det förflutna för att få ett mönster att följa. 

Rasfrågan 
En annan central punkt i frågan om skillnader mellan nazismen och fasci-
men är rasfrågan. Nazismen var antisemitisk redan från början, och en na
zism utan antisemitism är otänkbar. Detta behöver man inte ens diskutera. 
För fascismen var det inte så. Fram till 1936 fanns det inga tecken på antise
mitism i fascismen. Det var till och med så att den internationella kongress 
som hölls i Schweiz 1934 för att skapa en fascistisk international misslycka
des just på grund av rasfrågan. För nazismen var försvaret av den ariska ra
sen den grundläggande fråga på vilken man baserade hela sin politik; för 
italienarna var det tvärtom en obegriplig myt.79 

Också när den fascistiska antisemitiska kampanjen tog sin början 1936, 
var den olik den nazistiska antisemitismen. De Felice80 hävdar att Mussolini 
genomförde denna kampanj mot italienarna, som var cyniska, bekvämliga 
och som bodde i städerna istället för på landsbygden — allt precis som ju
darna. Den italienska antisemitismen är, menar De Felice, moralisk, inte bi
ologisk. Judarna förföljdes i Italien, enligt honom, på grund av sin brist på 
patriotism, idealism offervilja och moral — inte på grund av sin ras. Som en 
följd av detta var en jude, teoretiskt sett, möjlig att "arianisera", en idé som 
var absurd för nazismen. Detta förklarar alltså varför fascismen förföljde ju
darna, men inte så mycket att man ville förinta dem, som ju nazisterna för
sökte. 

Här måste några påpekanden göras. Det finns inga tvivel om att den fa
scistiska antisemistiska kampanjen började sent. Så sent som 1937 sade 
Mussolini till en amerikansk journalist: "Jag ger Er fullmakt att tillkännagi
va och att låta Amerikas judar få veta, så snart Ni återvänder dit, att deras oro 
för sina italienska bröder är utan grund [...] Jag ger Er fullmakt att berätta att 
judarna i Italien har fått, får och kommer att få samma behandling som alla 
andra medborgare är garanterade, och i mitt sinne har jag inga planer alls på 
någon diskriminering 81 Några månader efter detta uttalande inleddde 
Mussolini den antisemitiska kampanjen. 

De som, också bara ytligt, känner till Mussolinis sätt att agera blir inte 
förvånade av denna "il Duces" kraftiga omsvängning. Det är ju en omsväng
ning som påminner om dem han gjorde inom den ekonomiska politiken, ut
rikespolitiken, och så vidare. Här vill jag bara påpeka att om det nu var så att 
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den antisemitiska kampanjen var kopplad till idén att skapa en "ny italiena
re" — något som De Felice alltså föreslår — då måste vi lägga märke till att 
kampanjen kom lite sent. Före 1926 fanns det ingen kampanj för befolk
ningstillväxt, för utdikning av de jordområden varifrån malaria spreds eller 
för bevarande av det italienska språket. När så dessa kampanjer väl kom 
igång var det till stor del fråga om propaganda, och inte så mycket om kon
kreta åtgärder. I flera fall började dessa kampanjer mycket långsamt, och 
först i mitten av 1938 kan man se exempel på seriösa försök att verkligen ge
nomföra något. Vi behöver inte här uppehålla oss vid orsakerna till att man 
kom igång så sent. Eventuellt är det möjligt att hävda att Mussolini inte in
ledde denna kampanj innan han var säker på sin egen regims stabilitet—han 
var alltså inte beredd att sätta sin makt på spel för initiativ av denna typ. 

Hursomhelst kan vi lägga märke till att när skapandet av "den nya männi
skan" skulle börja så blev rasfrågan aktuell och central. I denna fråga drab
bade fascismen samman med den katolska kyrkan, en av de mäktigaste 
bundsförvanterna. Man utmanade också den allmänna opinionen, eftersom 
den antisemitiska kampanjen troligen var den mest impopulära av alla fa
scismens kampanjer.82 I korthet var rasfrågan en viktig fråga, nästan lika 
viktig för fascismen som för nazismen, åtminstone mot slutet av det fascis
tiska maktinnehavet. 

Vad gäller de påstådda skillnaderna mellan den nazistiska antisemitis
men och den fascistiska — om vi nu accepterar De Felices tes om en "mora
lisk" italiensk antisemitism och inte en "biologisk" — då måste vi erkänna 
att fascismen hamnar i motsägelser. Det förefaller minst sagt egendomligt 
att för att utbilda judarna utestänger man dem från skolan, för att inpränta 
krigardygder i dem utestänger man dem från militärtjänsten, för att smälta 
samman dem med den ariska rasen förbjuder man blandäktenskap, och så 
vidare. Som man kan se hamnar De Felice här, åtminstone enligt min upp
fattning, i motsägelser. Den enda logiska förklaringen till de fascistiska anti
semitiska kampanjerna är samma förklaring som för de nazistiska kampan
jerna: Det är inte möjligt att "arianisera" judarna. Det tycks mig mest korrekt 
att tala om en gemensam antisemitism, även om nazisterna mer betonar de 
biologiska aspekterna, från vilket det moraliska förfallet emanerar. Italie
narna, å sin sida, betonar i högre grad det moraliska förfallet, utan att gå in så 
mycket på det genetiska ursprunget. För att "rena rasen" använde faktiskt 
Hitler och Mussolini samma metoder, den senare främst mot slutet av det fa
scistiska maktinnehavet. Det var faktiskt så som jag antytt ovan, att i Italien 
från och med 1938 var det förbjudet för arier och judar att gifta sig med var
andra; judarna blev utestängda från skolorna — både som lärare och som 
elever — ; de blev befriade från militärtjänst, de hade inte längre rätt att in



neha egendom, och så vidare. Som synes liknar dessa åtgärder de första mått 
och steg som vidtogs i nazismens antisemitiska kampanjer. 

Diktatur "på italienskt vis " 
Det återstår nu att förklara hur det kan komma sig att den italienska fascis
men avstod från en massförintelse av judarna. En första hypotes skulle helt 
enkelt kunna vara att man började senare, och därför hann man inte driva 
kampanjen ända till dess yttersta konsekvenser. Det kan ligga något i en så
dan tanke, men troligen är det rimligare att förklara den italienska judeför
följelsens särdrag inte utifrån ideologiska eller tidsmässiga faktorer, utan 
snarare utifrån den sociala och mänskliga miljö i vilken förföljelsen vuxit 
fram. 

Mosse berättar83 om när han som ung student var ute och åkte tåg i det fa
scistiska Italien. I en kupé satt några passagerare och berättade roliga histo
rier om den fascistiska regimen, medan en poliskonstapel gick fram och till
baka i korridoren. Mosse hade förväntat sig att poliskonstapeln skulle ingri
pa mot passagerarna, men istället kom han in och satte sig och började berät
ta roliga historier också han. Alla italienare kan berätta dussintals sådana här 
historier, som är självupplevda eller som man har hört av släkt och vänner. 
Till och med inom det fascistiska ledarskiktet berättade man fascisthistorier 
för varandra. 

Vi kan utgå från denna episod som exempel på att vi tycks stå inför en 
sorts italiensk godmodighet, som då kan jämföras med tysk eller sovjetisk 
hårdhänt maktutövning. I en diktatur som först i och med krigsutbrottet in
rättade koncentrationsläger—som inte var utrotningsläger —, i en diktatur 
som mycket sällan, bara i undantagsfall dömde sina politiska motståndare 
till döden , i en sådan diktatur kunde det hända märkliga saker ibland. 1929 
gavs till exempel Alberto Moravias roman Gli Indifferenti [svensk titel: 'De 
likgiltiga'] ut, och detta utan att censuren ingrep. Detta var en roman som i 
grunden var antifascistisk, men som många fascister uppskattade. Ett annat 
exempel är filmen Ossessione [svensk titel: 'Köttets lust'], som kom 1940 
och som var regisserad av Luchino Visconti. Det var en film, som var lika i 
grunden antifascistisk som Gli indifferenti Och det inträffade många likna
de saker: Benedetto Croce, den kände antifascistiske filosofen, fick inte bara 
leva i lugn och ro, utan kunde också skriva och ge ut sina böcker. Han kon
trollerades, men blev i alla fall inte störd av hundratals poliser. 

En del forskare tvekar, när de tar allt detta i beaktande, att beskriva fa
scismen som en totalitär stat.84 Statsvetaren Domenico Fisichella beskriver 
den italienska fascismen som en "ofullgången diktatur"85 och Hannah Ar-
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endt86 menar att det inte är möjligt att beskriva fascismen som en totalitär re
gim, åtminstone inte förrän 1938. 

Man måste alltså sätta in frågan om judeförföljelserna i detta samman
hang, och det räcker med att ge ett enda exempel för att belysa det faktum att 
fanns en koppling mellan diktatur "på italienskt vis" och laissez-faire-aktig 
judeförföljelse på samma vis. 

När andra världskriget utbröt byggdes faktiskt femton komcentrationslä-
ger i hela Italien. I dessa samlade man alla de i Italien bosatta medborgarna 
från länder med vilka Italien var i krig. Det var ett helt normalt och vanligt 
tillvägagångssätt i alla de krigförande länderna. Det ovanliga var att också 
några tusental italienska judar som betraktades som säkerhetsrisker, samt 
alla utländska judar, också sattes i sådana läger. Till ett av dessa läger, Ferra-
monti i Kalabrien, kom bland annat en österrikisk kvinna med sitt treåriga 
barn. Kvinnan, som alltså kom från "Tredje Riket", tyckte att fångarna ver
kade ha det ganska bra i Ferramonti. Men så en av de första dagarna efter 
hennes och barnets ankomst såg hon en bil komma. Det var lägerchefen som 
anlände; han samlade lägrets barn, lät dem stiga in i bilen, och körde iväg. 
Kvinnan sprang vettskrämd ut ur huset där hon bodde och började skrika, 
men hennes kamrater förklarade då för henne att lägerchefen varje dag tog 
med sig barnen därifrån ett tag och köpte glass åt dem. Och faktiskt, efter en 
stund kom barnen helt nöjda tillbaka till lägret.87 

Man ska dock komma ihåg att enligt Mussolini och den fascistiska ideo
login var både lägerchefen som köpte glass åt de judiska barnen, poliskon
stapeln som berättade antifascistiska historier — och många andra männi
skor — dåliga fascister och därmed också dåliga italienare. Det fanns en vil
ja att skapa en totalitär regim, men Mussolini ursäktade sig med att också 
Michelangelo hade behövt bra marmor för att kunna göra vackra statyer.88 

Det fanns alltså antisemitiska lagar; det som saknades var den hårde, vilje
starke italienaren, som skulle vara villig att tillämpa lagarna. 

Men det var inte alltid den typen av personer saknades. Man säger vanli
gen att den italienska byråkratin är långsam och ineffektiv. Detta är sant, när 
det gäller att ge nödvändig service åt medborgarna, men i fallet med judeför
följelserna visade man upp en "ovanlig effektivitet".89 Det kan vara tillräck
ligt att berätta att allt började med en registrering av de judar som bodde i Ita
lien. Denna registrering klarades av på bara arton dagar, och detta var i mit
ten av augusti, när de flesta italienska byråkrater oftast sitter bekvämt tillba
kalutade och läser tidningen, antingen vid ett solglittrande hav eller bakom 
sitt skrivbord. 

Och detta var bara början. De antisemitiska åtgärder som beskrivits ovan 
genomfördes i hela Italien utan några öppna protester, men under knot och 
gnäll.90 De hundratals journalister och intellektuella som höll i den antisemi
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tiska press- och radio-kampanjen gjorde det dock knappast under pistolhot. 
Och när Hitler, efter 1943, beslöt att utvidga "Endlösung" också till Italien, 
trotsade de flesta fascistiska myndigheterna den italienska regeringens för
ordningar. Regeringen hade nämligen förbjudit deportation av judar, men 
trots detta samarbetade alltså många fascister med SS ("Schutzstaffel"), och 
såg till att deportera ett stort antal judar.91 

Men låt oss återvända till diktaturen "på italienskt vis". Å andra sidan har 
nämligen en del forskare påpekat att man troligen har överdrivit, när man 
beskrivit den nazistiska regimen som homogen och konsekvent. Det finns 
till exempel några studier92, i vilka det hävdas att inte ens Hitlers regim var 
något mönster av ordning, disciplin och överensstämmelse mellan teori och 
praktik, något man ofta föreställt sig. Hursomhelst kan hypotesen om en 
diktatur "på italienskt vis" förklara en del skillnader mellan nazism och fa
scism. Det var skillnader som handlade om i vilken grad man tillämpade en 
ideologi, inte skillnader i arten av ideologi. 

Ett gott exempel på allt detta skulle kunna vara förbindelsen mellan par
tiet och staten samt mellan partiet och samhället. Det har hävdats, även om 
det också här är nödvändigt med vissa reservationer, att det nazistiska partiet 
tog den totala kontrollen över statsapparaten. Partiet och dess parallella or
ganisation, till exempel SS, var organisationer genom vilka nazismen styrde 
staten. Så var inte fallet i Italien: Där gick partiet snarare upp i statsappara
ten, och den redan existerande byråkratin — baserad på prefekterna [ital. i 
prefetti, motsvarar snarast svenska landshövdingar] — förblev grunden för 
den statliga administrationen. Partiet blev en formell organisation som bara 
dög till att plåga fetlagda fascistledare med gymnastiska övningar.93 

Nazismen kom till makten med hjälp av en välvillig inställning — för att 
inte säga ett visst stöd — från presidenten, från armén, från kyrkan. Alla des
sa krafter ville använda Hitler, denna böhmiske målarkludd, för att befria 
Tyskland från kommunister och liknande, för att sedan befria sig från Hitler, 
när han hade genomfört sitt värv. Som alla vet lyckades Hitler dock vända si
tuationen till sin egen fördel. 

I Italien lade sig dock aldrig monarkin, armén, kyrkan eller byråkratin 
platt för fascismen, även om de samarbetade intensivt med den. Hursom
helst lyckades Mussolini aldrig vända situationen helt till sin fördel, och i 
den dragkamp som varade i 20 år förlorade han till slut, mycket beroende på 
att krigslyckan vände. 



Avslutning 
Begreppen fascism och nazism har tolkats mycket olika. Jag har sökt göra en 
kortfattad sammanfattning av några viktiga tolkningsförslag, och har då 
samtidigt försökt fokusera på hur synen på dessa två rörelser har förändrats 
under det senaste halvseklet. För närvarande är det Renzo De Felices forsk
ning och idéer som står i centrum för debatten om den italienska fascismen. 
De Felice och hans riktning utgår från antagandet att fascismen nu är histo
ria; eftersom den alltså är ett avslutat kapitel kan den fritt studeras och analy
seras, utan att detta behöver få några som helst politiska konsekvenser. De 
Felice hävdar bestämt att fascismen, åtminstone den ursprungliga, var en 
progressiv vänsterrörelse. En konsekvens av detta blir att det är omöjligt att 
likställa fascismen och nazismen, eftersom den senare var en politisk höger
rörelse, eller snarare direkt reaktionär. 

Naturligtvis omspänner De Felices tolkningar så mycket mer, men jag 
har koncentrerat mig på denna punkt, både för att den berör den allmänna 
tolkningen av fascismen som historisk företeelse, och för att den är nära 
knuten till ett så viktigt och tragiskt ämne som förföljelsen av judarna. 

Enligt De Felice är det just rasfrågan som är det mest slående beviset på 
hans teoriers riktighet, och då i synnerhet idén om skillnaden mellan fascism 
och nazism. Enligt honom var nazisternas förföljelse av judarna menad att 
vrida tidens klocka tillbaka. Detta skulle alltså ske genom att man drev till
bakajudarna till gettona, eller ännu mer drastiskt utrotade dem för att redan 
vid roten få bukt med problemet. För fascismen hade förföljelsen av judar
na, fortfarande enligt De Felice, ett dynamiskt och progressivt inslag; det 
handlade om att skapa "den nya människan", eller med andra ord framtidens 
italienare. Det var alltså nödvändigt att rena italienaren från allt det som den 
judiska mentaliteten representerade. 

Jag delar De Felices åsikt att fascismen nu hör till det förflutna. Däremot 
är jag inte överens med honom om hans tolkning av fascismen. Då tycks mig 
Zeev Sternhells tes mer tilltalande. Han har i sina studier av först den franska 
och sedan den italienska fascismen hävdat att den fascistiska ideologin väx
er fram ur en syntes av två fenomen, nämligen en omtolkning av marxismen 
och en omtolkning av nationalismen.Med denna syn blir fascismen varken 
en höger- eller en vänsterrörelse. Den var dock inte heller en mittenrörelse i 
egentlig mening, trots att den så småningom i praktiken fick sitt starkaste 
stöd just inom medelklassen. Enligt Sternhell är den fascistiska ideologin 
överhuvudtaget inte möjlig att sätta in i ett vanligt höger-/vänster-schema, 
eftersom dess själva kärna var ett förnekande av det samtida politiska syste
met med dess splittring och dess konflikter. Den fascistiska ideologin var 
dessutom inte bara ett förnekande av det moderna politiska systemet, utan 
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ett totalt förnekande av den moderna världen, som fascisterna såg som en 
materialistisk, egoistisk och individualistisk värld. 

Sternhells och hans riktnings ställningstagande tycks mig övertygande, 
och detta på tre olika nivåer. Först och främst förklarar det mycket väl den 
franska och italienska fascismens allmänna drag. Dessutom fungerar det 
som en förklaring också av en del enstaka aspekter (men för den skull inte 
oviktiga) av den italienska fascismen, något som vi kommer att få se i de föl
jande kapitlen. Men framförallt är Sternhells tolkning användbar för att man 
ska kunna göra en jämförelse mellan fascismen och nazismen. Han har i rea
liteten aldrig själv ägnat sig åt att analysera nazismen, men i detta kapitel är 
det just detta jag velat göra: Jag har velat använda mig av hans forskning och 
så att säga dra ut konsekvenserna av den, här vad gäller frågan om nazismen. 

Det tycks mig faktiskt vara så att vad gäller de grundläggande frågorna 
bekräftar de många studier som gjorts snarare Sternhells än De Felices tolk
ning, trots att det är riktigt att antisemitismen kom in relativt sent i den fa
scistiska politiken, och att man inte alls såg några spår av den tidigare; detta 
kan man naturligtvis inte säga om nazismen. Det är också riktigt att man i 
den fascistiska propagandan lade stor vikt vid de moraliska aspekterna av 
den italienska antisemitismen, medan nazisterna koncentrerade sig mycket 
på de biologiska aspekterna. Men när man nu konstaterat detta, måste man 
tillägga två saker. Först och främst påminner den praktiska tillämpningen av 
den italienska antisemitismen starkt om inledningsskedet av den nazistiska 
antisemitismen; man skulle här kunna tala om en skillnad i intensitet, inte i 
innehåll. Men det som är centralt är att fascisterna och nazisterna riktade 
samma anklagelser mot judarna: Man ansåg att judarna vägrade att helt 
identifiera sig med nationen, och framförallt var de, enligt nazifascisterna, 
ansvariga för den moderna världens mest negativa inslag. Dessa skulle då 
vara: internationalismen (både den kapitalistiska och den proletära interna
tionalismen), demokratin (som förde med sig konflikter och brist på ideal), 
obenägenheten att föda barn, skepticismen, och så vidare. Förföljelsen av 
judarna var alltså kopplad till revolten mot den moderna världen, den revolt 
som enligt Sternhells hypotes alltså var kärnan i den fascistiska ideologin. 
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KAPITEL 3 

ATT LEVA I EN TID AV DEKADANS - Fin-de-
siècle-krisen och de ideologiska ursprungen till 
Europas fascistiska rörelser 

Nazifascister och konservativa 

Nazifascisterna var allierade med de konservativa 

Det är ett uppenbart faktum att nazismen och fascismen var två rörelser som 
kom till makten genom att alliera sig med de mest konservativa och till och 
med reaktionära krafterna i samhället. Det var en allians som på det stora 
hela fungerade, eftersom de konservativa och nazifascisterna samarbetade 
utan några större problem, ända fram till dess att det böljade framstå klart att 
kriget var oåterkalleligen förlorat. Det tycks mig onödigt att diskutera detta 
förhållande. 

Men ett annat faktum tycks mig också odiskutabelt: Nazifascisterna hade 
gentemot de konservativa som stödde dem en inställning av ofördragsamhet 
och förakt. Och de fick betalt med samma mynt: Varje äkta preussisk junker 
fann "den böhmiske målarkludden" löjlig; och på samma sätt var det mång
en italiensk adelsman och storgodsägare som fann Mussolini och hans an-
hang vulgära och ohyfsade. Självklart var skillnaderna mycket större än en 
fråga om vett och etikett, och det är inte ämnet för detta kapitel att undersöka 
skillnaderna mellan de konservativa och nazifascisterna. Det finns dock ett 
faktum som är säkert, och detta utgör utgångspunkten för mitt resonemang. 

Nazifascismen som "revolutionär höger" 

Det är faktiskt inte möjligt att jämställa en nazifascist med en konservativt 
orienterad person. För övrigt finns det knappast någon som dristar sig till att 
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definiera nazifascismen som enbart "höger". Alla förstår att det här är nöd
vändigt med ett adjektiv som preciserar och särskiljer, och alltså talar man 
om en höger som är "radikal" eller "extrem" eller "omstörtande" eller "reak
tionär" eller "revolutionär", och på så sätt går man emot den vanliga före
ställningen att "revolutionerna kommer från vänster".1 

Ur ideologisk synvinkel har skillnaderna mellan nazifascism och kon
servativa beskrivits utförligt i många, även lite äldre studier. Det är studier 
av nazismens och fascismens ideologi som har fokuserat på komplexiteten i 
den nazifascistiska ideologin och den trots allt djupgående skillnaden mel
lan denna och en konservativ persons Weltanschauung.2 

Konservativa och högerrevolutionärer 1880-1914 

I detta kapitel skulle jag vilja flytta analysen bakåt i tiden ungefär 20 år och 
alltså behandla den period som sträcker sig från och med det sena 1800-talet 
fram till första världskrigets utbrott. Jag kommer att försöka visa på att sam
ma ideologiska avstånd som efter första världskriget finns mellan de konser
vativa och nazifascisterna, i stort sett samma avstånd kan man återfinna 
redan före kriget mellan de konservativa och en grupp intellektuella som 
med rätta kallats nazifascismens föregångare. 

Fascismens ideologiska ursprung 

Meineke, Croce och deras efterföljare såg i nazifascismen en plötslig sjuk
dom, en otrevlig parentes, utan vare sig rötter i det förflutna eller konsekven
ser för framtiden. På den andra sidan fanns det — och finns ännu — de som 
tolkar nazifascismen enbart som blint våld, den antibolsjevikiska reaktio
nens — medvetna eller omedvetna — förlängda arm. Det skulle enligt dessa 
senare vara en rörelse för vilken ideologin bara var ett antal hoprafsade dum
heter som fungerade som ett spel för gallerierna.3 

Jag tillåter mig att avvika från dessa två tämligen karikatyrmässiga tolk
ningar, och hävdar istället att nazifascismen hade relativt djupgående ideo
logiska rötter, som fick sin näring i idéerna hos några intellektuella som rea
gerade mot "fin-de-siècle-krisen". 

Naturligtvis är detta i sig ingen nyhet. Det jag tror är nytt är försöket att 
påvisa att dessa intellektuella är svåra att placera in på en traditionell höger-
/vänster-skala, och att de absolut inte kan avfärdas som enbart "konservati
va" eller som "reaktionära". 
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Fin-de-siècle-krisen och de intellektuella 

Fin-de-siècle-krisen 

Det är obestridligt att slutet av förra århundradet var en tid av stora föränd
ringar. Det räcker här med att peka på några välkända saker. Den enorma be
folkningstillväxten, den snabba ekonomiska utvecklingen, urbaniseringen, 
framväxten av allt som är knutet till begreppet "massa": masspartier, skolor 
för massorna, tidningar för massorna, och nöjen för massorna, som till ex
empel filmen. Det är verkligen så att från slutet av 1800-talet börjar en ny ti
deräkning.4 

På det kulturella området är förändringarna lika omfattande och djupgå
ende. Sigmund Freud upptäcker det undermedvetna, Ernst Mach och Albert 
Einstein bringar hela den vetenskapliga strukturen i kris, den struktur som 
hade sitt ursprung hos Kant och Newton. 

Man noterade talrika och radikala förändringar också i konstens värld. 
Sekelskiftet presenterade på litteraturens område ett brott i den berättande 
strukturen. Irländaren Joyce, fransmannen Proust, böhmaren Kafka och 
tysk-italienaren Svevo angrep romanens berättande struktur, medan Piran
dello i den italienska teatern försökte avskaffa skillnaden mellan teater och 
liv. 

Samma funktion som Joyce och de andra författarna fick inom litteratu
ren fick kubisterna Picasso och Braque inom konsten. 

De intellektuella och fin-de-siècle-krisen 

Hur reagerar då de intellektuella i Europa på fin-de-siècle-krisen? Man kan 
urskilja åtminstone tre olika reaktioner. 

Första gruppen. Optimisterna 

Den första gruppen utgjordes av dem som dröjde kvar "på framgångens bar
rikader", som man brukade säga. Vi vet inte hur många de var, men histori
kern Franklin Baumer skriver: "de flesta sociologer och socialreformatorer, 
precis som för övrigt ett stort antal litterära personligheter [...] uttryckte till
tro till vetenskapen eller förnuftet för att uppnå framsteg". Man skulle alltså 
kunna nämna många namn, som till exempel Herbert Spencer (1820-1903), 
eller alla marxister som trodde sig kunna genomföra det nya och fria samhäl
le som Karl Marx hade förutskickat, men jag föredrar att citera den som jag 
tycker utgör det bästa exemplet: Max Weber ( 1864-1920). I hela hans verk, 
men framförallt i Wirtschaft und Gesellschaft, visade Weber en verkligt av
undsvärd tilltro till framsteget. 
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Utifrån ett mycket stort panorama som man skulle kunna säga var en 
"systematisk översikt över människans universum" utforskade och bedöm
de Weber praktiskt taget alla jordens samhällen under alla tider. Det väster
ländska samhället tycktes dock vara det bästa, det mest rationella, det som 
hade uppnått den optimala formen för att låta människor handla ekonomiskt 
och leva tillsammans med andra människor i ett ordnat samhälle: "endast 
Västerlandet känner till kapitalistiska och rationella företag"; "staten, som 
begreppet rationell stat, har existerat enbart i Västerlandet"; "den rationella 
rätten är typisk för den moderna västerländska staten", och så vidare Och 
dessutom: Situationen var enligt Weber dynamisk; även om det aldrig ut
trycks explicit så kan man i Wirtschaft und Gesellschaft utläsa att rationali
teten — den kraft som till fullo hade uppenbarat sig i den västerländska civi
lisationen — för honom var en kraft som fortfarande befann sig i ett expan
sionsskede i Europa och annorstädes.5 

Andra gruppen. Pessimisterna 

Det måste dock påpekas att inte alla delade Webers optimism; det fanns ock
så de som var övertygade om att de levde i en tid av nedgång. Det fanns alltså 
pessimister, och de fanns i hela Europa. Vad gäller Sverige kan vi nämna Vi
talis Norström (1856-1916), idealist, kristen, professor i filosofi vid Uppsa
la universitet. Beträffande det tyska språkområdet är den schweiziske 
konstkritikern och historikern Jakob Burckhardt (1818-1897) mycket vik
tig. Denne man var "trött på moderniteten" och var "bland de tysktalande 
den mest betydelsefulle representanten för den historiskt pessimistiska sy-

6 nen . 
V ad gäller Italien kan vi nämna den idealistiske filosofen Benedetto Cro

ce (1866-1952), en man som hade sådan auktoritet inom den konservativa 
och liberala kultursfären att Gramsci definierade honom som "lekmannapå-
ven i den italienska kulturen". Vi kan också nämna den italiensk-franske so
ciologen Vilfredo Pareto (1884-1923), en statsvetare som precis som Croce 
var välkänd också utanför Italien. Men det fanns också mindre kända perso
ner, som till exempel Pasquale Turiello (1836-1902), advokat, lärare, admi
nistratör i utbildningsdepartementet, journalist samt politiker med konser
vativ inriktning. 

För dessa intellektuella pekade alla de typiska företeelserna i fin-de-sièc-
le-krisen bara åt ett håll: dekadans, upplösning och kris. Nedgången hade 
förorsakats av framförallt två fenomen. Ett var, som fransmannen Le Bon 
skriver, "uppkomsten av folkmassornas makt". Ett annat var spridningen av 
en irrationell och anti-intellektuell kultur. 
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Om den första punkten hade många bara en vag, dyster aning. Burck
hardt skrev till exempel: "Man har en känsla av att världen sakta håller på att 
hamna i fel händer". Winston Churchill kan väl knappast sägas vara någon 
riktig framstående historiker trots några publicerade böcker och Nobelpriset 
i litteratur år 1953. Men en observation han gjorde år 1901 är tankeväckan
de: "Folkens krig kommer att vara bra mycket värre än kungarnas".7 

Andra intellektuella nöjde sig inte med intuitiva iakttagelser, utan gjorde 
djupare studier. 

Till exempel uttryckte Pareto en liknande pessimism, som dessutom 
ökade allt eftersom hans studier fortskred och massornas inflytande ökade. 
Det liberala systemet, grundat på förnuftet, tycktes honom allt svagare, me
dan de socialistiska lärorna, baserade på inlevelse och instinkt, tycktes ho
nom mer effektiva och hotfulla. Mot slutet av sitt liv blev han ännu mera 
skeptisk till samhällets utveckling och möjligheten att lära något av det för
flutna. Trattato di sociologia generale, påbörjad år 1893 och tryckt år 1916 
avslutades med en hänvisning till Bysans' fall: "Bysans visar oss hur långt 
det kan gå, om den utveckling våra samhällen nu genomgår kommer att fort-
sätta".8 

Det andra bekymret för de konservativa pessimisterna var irrationalis-
mens pånyttfödelse. 

Som bekant karaktäriserades det kulturella panoramat i slutet av 1800-
talet av det som vanligtvis definieras som "irrationell idealism", "anti-posi-
tivistisk reaktion", "idealismens pånyttfödelse", "revolten mot positivis-
men", "irrationalitet", "andlig revolution", "revolt mot förnuftet".9 

Det fanns en förvirring inför detta fenomen, men omdömena var enhäl
ligt negativa, och det hela definierades som "en abnormitet", "en tillbaka
gång", "ett förödande av förnuftet", "ett misstag", "en vetenskapens bank-
rutt".10 

Tredje gruppen. Högerrevolutionärerna 

Företrädarna för denna nya irrationella tankeströmning är just en tredje 
grupp intellektuella, som jag kallar högerrevolutionärer. De fanns lite var
stans i Europa, precis som de konservativa och pessimisterna, men de fanns 
framförallt i Tyskland och Italien. 

Med tyska högerrevolutionärer menar jag Friedrich Nietzsche och med
lemmar av den gruppering man brukat benämna Konservative Revolution.11 

Jag kommer enbart att undersöka idéerna hos tre av dessa tyska högerre
volutionärer, nämligen Paul de Lagarde, Julius Langbehn och Arthur Moel-
ler van der Bruck — författare som jag kommer att presentera allteftersom. 
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Deras huvudsakliga författarskap daterar sig till tiden före första världskri
get. 

Från och med slutet av andra världskriget fick Konservative Revolution, 
vad nu denna term innebär, verkligen inte positiva omdömen. Den definie
rades som "luddism inom kulturens område", den sågs som ett uttryck för en 
"öppen men auktoritär elit", "agrar mentalitet" (och det är förvisso inte en 
komplimang till bönderna), "reaktionär modernism", "den antidemokratis
ka tankens tradition", "irrationalitet mot rationalitet", "antimodern mentali
tet". Den sades visa på de tyska, styrande klassernas oförmåga att acceptera 
"det moderna samhällets dynamik", osv.12 

Men den vanligaste tolkningen (som inte står i motsats till den förra, utan 
i stället är ett komplement) har anknytning till nazismen, för vilken, åtmins
tone fram till 1960-talet, Konservative Revolution ansågs utgöra en kultu
rell förutsättning. Konservative Revolution skulle vara en del av den "tyska 
ideologin", det vill säga av den beryktade, antidemokratiska, auktoritära, 
anti-humanistiska "Sonderweg", som Hitler är den siste (eller den senaste?) 
representanten för, och som går tillbaka till Luther eller rent av till germa
nerna. Enligt många historiker skulle Konservative Revolution alltså per
fekt kunna inlemmas i denna utvecklingskedja och ha två funktioner: För 
det första sabotera Weimarrepubliken och för det andra fungera som avant
garde för nazismens ideologi.13 

Den totala identifikationen mellan Konservative Revolution, Tyskland 
och nazismen försvagas för kritiker och historiker på 1960-talet. Förvisso 
försvinner inte det nära sambandet mellan dessa tre element helt; men det 
tunnas ut. Samtidigt böljar en ny tolkning växa fram, en mer "tvärgående", 
som alltså inte ansluter sig till Tysklands förflutna, utan till det samtida eu
ropeiska kulturklimatet.14 

Redan Stuart Hughes, som beskriver de intellektuella i slutet av 1800-ta-
let, slår fast att Nietzsche, Langbehn och Spengler skall förenas med Freud, 
Croce, Bergson, Sorel m.fl., och att de ska sättas in i ett europeiskt samman
hang av "revolt mot positivismen, återuppsving för mysticismen, irrationa-
lismen och anti-intellektualismen", som jag redan något berört ovan. Men 
senare hävdar Stuart Hughes att positivismen och naturvetenskapen egentli
gen aldrig vunnit terräng i Tyskland och att detta ledde till "ett avskiljande 
av Tyskland från huvudströmningarna i det sociala tänkandet i Västeuropa, 
och detta, i sin tur, ledde till nazismen".15 

Också Mosse beskriver det ideologiska europeiska klimatet som föregår 
det första världskriget och talar om en helhet av "expressionism, en ny ro
mantik, en rörelse som genom att sätta sig emot positivismen, stärker anti-
intellektualismen, pessimismen", och så vidare. Av detta skäl skulle med
lemmarna i Konservative Revolution kunna förena sig med Baudelaire, Pi



randello, Marinetti, Wyndham Lewis, Picasso, Gide, Wilde, Bergson, 
George. Sedan beskriver emellertid Mosse den tyska "Völkisch"-kulturen 
som en kultur som "skiljer Tyskland från det övriga Europa"; och preciserar 
att Paul de Lagarde och Julius Langbehn uttryckligen har definierat denna 
kultur. Också enligt Mosse har Konservative Revolution alltså öppnat vä
gen för nazismen.16 

Dessa båda arbeten förblir ganska isolerade ända till 1980-talet, då kopp
lingen mellan Konservative Revolution och nazismen förkastas. Alain de 
Benoîst, huvudrepresentanten för "den nya högern", som räknar medlem
marna i Konservative Revolution som sina läromästare, far ut mot "okun
nigheten eller oärligheten hos alla dem som har velat göra Moeller van der 
Bruck till en föregångare för hitlerrörelsen", eftersom det inte finns något 
samband mellan Konservative Revolution och nazismen. Och ytterligare: 
"De marxistiska författarna har alltid försökt göra författarna i Konservative 
Revolution till nazismens föregångare, vilket är mer eller mindre som att de
finiera Rousseau som föregångare till Gulag", eftersom "faktum är att det 
"tredje rike" som Moeller van der Bruck talar om inte har det minsta — var
ken ideologiskt eller kronologiskt — att göra med den regim som kommer 
till makten i Tyskland år 1933". Tvärtom blir enligt Benoîst "Hitlers makt
övertagande slutet för allt hopp som Konservative Revolution hade väckt, 
och Moellers verk attackerades hårt av nazisterna, speciellt av SS".17 

Om man under 1980-talet slutar göra en koppling mellan Konservative 
Revolution och nazismen, gör man under 1990-talet samma sak med förhål
landet mellan Konservative Revolution och samhällsbevarande. Louis De-
peux visar på att Konservative Revolution, till skillnad från Kulturpessi
mismus, förkastar beteckningen "dekadans" men däremot accepterar be
teckningarna västerländsk kultur, industriell revolution och "kultur", och 
sålunda representerar den öppnare och mera progressiva delen av den tyska 
högern. Detta skulle då vara en höger som inte tycker om onödiga abstrak
tioner och generaliseringar, som skulle lägga tyngdpunkten vid livet — pre
cis som Nietzsche lärt dem—som ser framåt och inte bakåt mot medeltiden, 
i en cyklisk eller pendlande syn på historien.18 

Till slut verkar själva begreppet Konservative Revolution, precis som för 
övrigt "Sonderweg", användas allt mindre frekvent: en lärjunge till Meine-
ke studerar historikern Burckhardt tillsammans med historikern Ranke; dra
maturgen Hofmannsthal studeras tillsammans med en annan dramaturg, 
Schnitzeler, och med den österrikiska teatern; Thomas Mann associeras till 
Max Weber och Spengler till Toynbee; Ernst Jünger ses som en poet och fi
losof sysselsatt med myt- och magi-teman. Nåväl, i alla dessa studier nämns 
inte ens Hitler.19 

— 53 — 



Nyligen har Stefan Breuer påstått att Konservative Revolution inte exi
sterar och att denna term borde till och med tas bort från listan över politiska 
strömningar i det tjugonde århundradet. På sin höjd kan man, menar han, 
tala om "en ny nationalism", väl avskild från nazismen.20 

Mot denna bakgrund förtjänar Nietzsche en egen avdelning, inte bara för 
att han är den mest kände och studerade personen, men också för att han till
sammans med Heidegger fått ett exakt motsatt öde jämfört med andra förfat
tare i Konservative Revolution. För Nietzsche finns det två tolkningsmodel
ler, men deras styrka står i motsatt proportion till Konservative Revolutions. 
De två modellerna är naturligtvis för det första den som erbjuder en "poli
tisk" tolkning av Nietzsche och för det andra den som anser Nietzsches tän
kande abstrakt och utan någon som helst politisk syftning. Nu är det nödvän
digt att påpeka att dessa båda tolkningar samexisterar och löper parallellt 
från och med slutet av andra världskriget. Men under det kalla krigets tid an
klagas Konservative Revolution för att ha öppnat vägen för Hitler, medan 
Nietzsche ses som "opolitisk" och som föregångare till existentialismen. 
Sedan blir Konservative Revolution avpolitiserat, medan Nietzsche åter 
börjar ses som en politisk tänkare som nära sammanbinds med nazismen, ja, 
han ses t.o.m. som "nazismens profet". Samtidigt försvinner inte den "filo
sofiska" tolkningen av Nietzsche, men den förlorar något i betydelse.21 

De italienska högerrevolutionärer som jag har för avsikt att ta upp är 
framför allt Gabriele D'Annunzio, Alfredo Oriani, Giovanni Papini, Giu
seppe Prezzolini och Enrico Corradini (som ska presenteras nedan). 

Dessa har inte rönt ett bättre öde än företrädarna för Konservative Revo
lution. Framför allt har också de ansetts som "typiskt nationella", ett uttryck 
för "italiensk ideologi", som består av kampen för "irrationalitet mot ratio
nalitet", en italiensk ideologi som är uttryck för "provinsialism och kulturell 
underutveckling", "en avspegling av våra inbitna vanors uttorkade fåra", 
och så vidare.22 

Dessa italienska högerrevolutionärer hade, liksom företrädarna för Kon
servative Revolution, ansetts som "antidemokratiska och antimoderna" 
och, kort sagt, den fascistiska ideologins avantgarde.23 

Om man analyserar det specifika innehållet i arbetena av dels de italiens
ka högerrevolutionärerna, och dels författarna inom Konservative Revolu
tion, måste omdömena bli mycket olika för de två riktningarna. Även den 
som inte anammar de intellektuellas idéer i Konservative Revolution erkän
ner att Burckhardt var en historiker av klass (även om vi i detta sammanhang 
inte bedömer honom som historiker utan som observatör av den moderna ti
den); Nietzsche hade genialitet; Hofmannsthal, bröderna Jünger och bröder
na Mann var författare med stora talanger; Schmitt var en aktad jurist, Som-
bart en eminent sociolog. 



För de italienska högerrevolutionärerna var omdömet helt annorlunda. 
Enbart D'Annunzio anses i allmänhet vara en poet och romanförfattare av 
god kvalitet, även om han anses "ytlig" och "omänsklig". För de andra är lä
get katastrofalt: Benedetto Croce (1866-1952), den yppersta företrädaren 
för den italienska idealismen och samtida med dessa högerrevolutionärer 
hade på sin tid definierat dem som "barbarer" och "tomma tunnor". Alltef
tersom åren gått har omdömet om dessa författare inte ändrats, så att dessa 
betraktas som "i avsaknad av ett effektivt revolutionärt innehåll", "förvirra
de och grumliga", "stötande", "på jakt efter originalitet till varje pris", "pro
vinsiella esteter".24 

De allvarligaste omdömena får Papini och Prezzolini. Norberto Bobbio 
skriver: "Papini, genial och normlös, fåfäng ända till den mest skamlösa ex
hibitionism, en kylig uppfinnare av de mest komplicerade och onödiga tan
kefoster, skapare av ständiga kulturskandaler, benägen att sätta igång riktig 
intellektuell terrorism, om tillfället så krävde. Han utkämpade tusen strider 
och alla var missriktade". Alberto Asor Rosa (som definierar Papinis mest 
berömda verk Un uomo finito som "outhärdligt") attackerar på det personli
ga planet, och kommer fram till att Papini och Prezzolini skrev och publice
rade tidskrifter inte för att de hade något att säga, utan för att de inte hade nå
got annat att göra.25 

På senare tid har man kunnat läsa mer distanserade omdömen. Speciellt 
Marcello Veneziani, en talesman för den italienska högern, upphöjer höger
revolutionärerna till representanter för Konservative Revolution i den itali
enska versionen. Sedan har vi historikern Emilio Gentile (som bland annat 
skriver på en biografi över Prezzolini) och Walter Adamson, som försöker 
tolka dem på ett mindre negativt sätt, och sålunda skulle man kunna tala om 
en "rehabilitering".26 

Konservativa, högerrevolutionärer och dekadansen 

Konservativa och högerrevolutionärer. Skillnaderna 

Det jag vill hävda vad gäller denna grupp högerrevolutionärer är att de ka
raktäriseras av tre saker. 

Först av allt att enligt dessa intellektuella hade nedgången först och 
främst förorsakats av de principer eller antaganden som de konservativa an
såg vara grunden för civilisationen. 

Sedan verkar det andra kännetecknet för högerrevolutionärerna vara en 
livlig, ja, t.o.m. våldsam vilja att reagera mot dekadansen. Prezzolini, en re-
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bell som vi återkommer till, sade: "[...] vi nöjer oss inte med tecknen på att 
dekadansen existerar, utan vi hävdar att det också finns tecken på en reak
tion mot denna dekadans".27 

Slutligen utarbetade denna grupp idéer och teman som senare upptogs av 
nazismen och fascismen. 

Den första punkten är kärnan i detta kapitel. Även om konservativa och 
högerrevolutionärer var överens om nedgångens existens, hade högerrevo
lutionärerna en diametralt motsatt uppfattning jämfört med de andra, de 
konservativa, vad det gällde orsaker och åtgärder. För de konservativa var 
högerrevolutionärernas uppdykande och deras idéer det bästa beviset att 
man levde under en nedgångstid; medan för högerrevolutionärerna var just 
de konservativa och deras idéer det ovedersägliga tecknet på nedgång. För 
de konservativa var det förflutna som en fallen adelsman, medan det för hö
gerrevolutionärerna var en arrogant plebej. Medan Burckhardt observerade 
att "samhörigheten med det förgångna är vår största rikedom" vidhöll de ita
lienska futuristerna att "i mycket enkla ordalag betyder futurism hat mot det 
förgångna. Vi föresätter oss att energiskt bekämpa och nedgöra kulten av det 
förflutna".28 

Jag kommer översiktligt att också behandla den andra punkten, på grund 
av följande: Inför dekadansen var de konservativa resignerade. Högerrevo
lutionärerna, som till exempel Nietzsche, var däremot mer handlingsbenäg
na, och skilde sig "från dem som av ren desperation håller sig i avskildhet, 
som Jakob Burckhardt".29 

Slutligen kommerjag att också beröra den tredje punkten, alltså förhål
landet mellan högerrevolutionärerna och nazifascismen. 

Mot penningväldet 

Konservativa och högerrevolutionärer var enade i förkastandet av "affärs
andan", ett uppenbart tecken på "nutidens barbari". 

Det är känt att Weber hade berömt den verksamhet som bedrivs av kapi
talisten, som investerar och samlar lika metodiskt och rationellt som en 
munk predikar och en katolik tror att han samlar skatter i himlen. 

För de konservativa var det inte så. De hade stora problem med det fak
tum att ekonomin i det moderna samhället fick allt större betydelse, och att 
den materialistiska och affärsinriktade mentaliteten spred sig alltmer som en 
konsekvens av detta. "Vilka är de klasser och de sociala skikt som nu ägnar 
sig åt intellektuell möda? Vilken del av samhället kommer i morgon att pro
ducera vetenskapsmän, konstnärer, poeter, kort sagt skapande människor? 
Eller måste vi frukta att allt formas till business som i Amerika?", skrev 
Burckhardt. Pareto menade ungefär så här: "Vi tillbringar livet med att be
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kämpa konkurrenterna, deras motgång är vår framgång, vi söker med varje 
medel att ta arbete från dem och det är uppenbart att en mentalitet som tar sig 
dessa uttryck alltmer avlägsnar sig från "altruistiska" känslor. Jag antar att 
det är på grund av en reaktion mot denna inriktning som jag älskar djuren 
så".30 

De tyska högerrevolutionärerna tänkte på samma sätt. Jag har redan 
nämnt Julius Langbehn ( 1851-1907), den extravagante målaren med ett ut
svävande liv fyllt av underligheter. Langbehn skrev år 1890 Rembrandt als 
Erzieher, "en bok som mycket liknade hans eget liv: mörkt, förvirrat och 
motsägelsefullt", skriver historikern Fritz Stern. Boken publicerades ano
nymt "av en tysk" och hade stor framgång: de första två åren trycktes mer än 
40 upplagor, första året såldes 60 000 exemplar, och totalt 150 000 exemplar 
fram till andra världskrigets slut. I den boken hävdade Langbehn att han
delns och materialismens gift kom från Amerika och att "amerikanisering-
en" av Tyskland höll på att förstöra den preussiska andan.31 

Också för de italienska högerrevolutionärerna var det sålunda. "Den gre
kiska visheten hade på portalerna till det största templet skrivit "Känn dig 
själv"; det industriella medvetandet antog det engelska mottot "Den som 
inte har, finns inte", skrev Alfredo Oriani. Oriani (1852-1909) var roman
författare och dramaturg som hade viss framgång under sin livstid, men som 
först efter sin död uppvärderades också som essäist och författare till politis
ka alster.32 

Men likheterna mellan de konservativa och högerrevolutionärerna slutar 
här. Framför allt hade många konservativa den största respekt för ekonomin. 
Pareto hade skrivit voluminösa traktat om politisk ekonomi och i sina verk 
ägnar han mycket utrymme åt den rena ekonomin. Även Croce, som framför 
allt sysslade med ren filosofi, estetik och historia, hade studerat ekonomi, 
speciellt marxismen och han hade även publicerat studier av denna lära. 

Förutom detta kan vi notera att de konservativa endast sporadiskt antyd
de något om den beklagansvärda "affärsandan". Den svenske filosofen Nor-
ström till exempel vill i Tankelinier få oss att inse att det faktum att man har 
pengar som Rothschild inte ger lycka; och i Masskultur (en attack på hela 
den moderna kulturen) kritiserar han den alltför stora vikt som läggs på eko-
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nomin i samhället. Det handlar emellertid om antydningar, precis som det 
handlade om antydningar i Burckhardts fall.33 

I allmänhet kan man säga att de konservativa som citerats ovan, och till 
en viss del alla europeiska konservativa, var emot "ökningen av den af-
färsinriktade mentaliteten", mot den överdrivna betydelsen som ekonomin 
hade i samhället, men de var inte mot ekonomisk aktivitet i sig. 

Låt mig ge två exempel. I samband med skandalen med Panamakanalen, 
till exempel, efterlyste franska konservativa kretsar en sanering av de finan
siella och industriella sektorerna, ett försvar mot "kapitalismens överdrif
ter", men kapitalismen skulle bevaras, om inte annat för att försvara samhäl
let från socialismens attacker.34 

Det andra exemplet kommer från Italien. Mellan åren 1889 och 1892 dis
kuterar man frågan om Banca Romana, en finansiell skandal av enorma pro
portioner, i vilken de inblandade var kungen, hans älskarinna, arvprinsen, 
konseljpresidenten, fyra f.d. konseljpresidenter, sex ministrar eller f.d. mi
nistrar, femtiotvå deputerade, trettiofem ministrar och sjuttioen bankdirek
törer. Trots detta föreslog ingen konservativ att man skulle avskaffa banker
na, utan alla efterlyste ett bättre system. Det var just som en följd av denna 
skandal som den reform vidtogs som skapade Banca d'Italia, det vill säga 
nationalbanken.35 

Hos högerrevolutionärerna däremot, var kritiken av penningväldet hård 
och allomfattande. Bland de häftigaste kritikerna fanns Lagarde, enligt vil
ken affärsandan var ansvarig för allt: den skapade materialism och brackig-
het, omformade vetenskapsmän och lärare till enkla faktaletare, uppmuntra
de dilettantism36, och så vidare. 

Oriani tänkte mer eller mindre på samma sätt. Enligt honom hade lysten-
heten efter pengar korrumperat politiken och religionen, underminerat ung
domen, fått vulgariteten att triumfera och fått geniet och hjälten att komma 
till korta. Prezzolini tillade att affärsandan även hade förstört konsten: "själ
va guldet [...] passar bra för bankirerna som är ägarna och för folket som är 
slav därunder, inte för målaren". Prezzolini (1882-1982) var kritiker och 
författare — tillsammans med Papini grundare av tidskriften Leonardo 
(1903-07), sedan grundare och ledare av tidskriften La Voce (1908-15) — 
och han var upphovet till många debatter runt sekelskiftet.37 

Det finns en annan skillnad mellan konservativa och högerrevolutionä
rer. För de konservativa var affärsandan ett "hot", medan den för högerrevo
lutionärerna "redan hade triumferat". Oriani menade att Italien nu sedan 
länge levde under "pengarnas imperium" (som var "syndens imperium") 
och Moeller van der Bruck påpekade i Tyskland, ur sin synvinkel, att det nu 
fanns bara civilisation och ingen kultur (samma kända distinktion mellan 
"Kultur" och "Zivilisation" som senare Thomas Mann gör i sitt berömda 
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verk Betrachtungen eines Unpolitischen, utgiven 1918) och tillade att "kul
turen är för anden och civilisationen för magen".38 

Men det verkliga problemet var ett annat: för de konservativa var, som vi 
har sett ovan, affärsandan en "degenerering" av den liberala principen som 
tillämpats på ekonomin, för högerrevolutionärerna "var" affärsandan själva 
liberalismen, "I borgerlig ekonomi anses människan vara en handelsvara, i 
revolutionär ekonomi ser man enbart till rättigheterna för de lägst stående 
arbetarna" skriver Oriani och ställer sig så lika långt ifrån både liberalismen 
och socialismen. Han lägger sedan till (och detta är det som intresserar mig 
mest): "Varje förhärskande samhällsskick mäts med sin egen måttstock, 
men industrialismen kunde ingen annan måttstock ha än rikedomens". På ett 
lite sökt sätt påstod Oriani här att liberalismen och affärsandan var samma 
sak. Men till denna punkt ska vi återkomma. 

Penningvälde och pacifism 

Huvudanklagelsen mot affärsandan från högerrevolutionärernas sida var att 
denna anda var orsaken till spridningen av pacifismen. Det var en anklagelse 
som helt saknades bland de konservativa, men den var tvärtom central bland 
högerrevolutionärerna. Resonemanget var enkelt: handelsmannen ville 
göra affärer och inte bli störd av tumult och krig. Nietzsche hade påpekat: 
"Arméns gud är en gud med gyllene galler; härskaren spår och affärsman
nen rår". Några år senare upprepade Oriani idén: "Den stora industrialismen 
hade vunnit, de stora nationerna vann inte längre".39 

Affärsandan kombinerad med pacifismen undertryckte krigarens anda 
från livets början för de unga européerna: Nietzsche påpekade vid flera till
fällen i sina verk att det i skolorna lärdes ut för mycket ekonomi, och att man 
i alltför låg grad prisade militära initiativ. Oriani, å sin sida, noterade att sko
lan inte formade några krigare utan handelsmän, och att "i skolan tänker 
man redan på ämbetet". Följden av denna uppfostran var, enligt Papini, att 
"sammansvärjningarna ersattes av aktiebolag; militära hjältar av stora indu
striella män; apostlar av handelsresande". Giovanni Papini (1881-1956) var 
florentinare, stiftare av och medarbetare i tidskrifterna — före första världs
kriget — Regno, Leonardo, La voce, Lacerba, och efter kriget även andra 
som La vraie Italie och Rinascita. Han var en produktiv författare, välkänd 
även utanför den italienska gränsen, först och främst för Un uomo finito ('En 
färdig man % en självbiografisk skildring av egna andliga erfarenheter.40 

— 59 — 



Våld 

Pacifismen var alltså en av de dödliga fienderna för högerrevolutionärerna. 
Även här kan man notera en viss likhet, åtminstone på ytan, mellan de kon
servativa och högerrevolutionärerna. Freden hade faktiskt inget oantastbart 
värde i sig för de konservativa, det vill säga inget värde att försvara till varje 
pris. Croce, till exempel, som ändå var antifascist, ställde sig på Mussolinis 
sida vid varje krig han startade och påpekade att han gjorde det för fosterlan
det, inte för "il Duce". Mer generellt kan vi notera att ingen av de konservati
va som vi har behandlat hade uteslutit möjligheten att det egna landet kunde 
bli inblandat i ett krig — om det skulle bli krig, var det klart att man skulle ge 
sitt bidrag.41 

Men detta var inte problemet. Först och främst uppehöll sig ingen kon
servativ vid frågan om våldet inom statens gränser. Här tänkte pessimisterna 
likadant som optimisterna. Weber hade påpekat att staten hade "monopol på 
våldet" och att man skulle utöva det så lite som möjligt (nu började till exem
pel nödvändigheten av dödsstraffet ifrågasättas och flera stater avskaffade 
det). Den historiskt inriktade sociologen Norbert Elias har på ett övertygan
de sätt beskrivit "civilisationsprocessen", det vill säga processen av "rituali-
sering" och "stilisering" av den politiska, sociala och ekonomiska kampen. 
Detta är en process som hade utvecklats kraftigt i samhället redan under den 
tid vi här behandlar, åtminstone inom den styrande eliten. Ingen av dessa 
konservativa tänkte spetsa sina politiska motståndare med svärd, eller an
vända geväret för att lösa de ekonomiska tvisterna, alltså var våld inom sam
hället en anomali.42 

Högerrevolutionärerna opponerade sig mot allt detta; de uppfattade på 
ett entydigt sätt våldet som positivt i sig, även inom nationen. Jag tror fak
tiskt inte att man kan tolka Nietzsche annorlunda när han skriver: "Här är de 
i själen lungsiktiga: de har bara fötts så börjar de dö och de längtar efter läror 
om trötthet och försakelse". Grundbudskapet hos Zarathustra var ju också 
tanken om "övermänniskan" (som Papini kallade "den mäktiga männi
skan") och Nietzsche förklarade att "ordet 'övermänniska' [...] betecknar en 
synnerligen lyckad människa, i motsats till den "moderna" människan, den 
"goda" människan, till kristna och till nihilister."43 

Bland italienarna var Papini den som allra mest förhärligade våldet och 
som förtydligade kopplingen mellan minskningen av våld i samhället och 
dekadans: "rädsla för blod har blivit mardrömmen för den moderna männi
skan: hon är förföljd — som många fega kvinnor med bara en artondedel av 
Lady Macbeths mod — av de dödas spöken"; och ytterligare: "Blodet är de 
starka folkens vin [...] vi behöver kadaver för att stenlägga vägarna till alla 
segrar [,..]".44 



Men inte heller D'Annunzio (som brukade säga att världen hade blivit 
"galen och feg") skämtade med våldstemat: "Styrka är den första av natu
rens lagar, obestridlig, omöjlig att avskaffa [...] Världen kan inte vara base
rad på annat än styrka, både i civiliserade århundraden och i barbariska epo-
ker".45 

Gabriele D'Annunzio (1863-1938) var poet och författare, en av de 
största italienska författarna under denna tid, och han blev definierad som 
"den italienske Nietzsche", men som kritikern Gerhard Masur påpekade var 
han en "Nietzsche utan intellektuell substans, en Nietzsche utan Nietzsche". 
D'Annunzio brukade också kallas "den italienske Oscar Wilde"; gemen
samt med Wilde hade han faktiskt dandyandan, en excentricitet som efter
strävades till varje pris, njutningen som livsmål, viljan att förvåna och 
chockera till varje pris. Dessutom saknade han, precis som Wilde, känsla för 
ekonomi och rädsla för att göra sig till åtlöje. Sedan fanns det också olikheter 
mellan Wilde och D'Annunzio. Den senare saknade den bitande ironin och 
den blixtrande repliken som var så självklar hos Wilde; men den verkliga 
skillnaden var det politiska engagemanget, som för Wildes del var praktiskt 
taget obefintligt eller åtminstone vagt. För D'Annunzio däremot var det po
litiska engagemanget en mycket viktig del av hans liv, något som jag kom
mer att uppmärksamma i fortsättningen.46 

Pacifism 

Vi har sett att de konservativa kopplade ihop begreppet våld med begreppet 
fosterland, och på detta sätt rättfärdigade kriget. Men kriget representerade 
ett "extrema ratio", ett nödvändigt ont. Naturligtvis var det inte en entydig 
bild: till och med i det fredliga Sverige, Alfred Nobels land, finner vi några 
som förhärligade kriget, till exempel poeten Verner von Heidenstam 
(1859-1940).47 

Det tycks oss hursomhelst, även vad gäller Heidenstam och många andra 
nationalister, att kriget var tätt sammanlänkat med idén om nödvändighet; 
säkert vissa gånger inte bara en "obehaglig" nödvändighet, utan ibland en 
"trevlig nödvändighet", men alltid en nödvändighet. När Heidenstam och de 
andra europeiska nationalisterna höjde kriget till skyarna, påminde de i själ
va verket om Thomas Jefferson som skrev "frihetens träd måste då och då 
vattnas med patrioternas och tyrannernas blod".48 

Så var det inte för högerrevolutionärerna. Prezzolini framhävde uttryck
ligen skillnaden mellan konservativ nationalism (som han kallade "patrio
tism") och högerrevolutionärernas (som han kallade "nationalism"): "Na
tionalismen framträder som fosterlandets egen teori för sig själv, ej avsedd 
för andra länder, medan patriotismen ville skapa ett fosterland för alla [...] 



patriotismen var på ett visst sätt en kantiansk doktrin, därför med den kunde 
man agera på sådant sätt att aktionen kunde tjäna som universell norm; na
tionalismen är en positivistisk nietzscheansk lära, av egoism och partikula-
rism, som bara kan tjäna ett enda fosterland".49 

Det fanns en annan skillnad, en ännu större. Under de år som vi beskriver 
hade pacifismen gjort stora framsteg. I socialistiska kretsar menade man att 
kriget var orsakat av konflikter inom borgarklassen och att det följaktligen 
skulle upphöra när proletariatet hade triumferat. Inom borgarklassen trodde 
man att vanligt folk var mera pacifistiska än sina regeringar (Victor Hugo 
skrev 1876: "Civilisationen har sin förankring hos folket, barbariet hos rege
ringarna"), och förr eller senare kommer de som härskar att lyssna på folkets 
önskningar. För övrigt var detta de år då den diplomatiska aktiviteten, som 
ju på ett fredligt sätt försöker lösa intressekonflikter, blev alltmer intensiv. I 
hela Europa växte det fram internationella organisationer som hade som mål 
att bevara freden. "Krigsministerier" förvandlades till "Försvarsministeri
er". Varken den katolska eller den protestantiska kyrkan proklamerade 
längre några "heliga krig" mot "trons fiender", utan man predikade fred och 
förståelse. 

Naturligtvis påverkades de konservativa av detta klimat, vissa av dem 
hade till och med bidragit till att skapa det, men för högerrevolutionärerna 
var allt detta "dekadans". Papini skrev: "Medan de lägst stående demokra
terna hetsar mot kriget som en barbarisk kvarleva av grymt dödande, tänker 
vi på det som de försvagades högsta uppvaknande, som ett snabbt och hero
iskt medel för att uppnå makt och rikedom". Punkt nio i det futuristiska ma
nifestet löd: "Vi vill glorifiera kriget, världens enda hygien, militarismen, 
patriotismen, frihetskämparnas förstörande åtbörder." Vad "kriget, värl
dens enda hygien" betydde förklarade Papini: "[...] sanningen är att vi är för 
många i världen. Trots malthusianismen svämmar pöbeln över alla bräddar 
och dumskallarna förökas. Det finns en oändlig massa folk bland oss som är 
fullständigt onyttiga och överflödiga [...] de släpar på sin undergivna dju
riskhet och följer i spåren av andra onödiga generationer. För att minska an
talet onyttiga individer skulle vad som helst duga: vulkanutbrott, jordbäv
ningar, pest. Och eftersom sådana lyckliga tilldragelser är sällsynta och inte 
förslår långt, skulle det vara välkommet med ett allmänt kollektivt mördan
de". Vilken konservativ kunde ställa upp på sådana ord?50 

Den idé som låg bakom detta högerrevolutionärernas påstående var en
kel. För dem var kriget fysiskt, det var en del av naturen: "Mannen ska fost
ras till krig, och kvinnan till krigarens vederkvickelse. Allt annat är dårskap" 
hävdade Zarathustra, och Moeller van der Bruck tillade: "människan förblir 
naken, våra instinkter har bara ytligt förändrats, inte i grunden; hunger och 
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kärlek, längtan och tillfredsställelse, skapande vilja och habegär driver oss 
fortfarande".51 

För högerrevolutionärerna föreföll dessa "sanningar" eviga; det var bara 
den moderna tidens dekadans som hade förnekat dem. Till exempel upp
märksammade vissa tyska högerrevolutionärer Rudyard Kiplings sorgliga 
öde och hans verk: de texter som hade som program att förhärliga strävan till 
erövring, den europeiska koloniala expansionen, det hjältemodiga och farli
ga livet, dessa texter hade förvandlats till ofarliga underhållningsböcker för 
barn. Så Nietzsche deklarerade: "försvagandet av de krigiska instinkterna 
representerar bara en av följderna av den allmänna vitalitetens försvagning 
[...] Våra seders mildhet är en självklar följd av dekadansen".52 

Även för italienarna var kriget fysiskt och pacifismen var synonym med 
dekadans. Oriani skrev en del om detta tema. I sin La rivolta ideale, i vilken 
han tecknade en sorts italiensk historia från den nationella enigheten till slu
tet av 1800-talet, påpekade han följande: Efter den strålande perioden när 
italienarna med en serie snabba krig hade uppnått nationell enighet "för
svann den militära förmågan", med den påföljden att "(idag) saknar Italien 
en levande krigstradition".53 

"Internationalismen är de urartade befolkningarnas politik", påpekade 
Corradini, och det rådde inget tvivel om att det fanns urartade befolkningar 
under den perioden i Europa: "Höjden av våld idag är fäktturneringar, i vil
ka, efter många sammandrabbningar inte en droppe blod kommer, något 
som för övrigt skulle uppröra den "civiliserade" publiken; och dessa turne
ringar liknar inte precis vilda medeltida krigares manliga spel, utan snarare 
poesitävlingar för 1600- eller 1700-talets hovmän".54 

Enrico Corradini (1865-1931) var journalist och författare, men framför 
allt en nationalismens propagandist. Han behandlade faktiskt i sina många 
artiklar och böcker i praktiken bara ett tema: nationen. Det var hans enda 
ämne, men han kopplade det till några andra företeelser, bland annat just kri
get. Till exempel skrev han år 1910: "Vi lägger fram en metod för nationell 
befrielse som vi kallar nödvändigheten av krig" och han tillade: "Kriget, de 
ädelmodiga männens och folkens moder [...] är kapabelt att återupprätta de 
högsta värdena och undertrycka de sämsta, köpmännens och demagogernas 
värden, de usla borgarnas värden och de fega små ynkliga männens offentli
ga mening [...] den krossar de lägre stående folken som är försvagade av ål
derdom och ruttna av den långa dekadansperioden och leder bättre, nya, bar
bariska folkslag till makten".55 
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Egoism och brist på ideal 

Varför avstod då de moderna och dekadenta männen från kriget? Enligt hö
gerrevolutionärerna var svaret enkelt: egoismen, bristen på ideal och mate
rialismen. Papini skrev: "Den lille mannens flyktiga, bräckliga och 
begränsade liv gör sig gällande och hamnar i motsatsställning till klassernas 
och nationernas stora intressen. Rädslan att ta några små liv gör så att ett 
folks alla liv blir kortare och sämre. För att rädda det övergående livet, spär
rar man vägen till ett större liv". Papini fortsatte med att förbanna "den ore
sonliga respekten för det mänskliga livet [...] hatet mot kriget, förtrytelse 
över blodiga aktioner, kulten av dem som fallit offer för olyckor på arbetet 
eller någon annanstans, den tyngande oron över den allmänna hygienen, 
medlidandet med de dömda, avskaffandet av dödsstraff, sorgen över de 
döda och över självmördare" Och han lade till att tyvärr "är det mänskliga li
vet heligt, andedräkten från vilken liten man som helst är dyrbarare än ett 
imperium, några tusen soldaters liv är större än en nations makt". Sedan av
slutade han med att åkalla kriget, "de försvagades högsta uppvaknande, ett 
snabbt och heroiskt medel för att uppnå makt och rikedom".56 

De konservativa tänkte naturligtvis inte så. Norström påpekade: "Man 
klagar öfver materialismen hos vår tid. I själfva verket har ingen tid i viss 
mening varit ideellare än vår". Det förefaller oss faktiskt alltför enkelt att på
visa att Europa i slutet av 1800-talet var fullt av ideal och idealister: det räck
er att tänka på personer som Alfred Nobel, Heinrich Schliemann, Albert 
Schweitzer eller Rosa Luxemburg, så kända att de inte behöver några pre
sentationer. Men det fanns också mindre kända personer: jag nämner bara 
italienaren Teodoro Moneta (1833-1918), som fick Nobelpriset 1907. Han 
grundade 1867 Ligue internationale et permanente dela paix och 1878 So
cietà italiana di pace e fratellanza. Om vi begränsar oss till de konservativa 
som vi behandlar här, förändras bilden inte: Då ser vi Mosca, Pareto, Burck
hardt, Norström, Croce, Turiello, samtliga personer vars liv var ägnade åt 
studier, undervisning, uppfostran och förbättring av samhället.57 

Men för högerrevolutionärerna var allt detta egoism och brist på ideal. 
Nietzsche hade öppnat vägen genom att vädja till ädelmodet: "Det är tid att 
människan fastslår sitt mål. Det är tid att människan planterar det frö som 
ska få hennes viktigaste önskningar att gro", deklarerade Zarathustra, som 
uppmanade människan "att göra faran till sitt yrke".58 

De andra tyskarna följde Nietzsche. Moeller van der Bruck föraktade 
djupt sin tid när "etiken hade förvandlats till egoism". Lagarde skrev år 
1885: "Jag klagar inte över att våra ungdomar lider brist på idealism, utan 
jag anklagar de vuxna, speciellt dem som har makten, för att de inte erbjuder 
de unga äkta ideal, inom vilka deras latenta idealism kunde utvecklas."59 



För Langbehn var konsten idealet. Hans Rembrandt als Erzieher var ett 
vädjande vänt till den tyska befolkningen för att de skulle befrias från egois
men och välja idealismen, för att de skulle lämna en "mikroskopisk vision 
av livet" och tänka stort. Målaren Rembrandt, modell för varje tysk, uppma
nade enligt Langbehn faktiskt "till spiritualism, till individualism, till aristo
krati, till ensamhet, till ro och över huvud taget till en konstnärlig anda: detta 
är det tyska folkets medicin mot nutidens intellektuella misär". Enligt Lang
behn fanns det faktiskt en obotlig konflikt, till och med ett riktigt krig, mel
lan konst och vetenskap, och hoppet var att det tyska folket i framtiden skul
le välja konsten och inte vetenskapen.60 

De italienska högerrevolutionärerna tog efter och spetsade till idéerna 
från de tyska högerrevolutionärerna. Till exempel hade de samtida enligt 
Oriani glömt att "livet är en tragedi och historien är en dikt". Papini lade till: 
"de vanliga människorna uppskattar numera enbart det som ger dem ome
delbar materiell nytta, som tjänar till att fylla deras säck, att reparera deras 
kropp, att förlänga deras vegeterande. Framför ett vackert konstverk, en lo
gisk skapelse frågar de: vad är det för nytta med det här?"61 

Ursprunget till samtidens egoism stod enligt Oriani att finna ett par år
hundraden tidigare: "En skepticism av Voltaire-typ (och borgarklassens ka
pitalistiska moral) hade redan förberett denna trons upplösning". Krisen 
hade förstärkts i och med positivismen som var en "lära kommen från pre
tentiösa dogmatiker som hade velat reducera allt tänkande till primitiv käns
la, hela människan till magen, hela filosofin till en vetenskaplig syntes, hela 
verkligheten till det synbara", menade Papini.62 

Resultatet av dessa upplysningstidens och positivismens gifter i samhäl
let var tydliga: människorna hade återvänt till "djurstadiet", tyckte Oriani, 
så "man kan inte älska längre [...] kärlekens hetta har kylts ner ordentligt". 
Ardengo Soffici skrev så här till en ung vän: "Idag, käre vän, [...] tvivlar 
människan på allt, till och med på sig själv. Det finns inte längre några religi
oner, inte några principer, inte några adelsmän att tjäna; och om det fortfa
rande finns en djärv handling som vi kan tillägna våra hymner, är ingen 
överens om vilken benämning den ska ha eller på vilket sätt den ska dyrkas. 
Det har varit, ser du, en sorts skeppsbrott; och som för skeppsbrutna tänker 
alla på att rädda sin egendom och sitt eget skinn, så i det stora förfallet för 
tron och principerna har alla försökt att sätta sin egen individualitet i säker
het". Ardengo Soffici (1879-1964) var målare och författare, futurist och 
kubist, grundare av och medarbetare i viktiga tidskrifter i början av 1900-ta-
let.63 
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Gråhet monotoni, ett stillsamt och borgerligt liv 

"I själen, såväl som i livet (praktiskt och politiskt) är det två drag eller tem
perament som kontrasterar mot varandra [...] driften till ordning (bevarande, 
lugn, disciplin, konsolidering, tradition, och så vidare) och driften till oord
ning (förintelse, oro, uppror, sönderdelning, innovation, omstörtning, och 
så vidare). Det är barnsligt att diskutera vilken som är den första och vikti
gaste". Så skrev Papini och uttryckte så sitt förakt för det gråa, monotona, 
stillsamma borgerliga liv som Nietzsche hade definierat som "(en avspeg
ling av) ett tamt, mediokert, kastrerat samhälle".64 

På detta område kunde kontrasten mellan de konservativa och högerre
volutionärerna inte vara mer uttalad. Det "regelbundna och förutsägbara" 
liv som Immanuel Kant levde, (om det nu var sant eller bara en myt) var må
let för många konservativas strävan under denna period. Vi har redan ovan 
påpekat att den frenetiska rytmen i stadslivet störde lugna och tankfulla 
människor som Burckhardt. Futuristerna, däremot älskade allt som Burck
hardt hatade: "Vi vill framhäva den aggressiva rörelsen, den febrila sömn
lösheten, det springande steget, saltomortalen, örfilen och knytnäven", sade 
man i punkt sju i det futuristiska manifestet.65 

Även andra italienare var inne på samma idé som futuristerna. Papini 
skrev: "Den vanliga människan älskar inte att ta risker [...] Varje individ är 
instängd i sitt bo och vill inte utsätta varken sin egendom eller sin kropp för 
risker — det stora idealet för genomsnittsmedborgaren är magen full och 
pension vid femtio års ålder". Och han förklarar: "(vi) vill leva med höga 
växlar, i ökad takt, — ett liv som inte innebär att gå utan att springa, dansa, 
flyga"; "vi hatar det konstgjorda och döda livet (som lever) i hjärnorna på 
våra — sorgligt att säga — samtida människor".66 

En av de italienare som mest avskydde den borgerliga gråheten var Soffi
ci, som uttalade: "(mina fiender) är familjefäder som släpar sig fram på trot
toarer, i ett martyrium av en leda som de har eftersträvat och som sedan spritt 
sig som en sjukdom; de är de ångestfyllda kvarlevorna av den fest som var li
vet [...] det enda de har kvar är att dra barnvagnen i parken och anförtro sin 
vän att deras verkliga mästerverk är Gigino eller Lauretta". Det är intressant 
att lägga märke till att Soffici, efter att ha tillbringat en stor del av sitt liv i stä
der och efter en lång vistelse i Paris, hade dragit sig tillbaka till landet, men 
inte för att leva ett tråkigt borgerligt liv. Hans självbiografiska roman Lem
monio Borreo från 1911 visar det. Där görs visserligen en klar åtskillnad 
mellan det sunda livet på landet och stadens fördärv, men framförallt är ro
manen en hyllning till det oregelbundna livet, de extravaganta erfarenheter
na och vissa "straffexpeditioner" som huvudpersonen genomför mot dem 
han finner otrevliga eller mot dem som har andra åsikter.67 
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Även Prezzolini hatade den moderna gråheten. Efter ett besök av bro
dern antecknade han i sin dagbok: " Besök av min bror och Paolo i kväll. 
Äckel över deras liv. Fega stackare, odugliga att spränga sönder den kedja 
som de hatar. Vilket eländigt och tarvligt liv! Och de anser sig vara mer än 
sina lantarbetare och sin piga! Så kvävande där inne. Inget ädelmodigt eller 
stort".68 

Men också på detta område hade tyskarna gått före italienarna. Nietzsche 
hade debuterat år 1886 med Die Geburt der Tragödie, ett verk där han stude
rade uppkomsten av den forntida grekiska teatern. Där ställde han den ur
sprungliga dionysiska anden, irrationell och livskraftig, mot den apollinska 
anden, rationell och planerande. Det är bekant att Nietzsche snart övergav 
studierna av klassisk filologi och gick över till filosofi och analys av det 
samtida tyska samhället, där han emellertid igen påträffade samma motsätt
ning mellan dionysisk ande, numera utdöende, och apollinsk ande, den se
nare välmående: "Dagens tyskar är i själen uttråkade, omtöcknade av sprit, 
kristendom och musik".69 

Temat hade senare återupptagits av Langbehn, enligt vilken Rembrandt 
var ett exempel att imitera för alla tyskar, därför att Rembrandt saknade det 
melankoliska lugnet hos de forntida grekerna, medan det hos honom fanns 
ett överflöd av spontanitet, enkelhet och intuition.70 

De andra tyska högerrevolutionärerna hade skrivit sida upp och sida ner 
med propaganda mot "manlighetens likkistor, det vill säga kontor, skola, af
fär, kansli och studier".71 

Mot rationaliteten 

Rationalitet var den gode vännen för de pessimistiska konservativa, och den 
onde fienden för högerrevolutionärerna, och därför kommerjag att behand
la ämnet. Här måste man emellertid komma ihåg att "rationalitet" för båda 
grupperna understryker tre mer vidgade begrepp, nämligen intellektualism, 
kultur och tro på vetenskapen, det som högerrevolutionärerna kallade "ve
tenskaplig avgudadyrkan". 

Jag tror inte det är nödvändigt att ödsla många ord på att understryka att 
just den rationella livssynen ansågs vara de konservativas främsta merit, 
dessa konservativa som kände sig som bärare av en tradition som hade börjat 
under renässansen, men som också innefattade allt det bästa som den euro
peiska kulturen hade erbjudit under loppet av de senaste århundradena. Vi
talis Norströms verk var till exempel fyllda med detaljerade resonemang 
och ständiga hänvisningar till Aristoteles, Newton, Kant, Descartes, Fichte, 
Hegel, Spencer, och Boström. Norström, som hade ägnat hela sitt liv åt att 
framhäva förnuftet, hade definierat "kampen om förnuftet" som det högsta 
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uttrycket för det mänskliga livet, och var stolt att kunna proklamera: "Vi 
lefva nu i medvetandets tidsålder". Detta stämde även på andra konservativa 
i Europa. Rationaliteten var grunden på vilken Pareto, Mosca och Turiello 
hade baserat de egna socio-politiska konstruktionerna; för Croce var histori
en "rationalitetens utveckling". 

Jag vill slutligen påminna om det som jag redan nämnt ovan, nämligen 
att just uppseglingen av anti-rationalistiska strömningar för vissa konserva
tiva var orsak till oro, till och med lidande. Pareto tolkade spiritualismen, 
ockultismen, mysticismen och symbolismen som "fåfängliga saker för hys
teriska kvinnor" och Nordau såg "i mysticismen förenad med dekadansen 
det allvarligaste symptomet på dagens kris". För honom var Nietzsche fak
tiskt en människa "sjuk av sadism" och även Norström betraktade Nietzsche 
som "den sjuke tyske tänkaren" och hans filosofi som en "afsky värd lögn".72 

Från Nietzsches sida återgäldades föraktet och anklagelserna om galen
skap med eftertryck. Enligt den tyske filosofen var förnuftet giftet som "un
dergivenhetens mästare" ingjöt i de unga och "en mängd sjukdomar som 
igenom sinnet svämmar över världen".73 

Enligt Nietzsche hade förnuftets seger (det vill säga dekadansen) börjat 
väldigt tidigt: "Mina läsare kanske redan vet hur mycket jag anser dialekti
ken vara ett symptom på décadence, till exempel i det mest berömda fallet: 
Sokrates"; "jag kände i Sokrates och Platon igen symptomen på förfallet, 
verktygen för den grekiska upplösningen".74 

De andra tyskarna slöt upp på Nietzsches sida. "Den djupaste substansen 
i människan är inte förnuftet, utan viljan", sade Lagarde, som betraktade He
gel som "ett gift för ungdomen". Langbehn å sin sida frågade sig själv: "den 
moderna vetenskapliga kulturen, specialiserad, mikroskopisk, har den på 
något sätt alls fått den mänskliga själen att utvecklas?". Moeller van der 
Bruck, som ju betraktade den pacifistiska internationalismen som ett tecken 
på dekadans, lade till: "internationalismen är bara rationalismens andra an-
sikte".75 

För en gångs skull begränsade sig inte italienarna, och i synnerhet inte 
Papini, till att upprepa Nietzsches eller andra tyskars idéer, utan lade till nå
gonting eget: den personliga förolämpningen. 

Nietzsche hade nöjt sig med att påpeka: "Att dela in världen i en "riktig" 
och en "skenbar" [...] på samma sätt som Kant gör är bara en tanke sprungen 
ur décadence, ett symptom på ett liv i nedgång". Papini lade till: "Kant, bor
gerlig, ärlig och ordentlig. Det är hela hans filosofi i en nötskal. Han är en 
borgare, det vill säga en medioker liten människa, som inte älskar vågspel, 
en perfekt bracka"; "Kant dyrkar förnuftets fanatism"; "vägvisaren som har 
villat bort sig, som har dödat dem som han skulle försvara". Och detta var 
bara böljan av Papinis anfall på de filosofer som de konservativa var stolta 
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över. Hegel (som "bara uttryckte banaliteter") var "borgare, varken stor el
ler sympatisk, en glupsk, sensuell, öldrickare, lat, naiv"; "han samlade på sin 
kultur som en arkivarie på ett ministerium samlar dokument; i sina böcker 
använder han allting, pratar om allting, förklarar allt som en kulturens upp
komling som visar sina skatter". Även Auguste Comte fick sin släng av sle
ven: "Comte, skrivbordsideolog, misslyckad poet, övergiven profet; hans 
idéer är dumheter grundade på illusioner och misstag".76 

Men det grymmaste och mest förolämpande anfallet var reserverat för 
den störste av de italienska idealisterna och konservativa, Benedetto Croce, 
med vilken Papini och Prezzolini ju hade samarbetat i utgivningen av La 
voce. Croce, som var den moraliska vägledaren för en hel generation unga 
intellektuella, kallades nu "läromästare åt dem som inget vet, läromästare åt 
åsnorna och fåren"; "läromästare i medelmåttighet och småaktighet, tarvlig 
moralism, borgerlighet". Och anklagelsen som "de ungas fördärvare" fanns 
naturligtvis också med, vilket förmodligen Croce var stolt över. Med ankla
gelsen om att han var en "de ungas fördärvare" var anspelningen på Sokrates 
(i Nietzsches tolkning) tydlig, men Papini gjorde det ännu tydligare "Jag är 
inte som Sokrates, och det vill jag heller inte vara. Jag är ingen barnmorska 
som hjälper dumskallar att komma till världen, och inte heller har jag häng-
buk".77 

Mot liberalismen, demokratin och socialismen 

Jag kommer inte att utförligt behandla, utan bara beröra, ett tema där de kon
servativa och högerrevolutionärerna hade exakt samma åsikt: problemet 
med eliten. Det råder inget tvivel om att båda grupperna var väl medvetna 
om att de tillhörde den lilla elit som ledde Europa, och att de var stolta över 
detta. De konservativa liberalerna hyllade "den lilla moraliska och intellek
tuella aristokrati som hindrar mänskligheten att ruttna i egoismens gyttja 
och i materiella begär". Papini höll fullständigt med om detta: "[...] varje 
samhälle i varje epok är styrt av en minoritet som vi kan kalla för politisk 
klass, eller élite, eller aristokrati [...] folket [...] är härskare, men en alltid 
omyndig gossekonung, som därför behöver en förmyndare som leder ho
nom för all framtid".78 

Eftersom det i denna fråga fanns en total överensstämmelse i synsätt 
mellan dessa två grupper, och syftet med detta kapitel är att peka på olikhe
ter, vill jag inte dröja vid denna punkt. Jag tar tillfället i akt att påpeka följan
de: Om temat jämlikhet/ojämlikhet är det huvudsakliga kriteriet för att grup
pera partier och idéer på en höger-/vänster-skala, då råder det inget tvivel 
om att de högerrevolutionärer vi här studerar verkligen tillhör högern.79 
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Något annat som förenade de pessimistiska konservativa och högerrevo
lutionärerna var föraktet för demokrati och socialism. Jag har ovan beskrivit 
de konservativas bekymmer med "massornas framsteg", och högerrevolu
tionärerna hade samma åsikter om detta. Nietzsche (som definierade demo
kratin som "majoritetsbeslutens orimlighet") skrev att "redan kampen för 
jämlika rättigheter är ett sjukdomssymptom". Oriani kommenterade slutli
gen: "Folket är en ovärdig härskare, barnslig, vek och våldsam, naiv och 
falsk, i stånd att dyrka vad som helst och att vara otacksam mot vad som 
helst".80 

Om detta är deras åsikter om demokratin, kan vi föreställa oss vad de 
konservativa och högerrevolutionärerna tänkte om socialismen (som Oriani 
definierade som "Karl Marx' katastrofala dröm"); det är då överflödigt att 
citera en rad fraser mot det som Pareto kallade "den socialistiska flodvå
gen".81 

Den enda skillnaden mellan de konservativa och högerrevolutionärerna 
angående dessa frågor var stilen. Ingen konservativ uttryckte sig, när han 
hänvisade till folkmassan, som Nietzsche: "torgets flugor [...] tarvliga och 
miserabla [...] pöbel som förgiftar livets källa"; eller som Papini sade: "last
djuren som kan avstå från allting och som är trälaktiga"; "fördummad och 
feg ras". Och ingen annan konservativ hade vänt sig till dem och sagt som 
Papini: "Ni är dumma och vi är intelligenta; ni är många och vi är väldigt 
få".82 

Förutom tonen var i realiteten synen på liberalismen den verkliga skill
naden mellan högerrevolutionärerna och de konservativa, och här måste vi 
skilja på de olika typerna av konservativa. 

Vissa av dem var "reaktionära" i samma mening som Burke och De Ma-
istre. Enligt dem hade den franska revolutionen, med de principer den ut
tryckte, varit en fruktansvärd olycka. 

Det enda man kunde göra var att sudda bort den ur minnet och ur histori
en. Som bekant avgav Burckhardt ett helt negativt omdöme om den franska 
revolutionen, och efter att ha beskrivit de skador som denna hade orsakat i 
det förflutna, förutspådde han de framtida problemen: "Det är tänkbart att 
denna optimism förvandlas till pessimism"; och han skrev till en vän: "Vi 
dansar på en vulkan".83 

Så tänkte högerrevolutionärerna också. Papini skrev till exempel: "Vi 
föraktar den demokratiska mentaliteten [...] den förvirrade blandningen av 
låga känslor, av tomma idéer, av kraftlösa fraser och av djuriskt strävande 
[...] förhärligandet av revolutionens dånande blagues [fr., 'prat', 'skrävel'1: 
Rättvisa, Broderskap, Jämlikhet, och Frihet".84 

Men alla konservativa var inte reaktionära. För vissa av dem var de bor
gerliga friheter som parlamentet representerade heliga. Norström skrev "li
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beralismen är sålunda den nödvändiga hufvudfaktorn i vår tids historia, som 
i kulturidén söker och finner den högsta måttstocken på det politisk-sociala 
framåtskridandet". Men så tänkte också många av de europeiska konservati
va; vi kan inte ens föreställa oss att någon engelsk eller svensk konservativ 
skulle ha föreslagit att avskaffa parlamentet; och engelsmannen Burke som 
talade så illa om de olika franska lagstiftande församlingarna talade bara väl 
om det engelska parlamentet. Inne på samma linje var också Mosca, Pareto, 
och de andra italienska konservativa, och framför allt Croce som hade gjort 
friheten, oavsett vilken form den uppenbarade sig i, till sin egen religion.85 

Men högerrevolutionärerna resonerade alltså helt annorlunda: för dem 
var liberalismen ond i sig. För Nietzsche var det så att "De liberala institutio
nerna [...] symptom på décadence [...] underminerar viljan till makt, genom 
dem utjämnas skillnaderna mellan berg och dal [...] med dem triumferar 
flockdjuret hela tiden".86 

På följande sätt skildrade Oriani effekten av de liberala idéerna: "ingen
ting kunde stå emot deras upplösande och nivellerande aktivitet: familjen 
och kommunen, kyrkan och staten, skolan och livet blev alla påverkade: de
ras anhang dök upp och bedrog, plundrade, berusade publiken". Prezzolini 
tillade: "uppfostran till tolerans har varit en kastrerande uppfostran för oss: 
[...] friheten [...] har gjort oss impotenta [...]".87 

På sätt och vis var högerrevolutionärerna mera konsekventa än de kon
servativa. För de sistnämnda föreföll demokratin — som fråntog "den mest 
ansvariga delen av nationen" bestämmanderätten — som en degenerering 
av liberalismen, och socialismen var för dem en absurditet, en anomali, en 
villfarelse. För högerrevolutionärerna var det inte så: för dem hade liberalis
men gett upphov till demokrati och socialism och alla tre var mer eller mind
re samma sak. 

Här måste vi dock notera att Nietzsche såg ursprunget till demokratin i 
kristendomen (religionen med "jämlikhet inför Gud") och inte i liberalis
men. Men de andra högerrevolutionärerna sökte sig inte så långt tillbaka i ti
den för att hitta orsakerna till demokratin och socialismen, och de förde ett 
för de konservativa oacceptabelt resonemang, som vi berört ovan: när nu en 
gång liberalismen blivit introducerad i samhället, var glidningen mot demo
kratin och sedan socialismen oundviklig och på något sätt logisk Detta sked
de därför att när individualismens, den fria tankens och materialismens ba
ciller hade smittat eliten, hade inget och ingen kunnat hindra spridningen till 
lägre sociala klasser. Papini menade: "Den demokratiska mentalitetens 
verk, dominerande i Europa nu i hundra år [...] har gjort sig gällande genom 
borgarklassen, som har sitt ursprung i pöbeln, och denna pöbel har i sin tur 
velat eller varit tvungen att imitera borgarklassen". Och Oriani tillade att ef
ter demokratin kom, logiskt sett, socialismen: "varje arbetarfamilj, fattig el-



1er mer välbärgad, drabbades av en mani: att genom något av barnen lyfta sig 
från sin egen klass, att komma närmare rikedomen och makten". Corradini 
ansåg att liberalismen i grunden var en klassegoism, vilken logiskt motsatte 
sig socialismen, det vill säga arbetarklassens egoism, och dessa två egoistis
ka riktningar förstörde landet. Moeller van der Bruck, precis som Dostojev-
skij, som han beundrade så mycket, såg i liberalismen sin fiende nummer ett 
och lade till att "kapitalismen och socialismen är samma sak" medan Mari-
netti tillkännagav: "i politiken står vi lika långt ifrån den internationalistiska 
och antipatriotiska socialismen — en oädel dyrkan av de materiella behoven 
— som ifrån den räddhågade och prästerliga ruttna konservatismen, symbo
liserad av värmekruset till sängen och tofflorna".88 

Här är det nödvändigt att precisera. Den italienske historikern Gaetano 
Salvemini menade att de flesta italienska riksdagsmännen var kriminella 
och att de hade erhållit sina mandat helt enkelt genom korruption. Antingen 
genom att betala vissa väljare för att rösta på dem, eller genom att betala 
gangstrar som "övertygade" de andra väljarna att inte rösta emot. Om vi 
lämnar den radikala miljön — eller vänstermiljön — och återvänder till de 
konservativa, är resonemanget detsamma. Turiello kritiserade (1882) den 
ofullgångna italienska parlamentarismen för att den "innebär nyckfullhet 
och risktagande i ett envälde baserat på en hel hop oansvariga och djupt 
okunniga människor, som man måste böja rygg för och smickra, precis som 
de forntida hovmännen gjorde".89 

Till kören av röster slöt sig naturligtvis högerrevolutionärerna, av vilka 
vi väljer att citera D'Annunzio och Prezzolini. I en av D'Annunzios roma
ner, La vergine delle rocce, beskriver en av huvudrollsinnehavarna parla
mentet sålunda: "Eftersom jag bodde i Rom, var jag vittne till de mest van
hedrande kränkningarna, till de mest obscena överenskommelser som nå
gonsin har vanärat en helig plats [...] förbrytarna samlas i en ödesdiger krets i 
den heliga staden [...] Som en kloakernas uppstötning invaderade vågen av 
de lägsta begären piazzor och vägkorsningar, alltmer rutten och svullen". 
Prezzolini i sin tur påpekade: "Parlamentet är i allmänhet, utom med några 
få undantag, en samlingsplats för alla italienska retoriska medelmåttor [...] 
Ledamöterna befinner sig ovanför oss precis som skummet ligger överst på 
vinet: för att det är lättare och tommare". Och ytterligare "I Italien (vi har 
modet att erkänna det) är parlamentet en lukrativ akademi, ledamöterna är 
femhundra retoriker, de politiska talen är tomprat, ideologier, fraseologi-

55 90 er . 
Måste vi då dra den slutsatsen att alla, radikala, progressiva, konservati

va och högerrevolutionärer var enade mot parlamentet? Här måste vi göra en 
distinktion: De radikala, progressiva och konservativa kritiserade parla
mentet och dess ledamöter för att de föreföll underkvalificerade för de upp
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drag de fått sig tilldelade; högerrevolutionärerna kritiserade parlamentet 
som en överflödig och till och med skadlig institution. 

Låt mig ge ännu ett exempel. När Turiello skrev att "parlamentet är mått
stocken på den moderna italienska slöheten" uttryckte han besvikelse men 
inte avsky. Bland annat var Turiello en av företrädarna för den liberala hö
gern, och hans kritik mot det parlamentariska systemet hade blivit skarpare 
efter 1876, när denna höger hade dragit sig tillbaka och lämnat plats åt den li
berala vänstern. Men för Turiello gällde diskussionen inte själva parlamen
tet och i flera sidor av hans Governo e governati in Italia av år 1882 och i 
andra skrifter diskuterade han hur man kunde öka denna institutions prestige 
och auktoritet. Revolutionären Prezzolini hade andra önskningar och skrev: 
"den fetisch som det parlamentariska systemet är kommer en dag att falla, 
tillsammans med många av sina andra likar i den demokratiska mytologin, 
som en stor koloss på lerfötter [...] vi skulle vilja påskynda den dagen som 
kommer att framstå som en av Italiens lyckligaste dagar. Ingen annan större 
befrielse vågar jag drömma om nu för mitt fosterland: och ingen annan stör
re erövring önskar jag för mitt fosterlands räkning än medvetenheten om hur 
dåligt detta parlamentariska system är". I korthet ville Turiello och de andra 
konservativa förbättra parlamentet, medan Prezzolini och de andra högerre
volutionärerna ville avskaffa det. Det är helt olika åsikter, även om Salvemi
ni — då i Amerika, där han levde i exil eftersom han var antifascist — flera 
år senare erkände att han hade gjort fel i att kritisera parlamentet så hårt. 
Dessa angrepp hade ju inte gynnat en utveckling av demokratin, utan istället 
de krafter—till exempel fascismen — för vilka det existerande parlamenta
riska systemet passade alldeles för bra precis som det var.91 

Reaktion och vädjande till ungdomen 

Till sist ska vi uppmärksamma något som i hög grad skilde de konservativa 
från högerrevolutionärerna, nämligen svaret på frågan: "Vad bör göras?" 

I korthet rådde det bland de konservativa en närmast uppgiven attityd, 
medan det bland högerrevolutionärerna fanns en vilja att reagera. 

Vissa konservativa hade en försakande attityd, som sträckte sig ända till 
ett personligt uppoffrande. Redan som ung, vid arton års ålder, hade Burck
hardt bestämt sig för att inte gifta sig: "Jag vill inte överlämna en familj i 
klorna på en skändlig epok: ingen proletär ska kunna påstå att han kan lära 
mina barn mores". Andra var inte så extrema, men Pareto menade att till och 
med en kanin anstränger sig att bita den som försöker döda den, medan bor
garklassen inte ens gjorde det.92 

Naturligtvis överdrev Pareto: hos många konservativa fanns ingen vilja 
att handla, men det förekom åtminstone försök att anpassa sig till de nya ti
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derna. Till exempel föreslog några, som italienarna Sonnino och Villari, el
ler som många franska konservativa, en förstärkning av regeringsmakten; 
Turiello krävde en utvidgning av rösträtten till ett ännu större antal "ansvari
ga" medborgare och en administrativ decentralisering. Många andra vidtog 
mått och steg för att reorganisera de liberala partierna, i viss mån genom att 
söka stöd hos de konservativa folkmassorna styrda av kyrkan. Det var hur
somhelst frågan om att anpassa sig, inte att göra uppror.93 

De tyska högerrevolutionärernas attityd var mycket annorlunda. Som vi 
redan har sett var temat i Also sprach Zarathustra övermänniskans "vilja till 
makt" mot befolkningens "vilja till jämlikhet".94 

Langbehn uppmanade det tyska folket att åstadkomma en total förnyelse 
och förutsåg en "pånyttfödelse" som skulle komma ifrån de unga, åtminsto
ne ifrån dem som ännu inte var fördärvade av sina lärare. Råmaterialet för 
denna förnyelse fanns, enligt Langbehn, och det var det tyska folket, men 
förändringen måste vara djupgående. Langbehn citerade ett tyskt talesätt 
("av järnet från hästskon kan man göra svärd") för att visa på att med den 
gamla folkliga kulturen kunde man framställa nya vapen. Man behövde bara 
en smed, en "hemlig kejsare", som skulle forma ett nytt folk. Så boken om 
Rembrandt avslutades med ett "Möge er kommen", som anspelade på den 
hemliga kejsaren.95 

Moeller van der Bruck skrev sin Das Dritte Reich efter det första världs
kriget; här räcker det med att påpeka att det enligt honom behövdes ett verk 
av en ny man, en äkta Führer, för att Tyskland skulle kunna överbrygga alla 
sina inre motsättningar. 

Även hos italienarna fanns det en vilja att reagera. Först och främst för
kastades de konservativas passivitet. Prezzolini skrev år 1910 till sin katols
ke vän, Alessandro Casati: "Du saknar, precis som Sorel, Marras och så vi
dare, förmågan att i dagens fördärv se morgondagens liv [...] jag har en full
ständig tro på framtiden, det har inte ni". Och Prezzolini fortsatte med att 
kommentera Paretos passivitet: "[...] vi är överens (med Pareto) i föraktet 
mot hela den delen av den härskande klassen som — feg, rädd, nervös, sjuk 
av mysticism, förtvinad av inaktivitet — överlämnade sitt livs källor till fi
enden [...] och var färdig att ta livet av sig av rädsla [...] Medan den nuvaran
de borgarklassen, hur nära botten den än befinner sig, hur försvagad den än 
är, fortfarande har styrkan och viljan att skrida till verket med all sin kraft". 
Och ytterligare i denna något motsägelsefulla karakteristik: "Fornelli ser 
mycket väl, jag upprepar det, de rådande fenomenen: auktoritetsförakt, den 
härskande klassens dekadans, föraktet för rättvisan, falskheten i det parla
mentariska systemet, en subversiv taktik som utnyttjar skandaler, till varje 
pris och för varje tillfälle. Han lyckas bara inte lika bra med botemedlet [...] 
Mellan dessa två Italien — ett Italien som i sitt sömniga liv upprepar den äld
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re generationens dagliga intriger och små fruktlösa formler; det andra Italien 
som agerar, växer upp, gör fosterlandet starkare, men som är okunnigt om 
sig själv [...] — mellan dessa två Italien: ett som är vant vid religiös retorik 
och handelsmannamentalitet och det andra Italien som omedvetet är fyllt av 
energi, men saknar ledning — mellan dessa två måste vi vara den styrka som 
förstör det första och ljuset som lyser upp det andra; vi måste vara en fackla 
som brinner och lyser upp".96 

Innehållet i denna reaktion beskriven av Prezzolini hade formulerats av 
Papini: "Vi vill att en del, om än liten, av den unga generationen italienare 
befriar sig från vissa tendenser, från vissa preferenser, från vissa svagheter 
och istället förvärvar andra egenskaper, nya passioner och sysselsättningar 
[...] vi vill först och främst få dem att känna att det inte är lönt att fortsätta 
med det mediokra och vanliga liv som de flesta människor för. Vi vill få dem 
att känna trycket av vanans band, äckel inför o verksamhet, kväljningar av 
det ordinära och av det vanliga. Vi vill få dem att känna att vårt liv inte bara 
är en usel pjäs med anspråkslösa ambitioner och av automatiska beslut, en 
långtråkig odyssé av påtvingat arbete, av måltider, av lättsinnighet [...] Vi 
vill få dem att känna nödvändigheten av att göra någonting viktigt".97 

Det är självklart att det kom appeller och uppmaningar. I ett föredrag år 
1904 uppmanade Papini aristokratin och den sunda delen av borgarklassen 
att reagera mot socialismen, "feghetens lära", och förutspådde: "Vill socia
listerna ha klasskamp? Det kommer de att få. Borgarklassen kommer inte att 
låta skära halsen av sig som ett lamm. Den kommer att reagera".98 

Alfredo Oriani sade optimistiskt, efter att ha önskat sig "ett nytt folks fö
delse", att "tiden för idealens revolt mot materialismen är inne. Revolutio
nen har börjat. Gryningen är nära".99 

Även D'Annunzio höll en appell, riktad till de unga: "Arbeta, arbeta, ar
beta, ni unga, ni som är fulla av tro och av styrka! Det finns fortfarande 
många bergstoppar att bestiga. Du [...] var djärv, alltid djärv [...] var inte 
rädd för kampen; det är kampen för livet, the struggle for life enligt Darwin 
[...] Ve de anspråkslösa!".100 

Om tyskarna sökte sin Führer, sökte italienarna sin "duce". Prezzolini 
skrev: "Det som den italienska borgerligheten har saknat har varit ett före
döme och en kraftfull röst [...] det har saknats en man", "som skulle ha för
mågan att väcka klasskänslan och den egoism som försvarar oss, skadar fi
enden, gör honom till slav, och förintar honom". Papini lade till att denne 
man måste ha förmågan att "underkuva folket med dess vulgära vanor".101 
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Högerrevolutionärer och nazifascistisk ideologi 

Nazifascismen och högerrevolutionärerna 

Vid denna punkt i mitt resonemang, skulle det bara återstå för mig att visa på 
hur nazister och fascister tog efter och utvidgade högerrevolutionärernas 
idéer och inte de konservativas. Det förefaller mig dock onödigt att ta itu 
med detta tema; inte bara därför att sammanhangen är alltför uppenbara, 
utan också för att de ingående har behandlats av historiker som Mosse, Bra
cher, Gregor, Gentile och Adamson. Som bekant har det kommit flera arbe
ten om den nazifascistiska ideologin de senaste åren.102 

Istället föredrar jag att göra några kompletterande överväganden i ämnet, 
efter att ha analyserat dekadanstemat i dess förhållande till nazismen och fa
scismen. I själva verket är inte heller detta tema helt nytt, varför det är moti
verat att behandla ämnet kortfattat. 

Dekadansen enligt nazister och fascister 

Enligt nazisterna hade dekadansen börjat i en avlägsen tid, då principen om 
den fysiska styrkan fördärvades av den filosofisk-dogmatiska synen på li
vet. Dessutom hade i gångna tider den ariska rasen ständigt blivit biologiskt 
försvagad, på grund av blandningen med lägre stående raser. Dekadansen 
hade blivit än allvarligare när judarna hade sått sina förödande frön, det vill 
säga materialismen, pacifismen och så vidare, hos arierna. Milstolpar längs 
denna förstörelsens väg hade varit kristendomen, från vilken liberalismen, 
demokratin och som sista oäkta barn bolsjevismen hade utgått. Kristendo
men var, enligt Hitler, en pacifistisk och tolerant lära, som var fullständigt 
olämplig för det tyska folket och oförenlig med nazismen. Judarnas nedbry
tande aktiviteter hade startat många århundraden tidigare, och hade snabbt 
intensifierats på senaste tiden; Hitler klagade över att han inte var född 
hundra år tidigare, när Europa inte var fullt med "handlare och butiksanställ-
da", och judarna inte hade förvandlat städerna till stora varuhus.103 

Som bekant ville nazismen med parollen "Vakna, Tyskland!" göra ett 
försök att stoppa dekadansen.104 

Även fascismen kritiserade den moderna världens dekadans, men i den
na dekadans sågs inte, åtminstone inte från första början, judarna som skyl
diga. "Fascismen [...] var [...] ett instinktivt medvetande om den dekadans 
mot vilken Europa var på väg och den var viljan att hitta en utväg med totala 
och våldsamma metoder", skrev år 1968 Adriano Romualdi, en av de främs
ta företrädarna för den italienska efterkrigsfascismen. En sådan bedömning 
delas av de flesta historiker. Sternhell, den historiker som mer än alla andra 
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har analyserat denna aspekt av den italienska fascismen, anmärker till exem
pel: "(fascismen ville vara) ett medel för att stoppa en hel civilisations för
fall, genom att förinta en politisk kultur som var fientlig till andliga vär-
den".105 

Mussolini uppehöll sig faktiskt mycket vid detta tema. Till exempel de
klarerade han år 1932: "Det finns en särskild kris som angår oss i synnerhet i 
vår egenskap av italienare och européer. Det finns en europeisk kris, typiskt 
europeisk. Europa är inte längre kontinenten som styr hela mänskligheten. 
Detta är ett dramatiskt konstaterande som de människor som har ansvaret att 
tänka måste göra för sig själva och för de andra [...] det är inte bara en be
gränsad aspekt av vår civilisation som står på spel, utan den vita rasens hela 
civilisation kan upplösas, försvagas, fördunklas i en oordning utan mål, i mi
sär utan en morgondag".106 

Man kan citera många andra liknande uttalanden av Mussolini och andra 
av den fascistiska regimens ledare. Den textsamling i detta ämne som har 
sammanställts av historikern Michela Nacci är i detta avseende belysande. 
De fascistiska intellektuella skrev: "Idag är världen angripen inte av en över
gående rubbning, utan av en total dekadans"; "Italien genomgår inte en na
tions kris, utan en civilisations": "Vi står på tröskeln till Apokalypsen"; och i 
den stilen skulle man kunna fortsätta länge till.107 

Orsakerna till denna dekadans kunde man lätt identifiera, i följande lita
nia över modernitetens olika aspekter: "den humanistiska revolutionen; den 
lutherska revolutionen; den industriella revolutionen; den filosofiska revo
lutionen; den demokratiska revolutionen; den kommunistiska revolutionen; 
den utopiska och abstrakta upplysningsmentaliteten; den förstenade libera
lismen; den ytliga, karriärinriktade och opportunistiska demokratin, hedo-
nismen och den socialistiska fixeringen vid ekonomin; den av upplysningen 
inspirerade och demokratiska nationalismen; de rationalistiska principerna; 
det sociala kontraktet, den borgerliga idén om den individuella egenmak-
ten", och sedan "Kant, Descartes, encyklopedisterna, Rousseau, romanti
ken", och så vidare Och naturligtvis drog de fascistiska författarna slutsat
sen att "mot denna ociviliserade civilisation är fascismen det enda hop-
_ 108 pet . 

Antisemitismen 

Nu får vi dock inte tro att de italienska och tyska högerrevolutionärernas tan
kar var en sorts förvaringsrum, där nazister och fascister hittade sitt ideolo
giska bagage redan tillverkat, paketerat och färdigt för användning. Det 
skulle vara fel att tro det, och frågan om antisemitismen bevisar detta. 
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Kring detta för nazismen så centrala tema hade medlemmar av Konser
vative Revolution haft olika uppfattningar. 

Lagarde och Langbehn var antisemiter och såg i judarna upplösningens 
smygande gift, en olycka för Europa, pest och kolera.109 

Moeller van der Bruck var känslomässigt inte antisemit, och hans be
dömning av judarna var rationell och genomtänkt, men för den skull var den 
inte mindre negativ.110 

Nietzsche var inte antisemit och gav ganska balanserade och som helhet 
positiva omdömen om judar: "Vad är Europa skyldigt judarna? Många sa
ker, bra och dåliga: den höga moralen, de oändliga kravens förfärlighet och 
värdighet [...] Vi, som är konstnärer, mittemellan åskådare och filosofer, 
känner oss tacksamma mot judarna". Därutöver påpekade Nietzsche att tys
karna inte hade visat "en taktfull gest, någon finkänslighet gentemot mig. 
Från judarnas sida ja, men hittills aldrig från tyskarna."111 

Dessutom hade Nietzsche, som var av polskt ursprung och var stolt över 
det, givit ett negativt omdöme om hela den tyska kulturen, och i synnerhet 
över antisemitismen: "Man ska inte bry sig så mycket om ifall folksjälen då 
och då förmörkas av små moln [...] till exempel [...] bland tyskarna av idag: 
ibland den antifranska enfalden, ibland den antisemitiska, ibland den anti-
polska".112 

I själva verket var Nietzsches omdöme om själva judendomen mer kom
plext; man får ju inte glömma att enligt honom hade från judendomen kom
mit "den kristna infektionen", det vill säga "uppgivenhetens religion", "pla-
tonismen för folket", detta som hade förvandlat "dagens européer till sakt
modiga flockdjur, tama och bildade, sjuka och medelmåttiga".113 

När detta är sagt, måste jag dock tillägga att Nietzsche inte såg något 
samband mellan den judisk-kristna urartningen, som härstammade från 
gångna århundraden, och de samtida judarna: "Judarna skulle kunna ha det 
verkliga herraväldet över Europa; och det är lika säkert att de inte arbetar 
och inte planerar för detta mål". Efter att ha läst dessa fraser blir man inte 
förvånad när man hör att Nietzsches syster, Elisabeth Förster-Nietzsche, fa
natisk nazist (som brodern hatade som pesten) var tvungen att förfalska vis
sa av sin brors skrifter för att han skulle behålla titeln som "nazismens pro-
fet".114 

Slutligen måste man komma ihåg att vissa medlemmar av Konservative 
Revolution var helt likgiltiga för frågan om antisemitismen, och andra, som 
till exempel Spengler och Jünger, alltid vägrade befatta sig med alla slag av 
rasism av den biologiska typen.115 

Det yttrades inte ett enda ord mot judarna från de italienska högerrevolu
tionärernas sida, och som bekant var den italienska fascismen sen att utveck-



la de egna antisemitiska dragen, med tanke på att de antisemitiska kampan
jerna i Italien började först år 1938. 

Det är omöjligt att gentemot de italienska högerrevolutionärerna genom
föra samma censurhandling som Nietzsches syster genomförde mot sin 
bror. Möjligen skulle man kunna göra det motsatta, det vill säga uppfinna 
aldrig uttalade antisemitiska fraser. De italienska högerrevolutionärerna var 
inte antisemiter; detta är tydligt och obestridligt. 

La dottrina del fascismo ('Fascismens lära'), skriven år 1929 av filoso
fen Giovanni Gentile och underskriven av Mussolini — som utarbetade ut
kastet före utgivningen, men inte ändrade någonting i den första delen och 
bara gjorde marginella rättelser i den andra — sade inte ett ord om antisemi
tismen. Det är däremot nödvändigt att lägga märke till att i detta dokument 
definierades den fascistiska ideologin som "andlig [...] reaktion mot 1800-
talets svaga och materialistiska positivism [...] anti-individualistisk [...] mot 
liberalismen [...] mot socialismen [...] antiborgerlig [...] militaristisk [...] an-
timaterialistisk [...] antijämlik [...] antidemokratisk". Dokumentet avsluta
des med ett påpekande att "när statens betydelse minskar och tendenserna 
till upplösning och alienation hos individer eller grupper tar överhanden, är 
nationalstaterna på väg mot sin undergång". Som vi kan se finns här alla ele
ment av högerrevolutionärernas kritik mot det moderna samhället, och här 
föreligger också alla fundamentala element i den fascistiska ideologin. Bara 
en fråga saknas, nämligen: "Vem har skapat denna så avskyvärda värld, mot 
vilken fascismen är den enda räddningen?"116 

Man har några år senare intrycket av att fascismen runt år 1936 har hittat 
svaret på frågan. Från detta år och framåt ägnade faktiskt den fascistiska re
geringen mycket av sin energi åt antisemitisk verksamhet. Propagandan för
klarade att detta var nödvändigt, för judarna var ansvariga för dekadansen i 
Västeuropa, och för allt det elände som fascismen kämpade mot. I mars 
1939 tryckte exempelvis den prestigefyllda tidskriften Lo Stato ('Staten') en 
artikel där det stod: "Fascismen ska hedras för att den varit först med att visa 
på och sammanfatta — mitt under den europeiska civilisationens kollaps — 
moralvetenskapens etisk-organiska position, och för att man varit först med 
att definiera begreppet "totalitär" vad gäller staten", och så vidare. Artikeln 
avslutades med att man påpekade att "[...] de nationella värdena måste för
svaras även mot judendomen, och detta genom en absolut och definitiv se
paration av de judiska elementen från den nationella gemenskapen. Förvis
so var Lo Stato en tidskrift för bara några få intellektuella, men den propa
gandamaskinen från regimen nådde vidare cirklar. År 1941 hade i grundsko
lorna Il libro di Stato ('Statens bok') införts; detta var alltså en obligatorisk 
lärobok för grundskolan, obligatorisk för alla rikets skolor, och den var utar
betad av undervisningsministeriet. Denna text förklarade alltså för alla itali

— 79 — 



enska barn att "den judiska rasen listigt har nästlat sig in i det ariska folksla
get, och i de nordiska folken inympat profithungern, den anda som enbart 
siktar på att lägga beslag på de största rikedomarna på jorden [...] Mussolinis 
Italien, arvtagare till den ärofulla romerska civilisationen, kunde inte förbli 
overksam inför denna sammanslutning av affärsmässiga intressen, orsaken 
till osämja, fiende till varje form av idealitet". Som vi ser framhävde man — 
både när det handlade om "vetenskapliga" texter av typen artiklar i Lo Stato 
och när det handlade om "skolböcker" av typen II libro di Stato — en klar 
och tydlig motsättning mellan den etiska och idealistiska staten å ena sidan 
och å andra sidan den materialistiska och liberala judiska kulturen. Samma 
idé uttryckte Mussolini, när han under informella samtal brukade säga: "Ju
darna är ansvariga för tre saker: demokratin, bankerna och kristendo-

117 
men . 

Här bör man tillägga följande: Under de år under vilka fascismen organi
serade och utvidgade sin antisemitiska kampanj, var det inte längre hegelia-
nen och idealisten Giovanni Gentile som var den mest uppburne filosofen: 
utan det var Julius Evola som blev något av fascismens "officielle filosof'. 
Inte heller Evola var antisemit i den gängse betydelsen av termen, men trots 
allt var hans tänkande, vid närmare eftertanke, djupt antisemitiskt. Enligt 
Evola var olyckorna i den moderna världen, det vill säga liberalismen, de
mokratin, socialismen, bolsjevismen och så vidare, den slutliga fasen i den 
västerländska dekadansen, den dekadans som hade inletts när den judisk-
kristna religionen hade börjat breda ut sig bland arierna. I Evolas tänkande 
fanns det faktiskt — något som man tydligt ser i hans mest betydande verk, 
som signifikativt nog heter Rivolta contro il mondo moderno ('Revolt mot 
den moderna världen') — en klar och tydlig motsättning mellan å ena sidan 
den hjältemodige, idealistiske, disciplinerade, virile och passionerade man
nen och å andra sidan den materialistiske, individualistiske, demokratiske, 
jämlikhetssträvande, skeptiske, konformistiske och rationelle mannen. I 
korthet alltså krigaren mot affärsmannen. Det är intressant här att lägga 
märke till att Evola kallar den förste, krigaren, för "indoeuropeisk", medan 
den andre, affärsmannen, definieras som "modern". Steget från denna ideo
logi över till antisemitismen är som vi ser mycket kort.118 

Andra inslag 

Frågan om antisemitismen såsom jag summariskt har beskrivit den tillåter 
mig att lägga fram följande hypotes: Högerrevolutionärernas idéer var — 
tvärtemot att vara en lära som skulle ha varit fix och färdig för nazisternas 
och fascisternas bruk—en ideologi som inte var utformad in i minsta detalj, 
men tillräckligt sammanhållen för att senare kunna återupptas, bli omarbe-
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tad och använd. Men det fanns också tre andra element i den nazifascistiska 
ideologin som jag vill beröra. Två av dem fanns i huvudsak redan i högerre
volutionärernas motivkrets, medan det tredje var fullständigt främmande 
för dem, ja till och med stod i motsättning till deras program. 

Första världskriget och bolsjevismen 

En grundläggande utgångspunkt för det nazifascistiska tänkandet var första 
världskriget, det vill säga minnet av det, förhärligandet av det och förevi
gandet av dess anda. Temat har studerats noggrant, framför allt av Mosse, 
och vi ska här inte rekapitulera det. Det räcker med att antyda att krigstemat 
var centralt bland högerrevolutionärerna och det "stora kriget" hade väckt 
förhoppningar och förväntningar som dock till stor del kom på skam. 

Den bolsjevikiska revolutionen var också en händelse som skakade hela 
det dåtida Europa; den väckte mycket hopp och lika mycket skräck. För hö
gerrevolutionärerna tycktes den som ytterligare ett kliv nedåt i den moderna 
världens dekadans, och den erbjöd nazifascisterna en närmast total utma
ning. 

Vänsterinslag 

Det tredje elementet i den nazifascistiska ideologin var vänsterinslaget, nå
got som varit helt främmande för högerrevolutionärerna. 

Bland de italienska högerrevolutionärerna skulle gott och väl Benito 
Mussolini kunna nämnas. Hitler sysselsatte sig utan framgång med arkitek
tur och målning, men han hade inga andra djupa kulturella intressen; de enda 
böcker han läste med uppmärksamhet och regelbundenhet tycks ha varit an
tisemitiska tidskrifter. 

För Mussolini var det inte så. Sedan ungdomen hade han för vana att läsa 
mycket och läste också god litteratur, även om hans läsande var väldigt 
oordnat. Han var mycket ung när han började medarbeta i tidskrifter och 
dagstidningar på vänsterkanten. Han skrev också några enstaka pamfletter 
om socialismen och några romaner och teaterpjäser. Naturligtvis ska man 
inte överdriva: hans pamfletter har inget vetenskapligt värde och hans litte
rära verk är av låg kvalitet. I själva verket var Mussolini framförallt journa
list, men en förträfflig sådan, en av de bästa på sin tid, något som även erkän
des av hans värsta motståndare. Det som jag vill påpeka är att Mussolini som 
intellektuell hade intensiva kontakter med de högerrevolutionärer vi här be
handlar, och han skrev också artiklar för La Voce, Papinis och Prezzolinis 
tidning. Denna kulturella kontakt med högerrevolutionärerna var viktig för 
Mussolini; enligt historikern Emilio Gentile var det till och med en avgöran
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de faktor, och han förklarar att "Mussolinis möte med omgivningen kring La 
Voce var grundläggande och avgörande, det var hans universitet".119 

Mussolini däremot var en marxistisk vänsterman, och han bekände sig 
till en marxism av omedgörligt, radikalt slag. Man måste påpeka att hans 
marxism var speciell. Man har kunnat notera — och huvudsakligen då De 
Felice (den historiker som mer än någon annan har analyserat och visat på 
fascismens inslag av vänsteridéer) — att Mussolini aldrig var en ortodox so
cialist, och att hans typ av marxism var föga strikt och systematisk. De Fe
lice säger rent ut: "För Mussolini var socialismen (och med tidens gång blev 
den alltmer så) framförallt ett sinnestillstånd, för vilket marxismen i grun
den var främmande". Påståendet är kanske lite överdrivet, men man kan för
stå det, om man analyserar Mussolinis idéer under de år när den framtida "il 
Duce" förklarade sig vara marxist. Även om vi bara tar två exempel kan vi se 
att Mussolini år 1908 hade framburit en affekterad hyllning till Nietzsche, i 
det att han skrev: "I "övermänniskan" ser vi Nietzsches stora skapelse [...] 
en hymn till livet [...] Nietzsche blåser reveljen för idealens snara återkomst 
[...] det kommer att uppstå en ny sorts fria själar stärkta av kriget, själar som 
kommer att vara utrustade med en sorts sublim perversitet [...] nya fria sjä
lar, så fria att de kommer att segra över Gud och över Intet!". När Emilio 
Gentile kommenterade denna fras och andra liknande, definierade han Mus
solinis socialism som "övermänniskans socialism". Sex år senare, i januari 
1914, skrev Mussolini: " De stora massorna som kallats till att grunda det 
nya riket behöver inte bara "veta", utan också "tro" [...] Den sociala revolu
tionen är inget tankeschema eller någon beräkning, utan först och främst en 
troshandling". Som vi ser påminner denna fras av en socialistisk Mussolini 
om vissa teman som behandlats av högerrevolutionärerna, ja den kunde ren
tav vara skriven av en av dem.120 

Oavsett vilken typ av marxism Mussolini bekände sig till var den en kon
stant del av hans liv. Två italienska historiker, Anthony Galatoli Landi och 
Giorgio Bocca, hävdade att den röda tråden genom hela Mussolinis politiska 
liv var socialismen. Före 1915, det vill säga innan han lämnade det socialis
tiska partiet, var Mussolinis socialism maximalistisk och våldsam, och efter 
år 1915 blev den som en syntes mellan socialismen och nationalismen, det 
vill säga den eftersträvade att övervinna klasskonflikter genom det gradvisa 
samarbetet inom det nationella samfundet. Till exempel var korporativis-
men, åtminstone en del av den, socialistisk, precis som många andra aspek
ter av den fascistiska politiken121, något som ingående behandlas på annat 
håll i denna avhandling. 

Idén om en sådan kontinuitet i Mussolinis politiska tänkande är en gans
ka djärv tes, men utan att gå så långt kan man säkert hävda att han aldrig 
övergav vissa vänsteridéer. Men man får inte tro att det var en personlig frå
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ga: de första fascisterna var faktiskt nästan alla ex-socialister och revolutio
nära syndikalister och programmet för i Fasci di combattimento [ungefär 
'de fascistiska kampgrupperna'] från juni 1919 hade många vänsterinslag. 
Det innefattade faktiskt en begränsning av den dagliga arbetstiden till åtta 
timmar, arbetarnas deltagande i tekniska beslut i industrierna, proletära or
ganisationers deltagande i den offentliga industrins och den offentliga sek
torns styrande, tvång för jordägare att odla jorden (straffet för att inte göra 
detta var expropriering). Fascismen hade alltså ett vänsterinslag, något som 
var helt frånvarande i högerrevolutionärernas idéer.122 

Hitler var aldrig någon vänsterman, men även nazismen (det vill säga na
tional-socialismen) hade ett vänsterinslag, uttryckt först och främst av na
zister från Berlin-gruppen (Goebbels med flera), mot vilka Hitler kämpade 
hårt för att få den fulla kontrollen över partistrukturen och för att kunna styra 
den nazistiska ideologin efter behag. Men Hitler själv var heller inte helt 
främmande för vänsteråsikter; i Mein Kampf påpekade han att: "Kampen 
mot det internationella finans- och lånekapitalet har blivit den viktigaste 
programpunkten i den tyska nationens kamp för sin ekonomiska oavhängig
het och frihet"; "Ett tydligt tecken på ekonomiskt förfall har varit när den 
personliga äganderätten långsamt har försvunnit och hela näringslivet suc
cessivt har övergått i aktiebolagens ägo". Fortfarande år 1942, när nazis
mens socialistiska inslag för länge sedan hade övergivits, visade sig Hitler 
upprörd när han kom ihåg de oerhörda sociala orättvisorna i kejsar Wil
helms Tyskland och kände medlidande med det tyska proletariatet. Detta 
gör honom naturligtvis ändå inte till någon vänsterman.123 

Om det nu är ett faktum att det fanns ett vänsterinslag i nazifascismen, är 
det lika sant att detta inslag övergavs relativt tidigt; för fascismen efter det 
katastrofala resultatet av valet 1919, och för nazismen efter misslyckandet 
med statskuppen den 8-9 november 1923. Efter dessa två vändpunkter 
skedde det en radikal omsvängning till höger, och fascismen och nazismen 
allierade sig med samhällets konservativa krafter, och blev som bekant va-
pendragare åt den antisocialistiska reaktionen. 

Nödvändiga anpassningar 

Om man nu försökte tona ner vissa ideologiska inslag ända tills de nästan 
försvann, töjde man istället på andra till bristningsgränsen. Det är ju helt tyd
ligt att regimernas propagandaapparaters orkestrar spelade olika musik
stycken allt beroende på inrikes- eller utrikespolitikens konkreta krav. Som 
ett exempel hade nazismens upprepade våldsamma attacker mot bolsjevis-
men ett ideologiskt ursprung, men dessutom tjänade de till att rättfärdiga det 
militära anfallet mot Sovjetunionen, ett anfall som kom till stånd eftersom 
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nazismen i de väldiga ryska slätterna såg en expansionszon för det tyska fol
ket. Samma år under vilka den nazistiska propagandamaskinen — först i ord 
och sedan i handling — attackerade bolsjevismen, attackerade den fascistis
ka propagandamaskinen kapitalismen. Detta senare skedde eftersom Mus
solinis möjliga expansionsområde inte var de avlägsna och kalla ryska 
slätterna, utan Medelhavsområdet, dominerat av det kapitalistiska Englands 
flotta. Men inte heller dessa två teman, knutna till konkreta krav, var främ
mande för nazifascismens ursprungliga ideologiska kärna och inte heller för 
högerrevolutionärernas. 

Slutligen måste vi lägga märke till att det i det nazifascistiska ideologiska 
systemet infördes andra inslag, i allmänhet främmande för högerrevolutio
närernas tänkande. Nazismens och fascismens ursprungliga kärna av idéer 
blandades faktiskt ut med andra teman — mer eller mindre förenliga med 
den ursprungliga kärnan — som hade som huvudsyfte att vinna popularitet. 
Nazismen förblev relativt sammanhängande, men fascismen var som en 
svamp som sög åt sig praktiskt taget allting: den av högerrevolutionärerna så 
hatade idealismen, den av idealisterna så hatade katolska läran, den av futu-
risterna hatade kulten av den romerska andan [ital. la romanità "romanitet"] 
(futuristerna hade skrikit "ingen romanitet — vi vill ha elektricitet!") och så 
vidare.124 

Högerrevolutionärer och regimer 

Avslutningsvis ska vi beröra de existentiella, icke ideologiska förhållande
na mellan högerrevolutionärer och regimer. 

Vissa av dessa högerrevolutionärer dog före fascismens och nazismens 
makttillträde, och det var då lätt för de två regeringarna att ta deras idéer i be
sittning. Detta hände med Nietzsche och Oriani: Museer, kongresser, stiftel
ser, speciella utgåvor av deras verk, monument, propagandistiska broschy
rer, högtidsdagar — med hjälp av dessa företeelser skapade man med Ni
etzsche och Oriani som huvudpersoner "myten om föregångaren". Detta un
derlättades av att Nietzsches syster var en hängiven nazist och av att Orianis 
son var en lika hängiven fascist.125 

Moeller van der Bruck (som begick självmord år 1925) fann vissa nazis
tiska idéer intressanta, men förblev skeptisk gentemot rörelsens utveckling 
och avgav negativa omdömen om dess representanter. Han har tillskrivits 
detta uttalande (år 1922) om Hitler: "Denne pojke förstår verkligen ingen
ting". Detta förhindrade inte nazisterna att prisa Moeller van der Brucks text 
Das dritte Reich (utgiven 1923) som ett profetiskt och uppenbarande verk 
och att definiera den som "den nazistiska ideologins bibel".126 
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Även Lagarde och Langbehn dog innan det nazistiska partiet grundades, 
men de hade inte samma framgång hos nazisterna som Nietzsche och Moel-
ler van der Bruck. 

För de andra medlemmarna av Konservative Revolution som levde un
der den nazistiska regeringen nämner jag bara tre fall som förefaller mig 
vara typexempel. 

Juristen Carl Schmitt (1888-1985) anslöt sig helt till nazismen och blev 
en av de viktigaste av den totalitära statens teoretiker.127 

Som bekant intog bröderna Mann en bestämd fientlig attityd mot nazis
men och levde länge i landsförvisning: Heinrich i Frankrike, Thomas först i 
Schweiz och sedan i USA. Både berövades det tyska medborgarskapet och 
nazisterna brände offentligt deras böcker på torgen. 

Ernst Jünger (1895-1998) höll sig mittemellan dessa två ytterligheter. 
Han beundrade nazismen och fascismen mycket (men även socialismen) för 
deras möjlighet att mobilisera, medan han tyckte att demokratin var en 
"upplösande" form av regering "[...] som gör folkmassan trög och misstro
gen". Trots detta anslöt han sig aldrig helt till nazismen, till vilken han intog 
en kluven attityd. Det verkar som att han var med vid organiserandet av det 
misslyckade attentatet mot Hitler den 20 juli 1944. På grund av detta uteslöts 
han ur armén, och det verkar som om det var Hitler personligen som strök 
hans namn från listan med de dödsdömda.128 

De italienska högerrevolutionärerna stod fascismen närmare än de tyska 
stod nazismen. D'Annunzio och Marinetti var anhängare av fascismen. 
D'Annunzio gav mycket till fascismen, vissa historiker har till och med me
nat att ur vissa aspekter "skapade" D'Annunzio fascismen, åtminstone i en 
del viktiga avseenden. Det råder faktiskt inget tvivel om att D'Annunzio 
skapade riterna, språket, dialogerna med folkmassan, det vill säga den fa
scistiska ledarstilen. För Mussolini räckte det med att imitera.129 

Men ännu viktigare var att D'Annunzio skapade den fascistiska hand
lingen. Som bekant marscherade han, tillsammans med en grupp veteraner 
(från första världskriget) som inte lydde sina officerare, i september 1919 
mot Fiume. Som bekant var detta en stad som huvudsakligen hade italiensk 
befolkning och som efter den internationella överenskommelsen efter kriget 
blev överlämnad till Jugoslavien. Han ockuperade staden och förklarade 
den annekterad av Italien. Under cirka ett års ockupation lät D'Annunzio be
väpna befolkningen och träna den i militära uppgifter, han lät genomföra 
ekonomiska reformer, lät planera en invasion av Jugoslavien, pratade från 
balkongen med det festande folket (för det sistnämnda tillfället uppfann han 
nya ord att lägga till det italienska språket). Även här ser vi att Mussolini be
gränsade sig till att imitera D'Annunzio, om än med en helt annorlunda poli
tisk förmåga. Det var ju inte en tillfällighet att marschen mot Fiume fick ett 



eländigt slut med ingripanden från den italienska armén, medan marschen 
mot Rom fick en helt annorlunda utgång. 

D'Annunzio passade helt och hållet in i regimen. Det var ett stöd som 
hade ideella orsaker, men arrangemanget erbjöd även ömsesidiga fördelar. 
Fascismen kunde skryta med att bland sina anhängare ha en mycket berömd 
poet och författare, välkänd även i utlandet. I gengäld stod fascismen för be
talningar av poetens stora skulder, och finansierade hans dyra utsvävningar. 
På ett personligt plan var förhållandet mellan Mussolini och D'Annunzio 
inte så bra som det föreföll på ytan. D'Annunzio var avundsjuk på "il Duces" 
politiska framgångar; Mussolini å sin sida fann D'Annunzio besvärlig,efter
som denne gjorde anspråk på att spela en självständig roll i regimens ideolo
gi och i dess liturgier. Men utåt syntes ingenting av dessa konflikter.130 

Det som sagts om D'Annunzio gäller också om Marinetti, förutom att fu-
turismens grundare hade en ännu besvärligare karaktär än D'Annunzio och 
inte var tyngd av skulder. På det sättet blev hans band till fascismen ännu 
svagare.131 

Andra italienska högerrevolutionärer stod nära fascismen utan att inta en 
framträdande roll. Soffici undertecknade till exempel Manifesto degli intel
lettuali fascisti ['de fascistiska intellektuellas manifest'] år 1925 — tillsam
mans med andra, som bland andra Marinetti och Pirandello — och deklare
rade senare: "Angående mina politiska värderingar har fascismen alltid varit 
min starkaste strävan. Jag kommer inte ihåg att jag någonsin tänkt på ett an
nat sätt att leva i ett samhälle". Trots detta hade Soffici inga intensiva kon
takter med regeringen och levde vid sidan av. Som parentes kan vi notera an
gående manifesten att Croce och Mosca, som jag ju nämnt bland de konser
vativa, år 1925 skrev pk Manifesto degli intellettuali antifascisti ['de antifa-
scistiska intellektuellas manifest'].132 

Papini blev medlem av den Italienska Akademin (tillsammans med Ma
rinetti, Soffici, Pirandello, Marconi och D'Annunzio). Detta var en institu
tion skapad av fascisterna. Den fick aldrig en specifik uppgift, och utövade 
aldrig någon konkret aktivitet, utom denna att hylla regimens "kulturella 
härlighet"; genom att acceptera en plats i Akademin visade man alltså sin 
samhörighet med fascismen. Men inte ens Papini var en av regimens "stötte
pelare", något som för övrigt inte heller Corradini var.133 

Prezzolini hade en mer kluven attityd. Han var ganska kritisk mot fascis
men och skrev, bland annat, i maj 1922: "(fascismen) har ingen samman
hållning [...] den är ideologiskt fattig [...] dess jordbruksprogram och utri
kespolitik är lika mytiska som de ryska kommunisternas [...] folken varken 
utvecklas eller uppfostras med diktaturer, utan med frihetsutövande".134 

En sådan negativ bedömning av regeringen hindrade däremot inte Prez
zolini att hysa en stor personlig högaktning för Mussolini. År 1926 skrev 
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han faktiskt till Margherita Sarfatti, journalist och författare till den första 
biografin över Mussolini: "Ni vet att jag sedan länge hyser sympati för Mus
solini och att jag ser det som en av mina få förtjänster, att först av alla ha känt 
att det fanns en man i Mussolini och att jag har talat om det, med ord som fö
refaller profetiska [...]. Detta betyder naturligtvis inte att jag accepterar all
ting som Mussolini har gjort eller låtit göra. Om jag började arbeta aktivt 
med politik skulle det vara som liberal. Det finns för många saker i den fa
scistiska rörelsen som är främmande för min natur [...]".135 

Med åren som gick kan man förmodligen tala om en omprövning, kanske 
t.o.m. riktig ånger från Prezzolinis sida. Ar 1961 skrev han till Soffici: " Det 
förefaller mig somomjag med åren [...] har förvärvat ett synsätt som betrak
tar saker och människor och deras passioner på mera avstånd och uppifrån 
[...]. Många fraser får mig att skratta, andra får mig att skämmas och jag tror 
att det skulle ha varit bättre om jag hade ägnat mig åt ett praktiskt och lönan
de arbete. Ord som evig, stor, helig, får mig att rysa [...]". Och ytterligare: 
"Vid en viss tidpunkt i mitt liv, efter att ha begravt romantiska föresatser och 
känslosamhet, har jag börjat att vara en för andra människor 'nyttig männi
ska'". Slutligen: "Jag är ingen författare,jag är inte originell som filosof och 
har inget förtroende för dem som vill göra om världen".136 

"Skuld" (eller möjligen "stolthet"?) över att ha gynnat fascismens och 
nazismens makttillträde? Även här har högerrevolutionärerna olika uppfatt
ningar. 

Prezzolini erkänner: "Villiga eller ej medverkade vi i utvecklingen av fa
scismen". Jünger sade vid tillfället för sin hundrade födelsedag till en jour
nalist som intervjuade honom: "En barometer kan inte vara ansvarig för en 
tyfon, på samma sätt som en seismograf inte kan vara ansvarig för jordbäv
ningen".137 

Dessa sista två citat förefaller mig vara en bra avslutning på detta kapitel. 
Å ena sidan är det ju uppenbart—det tycks åtminstone så för mig — att des
sa högerrevolutionärer var föregångare för en stor del av den nazifascistiska 
ideologin. 

Å andra sidan var dessa intellektuella helt enkelt vittnen; de fungerade 
som speglar för sin tids kulturella tendenser. 
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KAPITEL 4 

PRECIS SOM DE GAMLA ROMARNA... - Det 
antika Roms kolonigrundande från 100-talet f. Kr. 
som ideologisk bas för den fascistiska 
jordbrukspolitiken 

Det finns en ofantlig mängd studier 
Antalet historiska studier rörande den fascistiska jordbrukspolitiken är "ex
tremt omfattande".1 Vid en genomgång av denna litteratur framträder dock, 
enligt min mening, två brister. 

Det är svårt att ge en exakt definition av ordet utdikning— genom sekler
na har termen kommit att anta skilda betydelser och har allteftersom kommit 
att bli allt mindre specifik.2 Som en konsekvens av detta varierar de siffror 
kraftigt som rör den areal som kan anses ha varit föremål för utdikning. Hur
somhelst tycks det som om det vid fascismens makttillträde 1922 skulle ha 
funnits 1.863.102 hektar att dika ut i Italien.3 

Fascismen försökte bara dika ut 137.0004 av dessa hektar, alltså bara 
Agro Pontino, ett sankmarksområde några kilometer från Rom. Beslutet att 
satsa allt på detta område är lätt att förklara: Området var litet och låg nära 
huvudstaden — på så vis var det mycket lämpligt för att kunna förse propa
gandaapparaten med ett material som skulle kunna åskådliggöra effekterna 
av "den fascistiska revolutionen". 

Vad gäller resten av de italienska jordbruksområdena gjorde fascisterna 
ingenting eller bara mycket lite. Så kom det sig att tjugo år av "fascistisk re
volution" gick utan att man skyndade på de utdikningsprojekt som startats 
under de föregående århundradena och under den liberala epoken. Inte hel
ler vidtog man några åtgärder för att sätta igång utdikningar i de områden där 
inget sådant någonsin hade gjorts. Möjligen fanns ett undantag i grundandet 
av Mussolinia, idag Alborea, en liten by nära Oristano på västra Sardinien. I 
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verkligheten var Mussolinia en dyr och oanvändbar leksak, som ledarna för 
"Gruppo Sardo"gav till Mussolini för att hålla honom på gott humör och för 
att de själva skulle kunna arbeta rationellt och i lugn och ro. ("Gruppo Sar
do" bestod alltså av banker och olika typer av aktiebolag, samtliga intresse
rade av en elektrifiering av Sardinien).5 

Och dock hyllade regimens propaganda den "totala" utdikningen av 
"alla" Italiens sankmarksområden. Det var alltså en gigantisk bluff: Samti
digt som man mer eller mindre ordentligt dikade ut mindre än 10 % av sank
markerna lät man påskina att man hade dikat ut samtliga. Det var en bluff 
som lurade de flesta — fascister och antifascister, italienare och utlänningar. 
Vad gäller fascisterna, så benägna att tro på propagandans ord, behöver det 
väl knappast kommenteras att de trodde också på detta. 

Om vi så går till antifascisterna räcker det med ett citat. President Sandro 
Pertini — en antifascist som hade tillbringat en stor del av fascisttiden i exil 
— sade 1984: "För 50 år sedan projekterade Mussolini utdikningsarbeten i 
Agro Pontino, och han lyckades få vete att växa, där det förut bara hade fun
nits sumpmarker och malaria. Det var ett stort verk, det skulle vara oärligt att 
förneka detta. Jag kommer ihåg att min vän Treves var bekymrad. 'Sandro', 
sade han till mig, ' om han fortsätter så här, då går det åt skogen för oss' ".6 

Bluffen fungerade också på utlänningar, eller snarare på en stor del av 
den utländska opinionen. Under samma period som fascismen med buller 
och bång dikade ut lite mer än 100.000 hektar, dikade man i Holland i tysthet 
ut 248.000 hektar (och Holland är "lite" mindre än Italien!). I USA under 
samma period dikade man ut — under ett visst ståhej, som dock var berätti
gat, i och med den omfattning det rörde sig om — tio miljoner hektar.7 Lik
väl ignorerade de engelska tidningarna holländarna, man uppehöll sig lite 
grann vid amerikanerna, men man skrev att det fascistiska Italien "under 
ledning av"Il Duce" har lyckats med ett gigantiskt projekt, ett projekt med 
vilket alla hittills har misslyckats ända sedan det kejserliga Roms dagar, och 
fram till fascismens uppdykande på scenen".8 Och i House of Commons kri
tiserade Lloyd George regeringen för dess ineffektivitet och uppmanade den 
att efterlikna Mussolini.9 Samtidigt skrev Morning Post den 29/10 1928: 
"Fascismens verk är inget mindre än ett underverk.".10 

Och man kan gå vidare: Medan Mussolini grundade 13 städer grundade 
Roosevelt 90 städer11, men de europeiska tidningarna struntade i de nya 
amerikanska städerna och hyllade istället de städer som "fötts ur viljan hos 
en enda man".12 Man skulle kunna fortsätta länge med liknande exempel. 

Även de flesta historiker har i allmänhet fallit i den fälla som gillrades av 
den fascistiska propagandan. Naturligtvis skriver de flesta av dessa på ett 
kritiskt sätt och de talar om "en allvarlig motgång"13, "ett grundläggande 
misslyckande"14, och så vidare. Men precis som den fascistiska propagan
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dan avsåg drar nästan alla — utifrån de få utdikade kvadratkilometrarna i 
Agro Pontino — slutsatsen att en total utdikning genomfördes i hela Itali
en.15 

Men det finns inte bara kritik. Goda historiker av klart antifascistiskt snitt 
skriver att tyvärr hade fascismen lysande framgångar i Agro Pontino.16 

Och dessutom: Medan det finns rikligt med engagerade studier om Agro 
Pontino skrivs det ytterst lite om övriga utdikningsområden.17 Naturligtvis 
saknas det inte väl dokumenterade undersökningar, men det är lokala studi
er, som i allmänhet är genomförda av lokala historiker. I allmänhet är det 
också studier som — förutom i introduktion och presentation — saknar en 
koppling till händelserna i resten av Italien. På det viset kan det komma sig 
att den som skriver till exempel om Capitanata eller Maremma vet med sig 
att skriva lokalhistoria, medan den som skriver om Agro Pontino tror sig 
skriva nationell historia.18 

Allt utom ideologin har studerats 
Här är vi framme vid den andra bristen i historiografin. 

Vad gäller Agro Pontino har man undersökt allt: Effekterna av kornod
lingen, böndernas dagliga potatiskonsumtion19, statistik vad gäller radio-
lyssnande20, noggrann katalogisering av och noggranna intervjuer med fa
miljer som flyttat dit från andra delar av Italien21, och så vidare. 

Det som har negligerats är den ideologiska aspekten. Ingen stor separat 
studie har ägnats åt detta ämne, och ruralismen är bara ett kapitel bland andra 
— alls icke det viktigaste — i de böcker som skrivits om den fascistiska 
ideologin i allmänhet.22 

Några åsikter om bakgrunden till jordbrukspolitiken 
Angående den andra bristen i historiografin har vi här det motsatta fenome
net jämfört med den tidigare nämnda bristen. Vad gäller omfattningen av ut-
dikningarna ljög Mussolini oblygt, och inom den historiska forskningen har 
man i större och mindre grad trott på honom. Vad gäller den ideologi som låg 
till grund för jordbrukspolitiken sade "il Duce" sanningen, men de flesta his
toriker har trott att han ljög. 

För många historiker var faktiskt de förklaringar som fascisterna gav till 
den egna jordbrukspolitiken "instrumentella"23, alltså osanna, och bara 
rökridåer för att dölja de verkliga, lömska och ohederliga motiven. 
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Enligt en del historiker utarbetades jordbrukspolitiken "för att lindra be
folkningstrycket i städerna, det befolkningstryck som i de svåra tider man 
levde i kunde föra med sig betydande risker, och också för att lyfta stora 
grupper arbetare ur passiviteten".24 

För andra historiker var "ruralismen och anti-urbaniseringen medlen [...] 
för att inte behöva betala de höga sociala kostnader (skolor, bostäder, ser
vice) som en "trängsel" i städerna skulle föra med sig. Dessutom bör man 
beakta att en sådan politik också direkt ledde till en begränsning av konsum
tionen, eftersom landsbygdsbefolkningen alltid varit van vid att klara av de 
egna livsmedelsbehoven med det jorden gett".25 

En förklaring som liknar den föregående är den förklaring enligt vilken 
"[...] de offentliga arbetena och utdikningsarbetena användes som instru
ment för att kontrollera de arbetslösa massorna, i det att man styrde över dem 
till de områden i vilka det pågick utdikningsarbeten samt byggnation av vä
gar, hus, vattenledningar och järnvägar".26 

Uppfattningen att den fascistiska jordbrukspolitiken skulle ha varit en 
tjänst som Mussolini gjorde de stora jordägarna är mycket spridd bland his
toriker.27 I synnerhet tror man att Mussolini ville ha så mycket folk som möj
ligt på landsbygden, för att kunna förse jordägarna med arbetskraft.28 

Enligt De Felice ville fascismen gynna de små och medelstora företagen, 
och Mussolini önskade se en "omvandling av industrin, en omvandling som 
delvis skulle vara baserad på en begränsning av storföretagen och delvis på 
en sund utveckling av små och medelstora företag".29 

En del historiker hävdar att Mussolini, precis som Roosevelt, ville rädda 
kapitalismen och genomföra en "förebyggande revolution".30 Även byg
gandet av nya städer mitt i Agro Pontino hade som mål att stimulera bygg
nadssektorn till en ekonomisk återhämtning och alltså att gynna kapitalis-

31 
men. 

Om man ibland tillskriver Mussolini och fascisterna machiavelliska 
önskningar, och ibland anklagar dem för att ha spelat falskt, så framförs det 
ibland helt motsatta åsikter, nämligen att fascismen inte hade något som 
helst program. Som ett exempel finns det några historiker som tror att fascis
men ville genomföra den "totala utdikningen" som en följd av påtryckning
ar. Dessa påtryckningar skulle ha kommit från "teknokrater" (för att använ
da ett modernt uttryck) som var verksamma inom Ministeriet för Offentliga 
arbeten och Jordbruksministeriet, och som var påverkade av Anigo Serpie-

• 32 n. 
Enligt andra historiker hade saneringen av Agro Pontino och byggandet 

av nya städer en typiskt propagandistisk funktion gentemot utlandet: Man 
ville visa upp det fascistiska Italiens nya ansikte och i utlandet "göra reklam 
för" fascismen.33 
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Som bekant röstade den amerikanska kongressen 1921 igenom The Quo
ta Act, som begränsade den årliga invandringen till 3 % av de utlänningar 
som bodde i USA enligt folkräkningen 1910. Sedan kom The Immigration 
Bill 1924, som inte bara sänkte procenttalet till 2 %, utan dessutom tog 1890 
som utgångspunkt, ett år då invandringen från Sydeuropa i allmänhet och 
från Italien i synnerhet var mycket låg. Dessa två lagar gjorde det mycket 
svårare för italienare att utvandra till USA. Detta tar en del historiker som in
täkt för att göra en jämförelse mellan Mussolini och den fabelns räv som inte 
når rönnbären, utan istället säger att de är sura. Mussolini skulle på samma 
sätt "frivilligt", inom citationstecken, ha bestämt sig för att begränsa ut
vandringen till USA, genom att istället styra befolkningsströmmar till jord
bruksområden i det egna landet.34 

Det finns ett korn av sanning i de ovan antagna orsakerna 
Det råder inget tvivel om att alla dessa förklaringar kan innehålla ett korn av 
sanning. Vilken diktator vill till exempel inte göra ett gott intryck på ut
ländska betraktare? Dessa hypoteser är dock inte tillräckliga, om man tar var 
och en för sig; och då har man inte tagit i beaktande att några är rent ut sagt 
tvivelaktiga. Låt oss bara ta två exempel på detta. 

Det är möjligt att fascisterna ville sprida ut folk på landsbygden för att 
"undvika farliga folkanhopningar i städerna". Här måste man dock påpeka 
att fascisterna trängde ihop rätt mycket folk också på landsbygden. Till Agro 
Pontino förflyttade man faktiskt tusentals människor. För att få arbetena i 
Littoria färdiga i tid samlade man ihop långt över 10.000 arbetare i områ-
det.35 

Och det finns mer att säga: När man väntade ett besök från någon viktig 
person högt upp i partihierarkin, åkte de lokala fascistledarna runt i byarna 
för att samla ihop småbrukarna. Man packade dem på en lastbil, lovade dem 
1.000 lire var (ett löfte som inte alltid hölls) och tog med dem till centrum för 
att applådera den ledare som var på besök.36 Den 30 juni 1932, vid invig
ningen av Littoria, lyckades de lokala fascistiska myndigheterna samla ihop 
5 000 personer på stadens torg för att hylla "il Duce", som ledde ceremo
nin.37 Var det någon som sade något om rädsla för folksamlingar? 

Det är sant att USA minskade på invandringsmöjligheterna; dock stäng
de man inte dörrarna helt. Dessutom fanns det andra länder som fortsatte 
med den traditionella, öppna politiken. Bland dessa fanns till exempel Ar
gentina, som drabbats av den nya fascistiska utvandringsfientliga politiken. 
1928 uttryckte den argentinske presidenten Irigoyen till den italienske am
bassadören i Buenos Aires en önskan om att Italien skulle "öppna dörrarna 
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lite mer för den italienska utvandring som skulle vara så nödvändig för Ar-
gentina".38 

Hypotes 
Den mest korrekta lösningen på problemet med bakgrunden till den fascis
tiska jordbrukspolitiken tycks i realiteten också vara den enklaste: Fascis
men hade en jordbrukspolitik, just precis den man faktiskt genomförde, som 
var i samklang med den egna ideologin, precis som regimens propaganda 
hela tiden upprepade. 

Innan jag utvecklar denna hypotes, måste jag dock göra några begräns
ningar av metodologisk karaktär. 

Studerad period: 1927-1936 

Den period som intresserar mig mest är den mellan åren 1927 och 1936, de 
år som är jordbrukspolitikens blomstringsår. De dokument och händelser 
som jag undersökt berör huvudsakligen denna period. 

Detta är ett val som medför en stor risk. När man undersöker enbart den
na period skulle man kunna komma fram till slutsatsen att "ruralismen" 
skulle ha varit regimens enda ideologi. Så var emellertid inte fallet. Här 
räcker det med att peka på följande faktum: De första åren vägrade fascister-
na att utarbeta en väl definierad politik39, och när man bestämde sig för att 
utarbeta en så fick jordbruksfrågan inget utrymme i politiken, åtminstone 
inte före 1926. Det var faktiskt tvärtom så att regimen under lång tid drev på 
urbaniseringen, och 1927 utlyste man till och med en tävling mellan Italiens 
städer — vem skulle först uppnå en miljon invånare?40 

Och slutligen: Från 1935 och framåt — när utrikespolitiken blev det hu
vudsakliga bekymret för "il Duce" och de andra fascistledarna — förflytta
des den fascistiska regimens uppmärksamhet till andra områden, och intres
set för jordbruket sjönk till en mycket låg nivå. 

Vi kan alltså säga att "Italiens ruralisering" bara var en av de olika kam
panjer för folklig mobilisering som regimen genomförde, och en kampanj 
som man enbart måste tillmäta en begränsad vikt. 
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Nästan enbart Mussolinis idéer 

Den andra begränsningen av metodologisk karaktär är att jag framförallt, j a 
nästan enbart, kommer att ta Mussolinis idéer i beaktande. För att kunna 
analysera en rörelses ideologi är det av största vikt att känna till ledarens 
åsikter. Hursomhelst är det uppenbart att detta inte kan vara det enda före
målet för ens analys. 

Faktum är att — om man uttrycker det lite brutalt och sammanfattande 
— fascismen saknade en Marx eller en Weber, alltså en stor teoretiker. Fa
scismens viktigaste ideologer, till exempel Giovanni Gentile, Julius Evola, 
Gioacchino Volpe och möjligen Giuseppe Bottai, var visserligen på en an
ständig nivå vad gäller de filosofiska resonemangen, men de nådde natur
ligtvis inte upp till Marx' och Webers höjder. Dessutom sysslade inte dessa 
intellektuella speciellt mycket med jordbruksideologi, så det är alltså ingen 
större mening med att undersöka deras idéer.41 

Det som skrevs av intellektuella på en lägre nivå, i kulturtidskrifterna, 
och i dokumenten från den fascistiska Scuola di mistica (en verksamhet där 
man ägnade sig åt "fascismen som religion"), är av så låg kvalitet att det inte 
är värt en granskning. Detta är en produktion som både till form och innehåll 
faktiskt enbart är propagandamaterial.42 Bilden är i korthet så platt och ho
mogen att det är bättre att koncentrera sig på en enda källa. 

Men denna metod medför ju också nackdelar. Politikerna säger åt folket 
det som folket vill höra. Kanske inte alla, men Mussolini gjorde det absolut. 
Leo Longanesi — en fascistisk journalist som blev besviken på Mussolini, 
på fascismen, på italienarna — noterade till och med att "[...] i tjugo år höll 
tävlingen på mellan Mussolini och italienarna, den tävling som gick ut på att 
förnedra sig mest för att bli omtyckt".43 Longanesi överdrev inte. Mussolini 
sade till bönderna att han var stolt över att ha fört Italien från "ett advokater
nas samhälle till ett jordbrukets samhälle"44 [ital. dall'avvocatura all'agri
coltura], och bönderna applåderade. Sedan återvände han till Rom och tog 
emot advokaterna, inför vilka han hyllade advokatyrket och dess oundgäng
lighet i det fascistiska Italien.45 Advokaterna applåderade också entusias
tiskt. Man skulle kunna dra väldigt många exempel av denna typ. 

Och sedan har vi skillnaden mellan det som en politiker säger offentligt 
och det han eller hon säger privat. Åtminstone vad gäller "il Duce" var denna 
skillnad mycket stor. Mussolini beskrev till exempel offentligt De Vecchi 
—en av de mest betydande fascistledarna—som "klok och energisk"46, "en 
hjälte"47, medan han privat sade att denne var "en idiot".48 

Om vi har dessa begränsningar i åtanke och kan integrera Mussolinis idé
er med andra källor är det dock enligt min mening möjligt att hitta ett logiskt 
mönster och en ideologisk bakgrund till fascismens jordbrukspolitik. 
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Denna var — om vi ska föregripa slutsatserna — resultatet av fyra fakto
rer. För det första fascismens anti-moderna inställning och sedan den omar
betning i fascistisk tappning som gjordes av tre element som länge varit en 
del av den italienska kulturen: "att skapa italienarna", populismen och my
ten om Rom. 

Maktbevarandet och Libyen 

En sista förutsättning: Att hävda att fascismen hade en ideologi och att man 
försökte förverkliga den betyder inte att man utmålar Mussolini och de and
ra fascisterna som några fanatiska idealister som i jakobinsk anda skulle ha 
försökt uppnå ädla mål. I denna bild skulle då också från de fascistiska ledar
nas sida ha ingått en likgiltighet inför kollektivets inskränkta intressen och 
inför egna intressen. Detta skulle vara en felaktig beskrivning, säkerligen 
mer falsk än den som beskriver Mussolini och de andra fascisterna som cy
niska opportunister förmögna till vilken ideologisk kullerbytta som helst, 
och vilken taktisk omsvängning som helst, bara för att behålla makten. 

Det tycks mig rimligare att hävda att Mussolini försökte genomföra pla
ner som svarade mot den fascistiska ideologin, men bara "om" och "när" 
dessa planer medverkade till att stärka fascismens ställning och Mussolinis 
egen. Detta gäller även i jordbruksfrågan. Låt mig förklara det sålunda: 

Det finns inga tvivel om att fascismen kom till makten med hjälp av en 
välvillig inställning från borgerlighetens sida och en vänlig nedlåtenhet från 
kungahuset. Detta faktum är välkänt: Borgerligheten beslöt sig för att ge ett 
försiktigt, villkorligt och provisoriskt stöd till den fascistiska rörelsen, för 
att sedan kunna göra sig kvitt densamma så snart som möjligt, det vill säga så 
snart som den bolsjevikiska faran och det liberala systemets kris var över. 

Lika lätt som ett lejon blir av med en besvärlig fluga, skulle den italiens
ka armén — alltså miljoner välutrustade soldater — ha kunnat göra sig av 
med några tusen sjabbiga fascister som i oktober 1922 marscherade mot 
Rom. Men kungen — som var dåligt informerad om de fascistiska trupper
nas verkliga tillstånd och välinformerad om de fascistiska tendenser som 
fanns inom armén — ville undvika inbördeskrig, och föredrog istället att 
testa Mussolini.49 

Från och med den 28 oktober 1922 hade regimen långsamt börjat få allt 
större stöd, men Mussolini hade inte gjort sig några illusioner. Detta var helt 
rätt av honom, något som Matteotti-krisen visade. Den socialistiske parla
mentsledamoten Giacomo Matteotti rövades bort av okända den 10 juni 
1924. Polisundersökningen — som regeringen försökte sätta käppar i hjulet 
för — ledde till att man kunde arrestera några fascister som hade tänkt straf
fa Matteotti för några tal han hade hållit i parlamentet. Senare undersökning
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ar visade att order om bestraffningen hade utgått från fascister som befann 
sig mycket högt upp i hierarkin, kanske från Mussolini själv. I detta läge 
"[...] blev Mussolinis och fascismens situation mycket besvärlig; bit för bit 
började allt det man byggt upp under mer än ett och ett halvt år vittra sönder, 
och det hotade att helt rasa ihop".50 

Några veckor senare, i augusti, hittades Matteottis lik i Quartarella, en 
skog nära Rom. Så här kommenterar ett vittne, som åratal efteråt kommer 
ihåg hur det var: "Den allmänna opinionen, som ända till igår till stora delar 
var pro-fascistisk, är mållös. Borgerligheten genomgår sin första riktiga 
samvetskris: Att lyda en mördarregering är motbjudande för dem. Domar
kåren, armén, prästerskapet, byråkratin — efter ett ögonblick av osäkerhet 
ser de med välvilja på oppositionen. Veteranerna, en stor del av fascisterna, 
pressen och några ministrar i Mussolinis regering, alla dessa deklarerar att 
de är mot s vart skjortorna [...] alla muttrar, man tar bort fascistmärket från 
kavajslaget [...] folket går varje dag till Lungotevere för att lägga blommor 
på den plats där Matteotti rövades bort".51 Historikern Denis Mack Smith 
tillägger: "Mussolinis väntrum var inte längre fyllt av strebrar och smickrare 
[...] i vissa regioner, särskilt Piemonte och Sicilien, existerade fascismen 
inte längre i praktiken; på andra ställen förlorade den snabbt terräng [...] det 
började gå rykten om att Mussolini avgått; i några delar av landet vällde folk 
ut på gatorna för att fira fascismens död. Till och med de lokala myndighe
terna och många fascister deltog i det allmänna firandet".52 

I detta läge, mellan augusti och december 1924, höll sig fascismen på be
nen, inte av egen kraft, utan beroende på oppositionens svaghet och dumhet. 
Mussolini blev medveten om detta, och den 3 januari 1925 genomförde han 
en statskupp, som satte punkt för den lilla laglighet och frihet som fortfaran
de fanns kvar; och som innebar början på diktaturen. På det sättet gick "Qu-
artarella-stämningen" över (så kallade fascisterna Matteotti-krisen), och på 
så sätt fick fascismen ett ökat stöd igen. Det var ett stöd som ökade alltefter
som den totalitära regimens apparat blev starkare. När Mussolinis ställning 
framstod som stabil igen, blev stödet mycket kraftigt, så kraftigt att en av de 
mest inflytelserika fascisterna, Giuseppe Bottai, skrev i sin dagbok: "Inte 
ens om man betalar med guld hittar man längre några antifascister".53 

Men "il Duce" gjorde sig inga illusioner och "förstod osäkerheten i den
na typ av stöd".54 Inte heller de andra fascistiska ledarna gjorde sig några il
lusioner: Vid minsta lilla kris, både om det var en internationell kris, eller 
kris i förhållandet till kyrkan, till kungen, till borgerligheten — och på tjugo 
år hann det bli många kriser — vid dessa tillfällen mumlade de vettskrämda 
fascistledarna till varandra: "Det är Quartarella-stämning".55 

Nu fanns det för Mussolini tre vägar att välja på. Den första var naturligt
vis att intensifiera övervakandet och repressionen.56 Den andra var att fort
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sätta kraftmätningen med borgerligheten, kungahuset, armén och alla de 
krafter som stödde fascismen. I den kraftmätningen gällde det då för Musso
lini att försöka flytta fram sina positioner kring den kompromiss man hade 
enats om. Den tredje vägen var att åt fascismen skapa en bas för att av egen 
kraft vinna stöd. Detta skulle då ske genom att skapa en ny, fascistisk, icke
opportunistisk italienare, som skulle vara redo att "tro, lyda, strida", som 
propagandan löd. Bara om fascismen lyckades skapa en folkmassa av italie
nare som var trogna "il Duce" — inte trogna kungen eller påven — bara då 
skulle Mussolinis ställning vara verkligt stark. Tillsammans med ideologin 
är det just detta som förklarar fascismens jordbrukspolitik. 

Det som sagts ovan betyder inte att Mussolini ville genomföra jordbruk
skampanjerna till vilket pris som helst, något som bevisas av exemplet Liby
en och Balbo. Erövringen av Libyen 1911 hade åt Italien gett ett område som 
var fem gånger så stort som den italienska halvön, och bebott av bara 
800.000 invånare. Trots detta hade inte den italienska bosättningen där varit 
så omfattande, beroende på ökenlandets klimat och begränsade resurser. Fa
scismen hade försökt uppmuntra till en ökad italiensk utvandring till Liby
en. Italienarna skulle ju föra med sig lite civilisation till Afrika, och så skulle 
man börja vänja sig vid att se på Tripoli och Bengasi som städer i nivå med 
Syrakusa och Cagliari.57 På grund av detta intensifierades utvandringspoli
tiken gentemot Libyen 1926, när De Bono blev guvernör över Libyen. Han 
var en äkta fascist, en av de fyra organisatörerna bakom "marschen mot 
Rom". 

Allt tog sedan en mycket energisk vändning, när Italo Balbo 1934 blev 
guvernör över Libyen. Balbo var en fascistisk ledare från Ferrara, en "fly
gets hjälte", och han agerade i Libyen med samma energi med vilken han 
hade spöat upp antifascister i Ferrara, och med vilken han hade byggt upp 
det italienska militärflyget. Framförallt försökte han öka turismen genom att 
låta bygga hotell och organisera mässor, biltävlingar, cykeltävlingar, veten
skapliga kongresser, religiösa möten och utdelningsceremonier av litterära 
priser. Men Balbo arbetade också mycket för jordbruket. Via Ente coloniz
zazione della Libia [ung. 'Stiftelsen för Libyens kolonisering'] — som fyll
de samma funktion som Opera nazionale Combattenti in Italia, något vi ska 
studera senare — via denna organisation lät han sätta 33 000 personer i arbe
te. Det byggdes 26 byar, som var och en kunde hysa ett hundratal personer. 
Det var byar som hade stadshus, kyrka, sjukhus, postkontor, etcetera. Kolo
nisternas bostadshus bestod av tre rum med kök och toalett. Något hus hade 
till och med dusch. Sedan lät Balbo genomföra en intensiv värvningskam
panj i Italien, framförallt bland fattiga småbrukare i Veneto. Resultatet av 
kampanjen blev att ansökningarna om att få emigrera till Libyen vida över
steg de tillgängliga platserna. 1938 började utvandringen. I oktober 1938 
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lämnade den största gruppen Italien — 20 000 kolonister. De avresande fira
des när de lämnade sina byar, längs resan och vid platsen där de skulle stiga 
på skeppen. Den största gruppen åkte från Genua, och till det skepp som 
fraktade dem slöt sig skepp från Neapel och Syrakusa. Balbo, som hade or
ganiserat hela aktionen, reste tillsammans med de nya kolonisterna. Han 
stod också fadder för ett barn som föddes under resan, ett barn som fick nam
nen Italo Vittorio Benito.58 Det undgick ingen att det första namnet var efter 
Balbo, det andra efter kungen, Viktor Emanuel III, och först det tredje nam
net var efter "il Duce". Dessa är små, men betydelsebärande detaljer. 

Sammanfattningsvis gjorde Balbo i Libyen det som Mussolini hade för
sökt göra i Italien, och som det verkar bättre än vad Mussolini lyckades med. 
Men Mussolini och Balbo hatade varandra. Mussolini beskrev (vid privata 
tillfällen, naturligtvis) Balbo som en "demokratisk gris"59 och tvivlade på 
hans trohet. Det var ett fullständigt befogat tvivel. Balbo sade, också han pri
vat, att "il Duce" var en "skurk", och tillade "jag ska ge honom på käften". 
Detta var inte bara ord: Han organiserade åtminstone tre komplotter för att ta 
makten från Mussolini och mörda honom.60 

Och så kom det sig att Mussolini började sabotera just den jordbrukspoli
tik som han själv sade var fascismens främsta uppgift. Han definierade den 
propaganda som Balbo bedrev för att få kolonister till Libyen som "över
skattad"61; och då var det ändå en propaganda som var högst tiondedelen så 
omfattande som den Mussolini själv bedrev för att få kolonister till Agro 
Pontino. Han kunde inte hindra den utländska pressen att hylla Balbo och att 
påpeka att de kolonister som emigrerat till Libyen hade det bättre än de som 
stannat i Italien. Dock beordrade han den italienska pressen att ignorera Bal-
bo och att till ett minimum inskränka kommentarerna kring utvandringen till 
Libyen.62 Han gav också order om att alla avresor skulle ske i små grupper, 
för att de inte skulle märkas alltför mycket.63 Här är alltså de märkbara be
gränsningar inom vilka genomförandet av den fascistiska jordbruksideolo
gin hade att röra sig. 

Den fascistiska ideologin: Revolt mot den moderna världen 

Fascistisk kultur? 

Varifrån kommer då detta motstånd hos många historiker mot att erkänna att 
den fascistiska jordbrukspolitiken hade autentiska ideologiska motiv, sam
ma motiv som regimens propaganda öppet flaggade för? Det är svårt att 
säga, speciellt som det handlar om historiker med mycket olikartade ideolo
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giska tillhörigheter. Kanske är det en följd av den åsikt som under en tid var 
vida spridd, nämligen att fascismen inte bara saknade en jordbruksideologi, 
utan att den saknade ideologi överhuvudtaget. 

På detta område har det ägt rum en riktig helomvändning. När fascismen 
växte fram och under många år därefter, var det antifascistiska blocket helt 
enat om att man inte kunde tillmäta en fascistisk kultur någon som helst be
tydelse. För övrigt tycktes fascismens definition av sig själv som "anti-intel-
lektuell rörelse" vara den bästa bekräftelsen på de antifascistiska påstående
na. En förändring av detta synsätt påbörjades på 1960-talet, efter filosofen 
Augusto Del Noces banbrytande studier.64 Idag finns det mängder med stu
dier av den fascistiska kulturen, och dessa studier behandlar ideologin i all
mänhet65, de främsta företrädarna för denna kultur66, eller så olika specifika 
områden som arkitekturen67, konsten68, filmen69, teatern70, tidskrifterna71, 
musiken72 och till och med bokbussarna.73 

Idag är det bland de mest framträdande italienska kulturpersonligheterna 
bara Norberto Bobbio på den liberal-demokratiska kanten och Alberto Asor 
Rosa på den marxistiska sidan som förnekar förekomsten av en fascistisk 
kultur. Bobbio hävdar att fascismen bara producerade "skräp" och "tygellös 
galenskap".74 Asor Rosa, å sin sida, definierar den fascistiska kulturen som 
en "kloak i vilken hela den arkaiska, efterblivna, provinsiella och schizofre
na sörjan från den italienska kulturen efter enandet har sitt utlopp".75 

Mot den dekadenta västvärlden 

Efter att ha skrivit ovanstående tycks det mig klart att jag sluter mig till den 
allt större grupp av historiker som hävdar att fascismen hade en ideologi. Av 
denna ideologi ämnar jag i denna avdelning enbart behandla en aspekt, näm
ligen kritiken mot den moderna världen, eller snarare fascismens främling
skap inför den moderna världen. 

I detta ämne finns det nuförtiden många och djupgående studier. Mycket 
intressanta tycks mig Zeev Sternhells idéer vara, eller snarare hans idéers ut
veckling. Enligt Sternhell föddes den fascistiska ideologin i Frankrike, som 
en syntes av två revideringar: Å ena sidan revideringen av den traditionella 
nationalismen, som omvandlades till en revolutionär nationalism, och å 
andra sidan den vetenskapliga marxismen, som omvandlades till en anti-
materialistisk marxism. Resultatet blev en revolutionär rörelse "varken till 
vänster eller till höger", som framträdde som ett alternativ till både kapitalis
men och socialismen.76 Därefter har Sternhells analys blivit alltmer radikal; 
han har gått så långt som att presentera den fascistiska ideologin inte som ett 
motstånd mot några aspekter av det moderna samhället, utan som en verklig 
"revolt mot den moderna världen".77 
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Också statsvetaren Juan Linz lägger tonvikten vid denna "anti-moderna" 
aspekt, och noterar att fascismen faktiskt var "en rörelse som var anti-parla-
mentarisk, anti-liberal, anti-kommunistisk, populistisk och därmed anti-
proletär, delvis anti-kapitalistisk och anti-borgerlig, anti-klerikal, eller åt
minstone icke-klerikal".78 

Om Sternhell och Linz framförallt lägger tonvikten vid den "destrukti
va" delen av den fascistiska ideologin, så betonar historikern Roger Griffin 
mer än någon annan den "konstruktiva" delen. Detta är särskilt fallet när han 
noterar att fascismen var en koherent lära, "en sorts politisk ideologi, vars 
mytiska kärna i sina olika utvecklingsfaser är en pånyttfödd form av ultrana-
tionalistisk populism".79 Griffin lägger alltså särskilt tyngdpunkten på my
terna, som till exempel "den nationella pånyttfödelsen", "den nya männi
skan", "den tredje vägen mellan kapitalism och marxism". Vid förverkli
gandet av dessa myter skulle man få se en allomfattande pånyttfödelse och 
en "ny ordning", eftersom "den nationella gemenskapen skulle återfödas 
som en fågel Fenix efter en period av utbredd dekadans, som sånär hade för
stört nationen".80 Mina studier av primärkällorna tycks bekräfta dessa histo
rikers hypoteser. Det är faktiskt en sak som framträder mycket tydligt vid ett 
studium av den omfattande skriftliga produktionen från fascisternas sida: 
för fascismen befann sig den västliga civilisationen i ett stadium av mycket 
allvarlig dekadans.81 

Särskilt Mussolini var helt övertygad om att det förhöll sig sålunda. Det 
är känt att han var enormt imponerad av Spenglers "Västerlandets under
gång"82; han studerade den uppmärksamt och refererade ofta till den på ett 
indirekt sätt.83 Men "Västerlandets undergång" fungerade inte som en plöts
lig uppenbarelse för Mussolini, utan tvärtom var den en bekräftelse av idéer 
och framtidsutsikter som han hade funderat på en lång tid. 

Till exempel så var enligt Mussolini den ekonomiska kris som följde på 
Wall Street-kraschen 1929 bara en del av den mer allmänna krisen: "den 
världsomfattande krisen är inte längre enbart en ekonomisk kris, utan den är 
nu framförallt en andlig och moralisk kris hävdade han 1931.84 Året 
därpå vidgade han perspektivet ytterligare: "De öron som är vana vid att 
uppfatta inte bara stormens dån, utan också de dova ljuden från underjorden, 
dessa öron kan höra att det är något som gnisslar. Det är många band som har 
brustit; det finns många traditionella och grundläggande värderingar—som 
till exempel respekten för livet, för hemmet, för andras egendom — som nu 
störtar samman. Tron på morgondagen håller på att förflackas, så att männi
skor istället börjar använda begreppet "carpe diem"[...] Man kan till dessa 
symptom lägga andra symptom, som inte bara av en tillfällighet påminner 
om det som hänt i nedgångsperioder i andra civilisationer. Det kan röra allt 
från råheten i och frekvensen av vissa brott till idiotin i vissa tävlingar. Om 
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man ser på allt detta, förstår man att det inte bara är en begränsad del av vår 
civilisation som står på spel utan att hela den vita rasens civilisation kan upp
lösas, försvagas, fördunklas och hamna i en oordning utan mål, i en nöd där 
ingen morgondag finns".85 

Andra "klara" tecken på en värld i upplösning var — enligt Mussolini 
och de andra fascisterna — pacifismen, hedonismen och den materialistiska 
egoismen, vilka alla var dåliga företeelser som förde med sig andra dåliga 
företeelser: sjunkande födelsetal, tillväxt av städerna, självmord, perversio
ner, droger, etcetera.86 Dessa områden är väl kända och behöver inte ytterli
gare behandlas här. 

Mot allt detta presenterade fascismen sig själv som en "räddningens och 
livets lära"87, eftersom "Vi kämpar mot en värld i förfall"88, som Mussolini 
deklarerade, och han tillade att "[...] i denna mörka värld, som är plågad och 
som vacklar, kan inte räddningen komma från något annat än Roms sanning, 
och från Rom ska räddningen komma".89 

Jordbrukspolitik och motstånd mot den moderna världen 

Detta fascismens främlingskap inför den moderna världen har lurat många 
och har skapat ett utrymme för de mest skilda omdömen om den fascistiska 
ideologin90, men det som intresserar mig att studera är att den som inte ac
cepterar detta främlingskap får problem med att förklara den fascistiska 
jordbrukspolitiken. 

"Man måste ruralisera Italien, även om det kommer att kosta miljarder 
och även om det kommer att ta 50 år".91 Många forskare har haft roligt åt det
ta Mussolinis program. Några har talat mer allmänt om en "[...] uppenbart 
absurd aktion"92 och "en anakronism".93 Men andra har varit ironiska och 
har noterat att mitt i den stora ansträngningen för en "ruralisering av Italien", 
så gick industrins andel av BNP om jordbrukets andel av BNP94, och därför 
"blev Italien ett industriland just under åren av fascistisk ruralisering".95 

Dessa forskare slutar dock le, när de måste förklara bakgrunden till den
na anakronistiska politik. Den som tolkar fascismen som en rörelse utan 
ideologi, eller som ett hopkok av teorier som rafsats ihop utan någon ord
ning, den personen måste använda sin fantasi för att upptäcka de "verkliga" 
orsakerna bakom jordbrukspolitiken, orsaker som jag har sammanfattat 
ovan. Den som — precis som De Felice — i fascismen ser en progressiv 
vänsterrörelse med en inriktning på modernisering, den personen måste för
klara hur det kan komma sig att det mitt i en så stor ansträngning för att föra 
Italien in i framtiden plötsligt kan växa upp en så anti-modern ideologi. 

Allt blir i realiteten enklare, om man accepterar att fascismen hade en an-
ti-modern ideologi, en ideologi som naturligtvis inte oundvikligt hade måst 
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leda till ett program för att "ruralisera Italien", men som åtminstone gör det
ta program logiskt begripligt. 

Den nya fascistiska människan och "att skapa italienarna " 
Mussolini deklarerade den 3/11 1929: "Vi är ett folk som går uppåt och 
framåt — om detta är jag djupt övertygad. Under den senaste tiden — när jag 
noggrant har studerat händelserna i vårt nationella liv — har jag blivit över
tygad om att vi håller på att bli de italienare som Massimo D'Azeglio önska
de att Italien skulle komma att bebos av".96 

Detta Mussolini-citat är mycket ovanligt, möjligen helt ensamt i sitt slag. 
Det var mycket sällan som "il Duce" citerade någon av företrädarna för den 
gamla liberala ledande klassen utan att driva med dem. Mussolini citerade 
alltså här med respekt Massimo D'Azeglio, en nationalistisk romanförfatta
re och premiärminister (i Riket Sardinien), som efter 1861 skrev (eller lär ha 
skrivit97) de berömda orden: "Italien är skapat. Nu måste italienarna ska
pas." 

"Att skapa italienarna " — före fascismen 

Men temat "att skapa italienarna" var faktiskt mycket gammalt, ja mycket 
äldre än från D'Azeglios tid. Om vi vill kan vi återfinna det vid tiden för det 
romerska rikets fall, när "barbarerna" med förakt talade om de okrigiska ro
marna, detta folk av förlorare, som inte kunde försvara sig själva och sina 
tillgångar. Seklen gick och föraktet växte hos utlänningar och hos många 
italienare, ett förakt mot invånarna på den vackra halvön som tycktes vara 
"ett paradis bebott av djävlar".98 

Problemet hade blivit akut i och med franska revolutionen och romanti
ken. För många italienska patrioter — bland dem Giuseppe Mazzini — ver
kade det som att andra nationalister kunde vara stolta över sina egna civilise
rade, solida och värdiga folk, medan italienarna framstod som en dum, rå 
och omedveten folkmassa. Detta förklarar varför den italienska nationalis
tiska rörelsen, som ju faktiskt leddes av Mazzini, framförallt känneteckna
des av sin "uppfostrande" aspekt. Det var faktiskt enligt Mazzini nödvändigt 
att i italienarna återuppväcka känslan för fosterlandet, solidariteten mellan 
landsmän, samt på det ekonomiska området fliten och generositeten. Bara 
på det sättet, efter ett så omfattande "förbättrings"-arbete, skulle italienarna 
kunna "återuppstå" och de skulle bli enade och fria.99 

Slutligen var detta med "att skapa italienarna" målet för den liberala le
dande klassen efter det nationella enandet. Åren efter 1861 var faktiskt år då 
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en mängd nya lagar skrevs, lagar som hade som mål att ena landet. Denna 
ansträngning var verkligen anmärkningsvärd i det att man genomförde stan
dardiseringar på följande områden: lagtexterna (framförallt civillagen och 
strafflagen), det administrativa systemet, skattereglerna, de militära tradi
tionerna, yt- och viktmått, och så vidare.100 

Men "att ena" betydde också och framförallt att "kulturellt" och "mora
liskt" ena 25 miljoner människor som — splittrade och fientliga sedan sek
ler bakåt — inte hade något gemensamt, frånsett någon vag hågkomst av 
Dante.101 

Den lilla liberala ledande klassen (som nästan helt var av piemontesiskt 
ursprung) gjorde med de begränsade resurser man hade en enorm ansträng
ning för att "skapa italienarna", alltså för att skapa gemensamma värdering
ar och övertygelser. Detta skedde med hjälp av skolan, litteraturen och den 
blygsamma propagandaapparat man hade till sitt förfogande.102 

"Att skapa italienarna " — under den fascistiska tiden 

Som vi ser är fascismen bara den senast anlända i den ideologiska basar som 
vid ingången har skylten "Att skapa italienarna" uppsatt. Den senast anlän
da, men inte den enda kunden. 

Just medan Mussolini ansträngde sig för att på sitt vis "skapa italienarna" 
fanns det faktiskt också en del antifascister — ledda av den liberal-radikale 
Piero Gobettis idéer — som menade att fascismen inte bara plötsligt hade 
fallit ner från skyn, att den inte var en oförutsägbar sjukdom (något som den 
liberale filosofen Benedetto Croce hävdade). Dessa antifascister menade 
istället att fascismen var det verkligt beklagansvärda resultatet av århundra
den av moderat politik, "trasformismo" (se nedan), opportunism, kärlek till 
det lugna livet, rädsla för klara och tydliga vägval och katolsk motreforma-
tion.103 Och därför var det så att för Gobetti-anhängarna var temat "att skapa 
italienarna" liktydigt med att skapa ett nytt, fritt och antifascistiskt medve
tande.104 

Kanske det vore lämpligt att här säga något lite om ordet "trasformismo", 
som är svårt att översätta till andra språk. Detta är ingen tillfällighet, efter
som det handlar om ett typiskt italienskt politiskt fenomen. Många vet dock 
att Italien under många år haft ett politiskt system som varit mycket olikt de i 
Nordeuropa eller Nordamerika, ett system som vi kan beskriva som "under
ligt" (för att använda en eufemism). Det italienska politiska systemet har — 
från sin födelse ( 1848) fram till 1990 — inte kännetecknats av tävlan om och 
växling vid regeringsmakten av två partier (eller två blockbildningar), som 
har varit spridda längs en höger-/vänster-axel. Det italienska systemet har 
alltid kännetecknats av två fenomen. Det ena är att alternativet till det parti 
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(eller de partier) som sitter i regeringen alltid har varit en revolutionär rörel
se. Mot de liberaler som satt vid makten på 1800-talet stod de republikanska 
revolutionärerna; mot liberalerna vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet stod socialisterna och kommunisterna; mot kristdemokraterna 
vid mitten av 1900-talet stod kommunisterna. I mer än ett århundrade har 
Italien haft bara antingen konservativa eller revolutionärer — de ena vid 
makten, de andra i opposition. Antingen fanns det inga reformister, eller så 
var de uppsugna av de konservativa. Detta andra fenomen, som man vanli
gen brukar kalla "trasformismo" är faktiskt just detta: När högern är i majo
ritet och sitter vid makten, har den alltid haft en tendens att suga upp opposi
tionen och införliva den i majoriteten. 

Det började med Cavour år 1852 [Camillo Benso, greve av Cavour; kal
las dock oftast bara Cavour]. I Riket Sardiniens lilla parlament (som sedan, 
utvidgat, skulle bli Riket Italiens parlament) var han i ledningen för en stabil 
högermajoritet. Han ville dock inte ta strid mot en tydlig och stark vänster
opposition, utan han föredrog en allians mellan sin egen grupp och vänsterns 
moderata element. Han gav på detta sätt upphov till begreppet "center-väns
ter", eller, som motsåndarna föraktfullt kallade det, "giftermål". Denna tra
dition av "trasformismo" fortsatte under de följande åren, och det hela blev 
alltmer intensivt mellan 1880 och 1900. Det var år under vilka de parlamen
tariska majoriteterna var mycket skiftande, och hela grupper av parlaments
ledamöter gick från majoriteten till oppositionen, nästan från dag till dag, 
allt beroende på de lagar som parlamentet skulle anta eller förkasta. Tradi
tionen med "trasformismo" gjorde ett uppehåll under den fascistiska dikta
turen, men återupptogs omedelbart efter dess fall. Kristdemokraterna, det 
parti som vann det första valet efter fascismens fall, ville till den parlamenta
riska majoriteten suga upp några mindre partier, trots att man egentligen inte 
hade behov av det för majoritetsförhållandet i parlamentet. Sedan, under 
1960-talet, tog man i majoriteten också med socialistpartiet, som med tidens 
gång hade förvandlats från ett revolutionärt till ett konservativt parti. Slutli
gen, mellan 1976 och 1979, sög DC också upp kommunistpartiet i majorite
ten. Detta var höjdpunkten för "il trasformismo". Det italienska politiska sy
stemet gick ju i och med 1980-talet in i en kris, en kris som från början var 
fördold och omärklig, men som blev allt mer allvarlig och grundläggande. 
Denna kris ledde så småningom till 1990-talets djupgående förändringar.105 

Men låt oss återvända till temat "att skapa italienarna", och låt oss då läg
ga märke till att kommunisterna också hade ett eget projekt för att "skapa ita
lienarna". Och slutligen ville även den katolska kyrkan "skapa italienarna", 
enligt ett program som naturligtvis var mycket olikt det marxistiska eller det 
liberala programmet. 



Den fascistiska "nya människan " — disciplinerad, hård och uthållig, 
kärv och måttfull 

Och så är vi då framme vid den fascistiska "nya människan". Det finns inga 
tvivel om att fascismen ville "återskapa själen hos italienarna", "vända Itali
en helt upp och ned", "räta upp italienarnas karaktär", "röra om i den sociala 
myllan", "flytta på grunden för det italienska samhället", etcetera, precis 
som den fascistiska propagandan sade.106 

Mussolini preciserade — förutom att han upprepade propagandans 
ord107 — och han hävdade att den nye italienaren skulle bli klar på tio år (ett 
uttalande från 1926). Denne skulle verkligen bli "ny, en italienare som inte 
längre skulle likna italienaren av igår", eftersom han skulle vara skapad "till 
vår avbild och likhet".108 Det är svårt att säga om han medvetet eller omed
vetet citerar Bibeln, alltså det ställe där Gud säger att han vill skapa "männi
skor till vår avbild, till att vara oss lika". Mussolinis okunskap i och ointresse 
för religiösa frågor och hans djupt rotade ateism får en att tvivla på att han 
här medvetet citerar Bibeln, men hursomhelst lider han inte av någon över
driven blygsamhet. 

Man måste lägga märke till att det här inte enbart handlar om officiella 
uttalanden och de vanliga rituella fraserna. "Att skapa italienarna" är ett av 
de teman i vilka de offentliga uttalandena från Mussolini sammanföll med 
hans privata uttalanden. Svärsonen Galeazzo Ciano skriver i sin dagbok den 
20/4 1938: "Ledaren har sagt att man måste ge folket ett starkare rasmedve
tande, oundgängligt också för att gå vidare i arbetet med att skaffa Imperiet 
kolonier. Han har gjort klart vad han tycker om "slavarnas avkomma", och 
har sagt att om de bara hade några särskiljande kroppsliga tecken, så skulle 
han utrota dem allihop".109 Det tycks faktiskt som om Mussolini, med tidens 
gång, blev riktigt besatt av den här idén med att "skapa italienarna".110 Giu
seppe Bottai skriver uttråkad — efter att i sin dagbok ha återgivit det femti-
elfte Duce-citatet i det här ämnet (nämligen "Vi måste skapa en ny sorts ita
lienare") — : "Hur många gånger har han inte sagt det?".111 

Detta är inte platsen för att räkna upp alla de initiativ för att "skapa italie
narna" som togs av fascisterna inom skolsektorn112, inom fritidssektorn113, 
inom ungdomsarbetet114; det är initiativ som redan är väl kända. 

Det tycks mig mer intressant att lite översiktligt lista några av känneteck
nen hos den fascistiska "nya människan". Detta är i och för sig också relativt 
kända saker — eftersom de är väl studerade (och föraktfullt beskrivna) av 
många forskare — men de behövs för att understödja min hypotes. 

Den nya fascistiska människan måste vara disciplinerad. Jag är säker på 
att om man skulle göra en datorbaserad analys av Mussolinis Opera Omnia, 
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så skulle disciplin vara ett av de vanligaste orden, troligen det vanligaste i 
samband med det italienska folket.115 

Disciplin är en maträtt som är smaksatt med många kryddor. Till att börja 
med är ordet kombinerat med andra substantiv, som till exempel "hängiven
het"116 och "ansvar"117, men framförallt kombineras det med en mångfald 
olika adjektiv som till exempel "perfekt"118, "medborgerlig"119, "ytterst lov
värd"120, "grundläggande"121, "religiös, alltså absolut"122, etcetera. 

Denna besatthet vad gäller disciplinen tvingade en gång "il Duce" att 
ofrivilligt delta i en liten komisk scen. I Milano, den 4 oktober 1924, utspela
de sig den vanliga dialogen mellan Mussolini uppe på en balkong och folk
massan nedanför. Det skulle ha kunnat vara en komedi, spelad flera gånger, i 
vilken hundratals personer svarade "ja" eller "nej" på appellerna från "il 
Duce", och det hela avslutades med en följd av "Vår(t)!" 

Denna gång avslutades däremot dialogen så här: 

"- Svartskjortor! Vems är Italien? 
-Vårt! 
- Vems är Rom? 
-Vårt! 
- Vems är disciplinen? 
-Vår! 
- Men disciplinen är ju till för alla!"123 

Samma dråpliga scen, med samma korrigering från Mussolinis sida, utspe
lade sig dagen därpå i Gallarate.124 

Andra ord och uttryck som Mussolini använde som mer eller mindre sy
nonyma med "disciplin" var "maximal ordning"125, "solid och enad"126, "i 
vördnad för lagarna"127, etcetera. 

Mussolinis ihärdighet inom detta område var en klart uttryckt polemik 
mot det gamla Italien, som var "gestikulerande, babbligt, ytligt, karneval-
saktigt"128, och mot det gamla italienska folket, som var ett "[...] slarvigt, 
oordnat och stökigt litet folk"129, det cyniska och festälskande folk som 
fascismen ville utplåna. 

De som tycker om geometri kan notera att ett av "il Duces" favorituttryck 
var adjektivet "kvadratisk".130 Uppenbarligen fick ord som "kvadratisk" 
och "inramning"131 en att tänka på begrepp som "vilja", "fasthet", "hård
het", och så vidare. Ordet "kvadratisk" förbands faktiskt i Mussolinis utta
landen med "legion"132, eller "folk"133, "fast beslutsamhet"134, "granitlik-
nande fasthet"135, "solida och stora folkmassor"136, "stenhård militans"137, 
och så vidare. 
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I korthet var den "nya italienaren" som fascismen skapade (eller "höll på 
att skapa" — på denna punkt var Mussolinis och fascismens tvetydighet an
märkningsvärd) en person som var "hård och uthållig"138, "outtröttlig"139, 
försedd med en "kylig uthållighet"140 och "järnhård vilja".141 Dessutom var 
han "principfast och omedgörlig"142, "obeveklig"143 och "järnhård".144 

Slutligen var den fascistiska "nya människan" måttfull. Framförallt var 
han måttfull i talet, eftersom enligt Mussolini (som själv talade oavbrutet) 
var det sålunda: "Att tala mycket är bara ett demokratiskt raffinemang, att 
tala mycket är helt i stil med hur den gamla regimen var".145 Som en följd av 
detta var den nye italienaren en "tyst arbetare".146 

Men framförallt var den nye italienaren måttfull i sin konsumtion, och då 
speciellt vad gäller maten: "Vi har en egen förmåga att klara av saker; denna 
förmåga beror på — vilket kan tyckas som en paradox — att vi ännu inte har 
ett överdrivet utvecklat modernt ekonomiskt system. Lyckligtvis är det itali
enska folket ännu inte vant vid att äta många gånger om dagen, och eftersom 
man lever på en blygsam nivå, känner man mindre av knappheten och lidan
det".147 Och detta läge av undernäring framstod för den fascistiska ideologin 
som idealiskt: "Socialismen sade 'Alla lika och alla rika.' Erfarenheten har 
visat att det är omöjligt. Vi säger: 'Alla lika och alla ganska fattiga."'.148 

Slutligen var den nye italienaren måttfull i sin livsstil. Han klädde sig an
språkslöst, bodde enkelt och lade inte ut mycket pengar på nöjen. Det var 
faktiskt så att i stadsplanerna för de nya städerna, framförallt de i Agro Pon
tino, fanns det inte något utrymme planerat för krogar och barer.149 För öv
rigt minskade märkbart i hela Italien under den fascistiska tiden antalet 
dansställen, nattklubbar, etcetera.150 

Den fascistiska "nya människan " — småbrukaren 

Här avslutar jag denna uppräkning av den fascistiska människans kvaliteter. 
Det som nu är intressant att notera är följande: När nu Mussolini framhöll att 
"uthållighet, ståndaktighet [...] i morgon måste vara de grundläggande dyg
derna i italienarnas karaktär"151, så deklarerade han samtidigt att dessa kva
liteter redan fanns hos den del av det italienska folket som bodde på 
landsbygden, hos småbrukarna.152 

I realiteten fanns dessa kvaliteter hos arbetarna i allmänhet, eftersom 
"den italienska arbetande befolkningen kan sägas stå i främsta ledet vad gäl
ler redlighet, hederlighet, flit, handlingskraft och intelligens".153 

Men framförallt återfanns dessa kvaliteter hos småbrukarna. Italienarna 
var tvungna att bli disciplinerade, men småbrukarnas massa var redan 
"enorm, ordentlig, disciplinerad, trogen"154, ja det var till och med så att 
"bland alla arbetare är de ädlaste och de mest disciplinerade de som brukar 



jorden".155 Landsbygdsborna var så disciplinerade att "när fosterlandet kal
lar, kan de för fosterlandet dö, och detta utan att fråga varför".156 

"Il Duce" ville skapa en ihärdig italienare, men bönderna var redan så 
"ihärdiga"157, eftersom de hade gjorts sådana av den "hårda erfarenheten av 
[...] arbetet".158 Dessutom, för att göra bilden fullständig, så föraktade den 
"tyste och fruktsamme"159 småbrukaren retorik.160 Han var kärv och mått
full, han var oemottaglig mot att bli frestad av pengars bländverk, och han 
var oemottaglig för ytliga nöjen.161 Dessa iakttagelser tycks mig tillräckliga 
för att visa på att det av fascismen upplevda behovet av att "skapa italienar
na" drev fascisterna till att försöka "ruralisera Italien". 

Populismen. En definition 
Bland dem som har forskat i drivkrafterna bakom den fascistiska ruralismen 
tycks det mig som om historikern Anna Treves162 åtminstone delvis har träf
fat rätt. Hon menar att fascismens jordbrukspolitik var en del av den långa 
italienska anti-industriella traditionen, den som ibland hade haft som mål att 
skydda landet mot industrialiseringens olycksdigra effekter och ibland hade 
varit inriktad på att skapa en utvecklingsmodell som skulle vara olik den 
nordeuropeiska modellen. 

"Anti-industrialism", "ruralism", "populism", "myten om jordbruket", 
"anti-modernism" — alla dessa är tämligen inbördes likartade termer, och 
användandet av dem kan ge upphov till en avsevärd tvetydighet. 

Jag föredrar termen "populism", med vilken man kan avgränsa en kultu
rell och politisk rörelse som: 

1) hyllar folket och föraktar eliten 
2) i landsbygden och i jordbruket ser källan till ett lands moraliska och 

ekonomiska rikedom. Som en motsats framhåller man städerna som både 
moraliskt och ekonomiskt fördärvliga 

3) föraktar de existerande formerna för politisk representation, eftersom 
dessa enligt populisternas förmenande är föga demokratiska. Man föreslår 
istället att dessa ska ersättas med någon form av direktdemokrati.163 

Olika typer av populism 
Om vi nu definierar populismen enligt ovan har denna rörelse en lång tradi
tion i Italien. Detta gäller särskilt den andra punkten, och även här var fascis
men bara den senast anlända. 
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Liberal populism 

Huvuddelen av forskarna är övertygade om att den populistiska mentalite
ten var mycket utbredd i Italien under 1800-talet.164 

Det är känt att en viktig del av den europeiska liberalismens världsbild 
under första hälften av 1800-talet var att Europa, ja hela världen, skulle vara 
ett enda stort område för fritt varuflöde. På denna stora marknad var inte, en
ligt de italienska liberalerna, Italiens roll att konkurrera med de redan indu
strialiserade länderna som England eller Frankrike, utan att komplettera 
dessa. Historien visade på denna väg: Italienarna hade i århundraden, ja man 
skulle kunna säga "alltid", ägnat sig åt jordbruk, handel och finansiella akti
viteter, och nu — i den industriella revolutionens epok — skulle de helt en
kelt fortsätta med detta. Men också geografin visade på denna väg: Försynen 
hade placerat Italien i ett område med milt klimat, nära Medelhavet, ett hav 
som ju befann sig mittemellan England och dess imperium.165 Skulle det 
kunna finnas något bättre läge, om man ville ägna sig åt handel? 

I korthet: "Det politiska ledarskapet är till en början motståndare till ett 
eget deltagande i den industriella utvecklingen"166, eftersom "inom de för
härskande kulturella mönstren finns det en stor misstro gentemot industria
lismen och dess sannolika politiska och sociala konsekvenser [...]. Det är 
inte en tillfällighet att en stor del av de produktiva initiativen utanför jord
brukssektorn i Italien kommer från utländska personer och från utländskt 
kapital".167 

Det är svårt att hitta en italiensk liberal som inte hade denna inställning. 
Framförallt tänkte Cavour så här, han som var den mest betydande av dessa 
liberaler från första hälften av 1800-talet, han som var en av de främsta män
nen bakom Italiens enande. Han "accepterade utan reservationer Englands 
funktion som "Workshop of the World", och han gjorde till sin egen den tes 
som innebar att så snart Storbritannien hade övergivit spannmålsprotektio-
nismen så skulle länderna på den europeiska kontinenten ge upp sina indu
striella ambitioner".168 

Detta var den kulturella inramningen runt den italienska ekonomin under 
den första hälften av 1800-talet. Det var en inramning som i grunden inte 
ändrades när åren gick. Och då ska man hålla i minnet att under dessa år för
ändrades den internationella ekonomin märkbart. Det var ju så att de oerhör
da framstegen för industrin i Nordeuropa och Nordamerika tvingade många 
länder att slå in på industrialiseringens väg de också. Jag talar nu alltså om 
"the second comers", bland vilka vi — förutom Tyskland, Japan och Ryss
land — också hittar Italien. Men Alexander Gerschenkron, den ekonom
historiker som mer än någon annan har undersökt detta ämne, noterar att ur 
en ideologisk synvinkel är Italien ett specialfall: "När man studerar den 



snabba initiala industrialiseringen i de största europeiska länderna är det inte 
så svårt att vaska fram några specifika ideologier kring industrialiseringen, 
ideologier som har fungerat som stöd för den aktuella utvecklingen: Vi ser 
en ekonomisk liberalism i England, saint-simonism i Frankrike, nationalism 
i Tyskland, marxism i Ryssland på 1890-talet. Samtliga dessa ideologier 
tycks ha spelat en roll i industrialiseringsprocessen, och det tycks som om de 
har spelat sina roller väl. Det som förvånar den som studerar den jämförbara 
italienska utvecklingen är frånvaron av någon som helst stark ideologisk sti
mulans för industrialiseringen [...] till och med marxisterna intresserar sig 
föga för problemet".169 

Antipopulism och radikal populism 
Naturligtvis var inte mönstret totalt kompakt och homogent. Även bland ita
lienarna fanns det personer som var positiva till industrialiseringen, som till 
exempel Alessandro Rossi, industriman i yllebranschen.170 Men som en 
motvikt mot Rossi och hans meningsfränder fanns det å andra sidan perso
ner som Solari, en agronom som var verksam vid slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Dennes idéer för samhället i sin helhet innefattade en 
nedläggning av industrin, utflyttning från städerna och hela befolkningens 
återvändande till landsbygden.171 

I korthet kan vi här — även om vi håller de sinsemellan mycket olika 
ståndpunkterna i minnet — se att i Italien fram till fascismens uppdykande 
hade den liberala ledande klassen en avgjort negativ inställning till industri
aliseringen, eller på sin höjd en likgiltig inställning till den. 

Katolsk populism 

Bilden skulle vara helt ofullständig, om vi inte beskrev — om än översiktligt 
— en annan anti-industriell kraft i samhället. 

Den katolska kyrkans inställning i denna fråga var under hela 1800-talet 
och första hälften av 1900-talet extremt positiv till jordbruket. Man kan gå 
så långt som att säga att kyrkan mer än någon annan italiensk och europeisk 
institution var fången i "den populistiska myten". 

Förhållandet mellan den katolska kyrkan och den moderna världen kan 
betraktas ur många olika synvinklar.172 Jag ansluter mig till den grupp histo
riker som ser den katolska kyrkan stå i tydlig motsatsställning till den mo
derna världen.173 Dessa historiker noterar att enligt katolska kyrkan "var de 
senaste fyrahundra åren en lång historia av misstag"174, alltifrån medelti
dens slut, den protestantiska reformationen och sedan vidare genom seklen 
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fram till franska revolutionen, "en händelse av djävulsk natur" och ångma
skinen, "ett djävulens verk". Och på så sätt kom det sig att Pius IXs berömda 
Syllabus från 1864 — "en uppräkning av de största misstagen i vår tid" — 
kunde deklarera att det var ett mycket allvarligt fel att hävda att "Det Ro
merska påvedömet kan och måste försonas med och förlika sig med fram
stegskulten, liberalismen och den moderna världen".175 

Det var alltså så att i mitten av 1900-talet bestod kyrkans "modell" av en 
"medeltida kristenhet, genomtänkt och framhållen som en idealbild, en ide
albild som skulle vara den enda möjliga för att ha ett optimalt förhållande 
mellan kyrka, offentliga institutioner och det borgerliga samhället".176 I 
denna allmänna inramning var det naturligt att det växte fram ett förakt för 
städerna och ett förhärligande av landsbygden. 

De italienska katolikernas första kongress hölls i Venedig mellan den 
tolfte och sextonde juni 1874, och den var det första tecknet på en katolsk re-
organisering efter förlusten av Rom och av Kyrkostaten. På denna kongress 
behandlade man naturligtvis problemet med påven som "fången i Vatika
nen", men också andra ämnen, bland annat hur man skulle förhålla sig till 
städerna. De olika talarna menade att på landsbygden behöll folk "tron på 
Gud och enkelhet i sina vanor".177 Till skillnad från detta var staden syno
nym med moralisk förflackning och ekonomisk proletarisering. I staden 
lyssnade de inflyttade bönderna på "de dumma felaktiga idéer som Voltaire 
och hans anhängare hade hittat på de var mottagliga för "[...] alltdröm-
meri som den moderna hedonismen fört med sig, för de osäkra frestelser 
som väckts av vurmen för industrier och för riskfyllda affärer", mottagliga 
"för lyxen, för slappheten, för begär efter njutningar [...]".178 Det var alltså 
nödvändigt att på nytt erkänna jordbrukets värde, och församlingsprästerna 
var tvungna att försvara de troende mot de "snikna spekulanterna [...]" och 
man måste "[...] motarbeta flykten från landsbygden".179 

Slutdokumentet från kongressen underströk det moraliska fördärv som 
industrin i städerna hade fört med sig. Man såg med tillfredsställelse på 
landsbygden, där bönderna ännu respekterade "prästen och tio Guds 
bud".180 De följande kongresserna intog mer eller mindre samma håll
ning.181 

Giuseppe Toniolo, 1845-1918, professor i ekonomisk politik vid univer
sitetet i Pisa, var inom sociologin den främste — i praktiken den ende — re
presentanten för de katolska idéerna vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet.Han menade att det ända sedan slutet av medeltiden hade existe
rat en "stark och sund bondeätt", men nu ( 1898) hade dennna ras "degenere
rat, ryckts upp med rötterna, förintats" och blivit omvandlad till ett lika fat
tigt som ateistiskt proletariat. Därför var det, enligt Toniolo, nödvändigt att 
upp värdera landsbygdens roll i det moderna samhället.182 
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I januari 1919 grundades Partito Popolare, det första katolska partiet i 
Italien. Det grundades av en präst, Luigi Sturzo, och bestod framförallt av 
småbrukare. I sitt politiska program förde man fram "en utveckling av jord
bruket och en intern kolonisering på storgodsen"183, och Don Sturzo fram
höll att frågan om jordbruket var "den viktigaste frågan".184 

Den fascistiska populismen och dess originalitet 

Detta är den mylla i vilken den fascistiska populismens planta växte fram 
och utvecklades. Fascismen var ju mer än en populistisk rörelse, men ett av 
de viktigaste dragen var populismen, enligt den definition som jag gjort 
ovan. 

Det fanns verkligen inom den fascistiska rörelsen hela tiden en uppskatt
ning av folket och ett förakt för eliten. Det italienska folket är "gott, vist och 
starkt"185, menar Mussolini, och därför bör folket tveklöst också "äras".186 

Man framställde borgerligheten som egoistisk och som att den stod i 
motsatsställning till folket: "borgare är alla de som varken är bönder eller ar
betare. Detta är en ekonomisk skillnad, men man måste lägga märke till att 
det också är en psykologisk skillnad — och det är att de tänker på ett egois
tiskt sätt".187 För det var uppenbart att borgarna var egoister, till och med 
"oerhört egoistiska, och när de istället för att ha tre bilar bara har två, skriker 
de att världen håller på att rasa ihop".188 

Ett annat typiskt populistiskt drag, som också fanns hos fascismen, var 
den motsättning man hävdade fanns mellan å ena sidan staden, som "är för 
stor och som förstör och förtär sig själv"189, och å andra sidan den sunda 
landsbygden. Redan 1924 hade Mussolini deklarerat, inför det fascistiska 
nationella rådets medlemmar, som hade kommit till Rom från alla Italiens 
provinser: " Jag skulle vilja att ni till de alltför tätbefolkade städerna, de allt
för ofta kraftlösa städerna, att ni dit tog med era själar så fyllda av djup vis
dom, er strävhet, ert sätt att kalla saker och ting vid deras rätta namn, era by
ars dofter och kraften hos detta fantastiska jordbrukande, lantliga folk. Vi 
måste göra fascismen till en landsbygdens företeelse. I grund och botten är 
det så att i städerna, där har återstoden [ital. i residui] —jag höll på att säga 
resterna [ital. i residuati] — av de gamla partierna, de gamla sekterna och de 
gamla institutionerna stuckit sig undan. Det italienska folket är huvudsakli
gen ett landsbygdens folk [...]. Fascisterna på landsbygden är de mest gedig
na och milismännen på landsbygden är de mest disciplinerade. Hos dem fö
renas uthållighet, tålamod och en total disciplin".190 

Slutligen fanns det hos fascismen ett förakt för demokratin och för de 
andra politiska idéerna från 1800-talet, som "håller på att rasa ihop och inte 
längre har några försvarare"191, idéer som fötts ur de absurda "odödliga prin
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ciperna från 1789".192 På grund av detta kunde — eller snarare måste — "le
ken med papper"193, alltså de allmänna valen, ersättas med ett mer tillförlit
ligt förhållande mellan makthavare och folk.194 

Fascismen var alltså populistisk, men också vad gäller populismen måste 
man lägga märke till samma sak som gällde för idén "att skapa italienarna": 
fascismen var bara den på scenen senast anlända. 

Jag har uppehållit mig relativt länge vid beskrivningen av den liberala 
och den katolska populismen, men nu kan vi tjäna in det utrymme som gått åt 
till detta. På frågan om fascismen har tillfört något nytt element måste jag 
faktiskt ge ett negativt svar. Det tycks mig nämligen vara som följer: Även 
om man letar i hela den omfattande fascistiska skriftliga produktionen i det
ta ämne, så hittar man inga nya inslag, utan bara upprepningar av liberala 
och/eller katolska resonemang. 

Om man absolut vill hitta någon originalitet, måste man vända sig till an
tropologen Carlo Tullio Altans analys.195 Där beskrivs två typer av popu
lism, som funnits i den italienska kulturen, två långa kedjor som slingrar sig 
genom århundradena. 

Den ena typen är den jakobinska populismen, ett barn av den franska re
volutionen. Denna karakteriseras av den kraftfulla handlingen från en liten 
minoritet, som — även med våld — sätter sig över den kraftlösa massan för 
att förändra denna. Denna typ karakteriseras alltså av "den radikala omstör
tande tendensen och alltså av politisk extremism, med en tydlig tyngdpunkt 
på det ideologiska, snarare än på det praktiska-empiriska innehållet".196 

Den andra typen av populism är den som kunde iakttas vid resningen i 
Vendée år 1793-1796; den är olik den föregående, och framställer sig istäl
let som "en massornas reaktion på revolutionsförsök från en elit".197 Den 
första typen av populism, som går från Mazzini till Röda Brigaderna, till
skriver folket "en absolut enväldig roll och en outsinlig revolutionär kapaci
tet Den andra typen — som i grunden är katolsk — "framställde folket 
som ett ödmjukt väsen, som undergivet och troget härskaren och kyrkan, 
som kristet dygdigt, måttligt, gudfruktigt, tålmodigt, respektfullt inför hie
rarkier och inför den sittande makten. Men ibland kunde folket också vara 
våldsamt i sitt försvar av traditionerna".198 

Nåväl, enligt Tullio Altan är det uppenbart att den första typen av popu
lism innefattar fascismen, eller snarare "de två typerna av fascism", enligt 
De Felices numera välkända definition.199 Dessa två typer av fascism är allt
så först och främst den ursprungliga fascismen, den kampinriktade, som ka
rakteriserades av "det fysiska modet, föraktet för döden, ofördragsamheten 
gentemot den rådande ordningens disciplin och allmänna moral, avsakna
den av respekt för vilka auktoriteter det vara månde".200 Den andra typen av 
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fascism är den så kallade regimfascismen [ital. fascismo regime], som be
skriver folket som "en hängiven massa [...] militant och i rörelse".201 

Men Tullio Altan menar också att den fascistiska populismen stod myck
et nära inte bara den jakobinska populismen, utan också den andra typen av 
populism, den katolska. Den senare var alltså koncentrerad på familjen, på 
känslan för den privata egendomen, på dyrkan av traditionen, på underord
nandet, på sparandet, på kärleken till jorden.202 Den fascistiska populismen 
skulle alltså representera en syntes mellan de två typer av populism som se
dan århundraden funnits i den italienska kulturen. 

Frågan är intressant, och kanske skulle den förtjäna att bli grundligare 
belyst. Tullio Altans observationer angående den fascistiska populismen 
tycks mig dock användbara — de kan ju tjäna som verktyg för att visa på att 
den fascistiska populismen inte föddes ur intet, utan att den hade sina rötter i 
den italienska historien och kulturen. 

Vänner eller fiender? 
Liberal populism, katolsk populism, fascistisk populism. I ansträngningen 
för en total utdikning (antingen denna ansträngning nu var verklig eller låt
sad) gav liberaler och katoliker ett totalt stöd till fascismen, utifrån de ideo
logiska förutsättningar som vi har sett och utifrån politiska förutsättningar 
som jag inte har beskrivit, men som är välkända. Om de hade velat, hade 
dock både liberaler och katoliker kunnat skriva ner en tämligen omfattande 
lista med reservationer. 

Låt oss till exempel se på katolikerna. Fascister och katoliker fördömde 
den moderna världen203, och de hyllade båda livet på landet, som vi har sett. 
Och när Mussolini påpekade att fascismen var en uppoffringens och sträng
hetens lära, upprepade han bara orden från hundratals kyrkoherdar på lands
bygden. Dessa brukade ju påpeka att kristendomen, till skillnad från bolsje-
vismen, inte utlovade ett paradis på jorden. Men om fascister och katoliker 
hade velat gå i polemik mot varandra, så nog hade de haft skäl för det! 

Det finns en stor skillnad mellan å ena sidan den kristna synen på kvin
nan, som en ödmjuk varelse, en from hustru och moder till fromma kristna, 
och å andra sidan den fascistiska synen på kvinnan som en stolt mor till kri
gare, och om det så behövdes kunde hon kriga själv. Det fanns en liknande 
skillnad mellan "domina romana" och "domina cristiana".204 

Mussolini, som med bar överkropp hjälpte småbrukarna att skörda vete, 
ser löjlig ut för oss. Men för kyrkan på den tiden var han lika skandalös som 
alla avklädda kroppar — även kvinnliga sådana — som den fascistiska pro
pagandan exponerade lite varsomhelst. Mellan den ödmjuke, undergivne 
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(och påklädde) kristne småbrukaren å ena sidan, och den stolte, harmsne 
(och halvklädde) fascistiske småbrukaren å den andra sidan, mellan dessa 
två var det en stor skillnad.205 

Andra skillnader skulle kunna påvisas, om man uppmärksamt studerade 
problemet, och de hade kunnat påvisas redan på den tiden. Naturligtvis mås
te man lägga märke till att sådana skillnader kunde framstå som oviktiga, 
men de skulle ha varit tillräckliga för att utlösa ett "ideologiskt krig". Och 
detta skulle ha varit ett krig som varken kyrkan eller fascisterna ville inleda 
av uppenbara taktiska skäl. Hursomhelst måste man åtminstone nämna nå
got om dessa skillnader i en studie av ideologin. 

Myten om Rom 
Så har vi då kommit till den tredje och sista delen av fascismens jordbruksi
deologi: "myten om Rom", den del som enligt mitt förmenande var den vik
tigaste delen av den ideologiska basen. 

Myten om Rom — före den fascistiska tiden 

Av de tre ideologiska faktorerna som är föremål för denna studie — "att ska
pa italienarna", populism och myten om Rom — är det utan tvivel den sist
nämnda faktorn som är den mest bestående, och det är också den enda av de 
tre som inte omfattades av enbart en begränsad krets intellektuella och poli
tiker. Den trängde tvärtom in i — som man säger idag — den "kollektiva fö
reställningsvärlden" hos dåtidens italienare. 

Om man skulle behöva skriva en hel bok för att göra en översikt över den 
italienska populismen, så skulle man för att enbart översiktligt beskriva 
"myten om Rom" behöva ha ett helt uppslagsverk till sitt förfogande.206 Låt 
oss tala rent ut: Det skulle vara en samling av pompösa fraser och dåliga dik
ter. Det är inte en tillfällighet att Massimo D'Azeglio (han som myntade ut
trycket "att skapa italienarna") menade att Rom var italienarnas "mentala 
huvudstad"207, redan innan den var den politiska huvudstaden. Det är fak
tiskt mycket få — förutom D'Azeglio själv och Manzoni — av Italiens för
fattare och politiker, och ingen av de riktigt stora, som har avstått från att 
tjänstgöra som präster i den "romerska religionen". 

Myten om Rom, under den fascistiska tiden 

Även beträffande den här tredje ideologiska faktorn är det nödvändigt att 
påpeka samma sak som vi sett för de två första faktorerna: fascismen tillade 
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inget nytt i orgien i romerska fasces och kolonner, kejserliga poser och utta
landen à la Cicero — samtliga var företeelser som i Italien förekommit i år
hundraden. Den enda skillnaden under fascismen jämfört med tidigare 
epoker var att dessa företeelser blev vanligare och att man kunde iaktta en 
ökad grad av identifikation. 

Det var oundvikligt att en regim med storhetsvansinne som fascismen 
inte bara gjorde "myten om Rom" till sin egen, utan att man också använde 
den — eller snarare missbrukade den—med en intensitet som översteg and
ra historiska perioders intensitet i förhållande till denna myt. 

För att ge en uppfattning om "vurmen för den romerska andan" under 
dessa år ska vi titta på ett imponerande förlagsinitiativ — inte avsett för fol
kets massa — nämligen Storia di Roma ('Roms historia'), ett verk i 30 band 
som utarbetades av Istituto di studi romani ('Institutet för romerska studi
er'). Det band som handlar om perioden för det första och andra puniska kri
get skrevs av historikern Giulio Giannelli, en av de främsta experterna på 
detta område. 

Låt mig först förtydliga att texten är av högt vetenskapligt värde, och att 
den fortfarande används vid en del universitet. Och likväl beskrivs i denna 
skrift romarna som ett folk "av ädla dygder",som "enkla och kärva", "starka 
och stränga", samt rikligen försedda "med outtömlig själsstyrka". Rom har 
en politisk och militär struktur som är "stark och mäktig", vars ledning "off
rar sin personliga stolthet för fosterlandets väl", och "(de) sörjer för folkets 
väl, som är överordnat andra intressen". Dessa ledares omutlighet och "för
akt för pengar är legendariska". Romarna "är förutbestämda till att härska 
över världen", och likväl driver de inte en militaristisk och aggressiv politik, 
eftersom de "lojalt och uthålligt håller fast vid allianser". Och om de för 
krig, gör de det "bara i försvarssyfte", eller för att "återupprätta rättvisa mel
lan folken". När det militära företaget väl tagit sin början så segrar oundvik
ligen romarna, eftersom de visar sig vara "ett folk som karakteriseras av en 
envis vilja att segra", och eftersom de är "begåvade med en förbluffande för
måga att hålla fast vid sina avsikter och att uppoffra sig". 

När romarna segrat inleds en intensiv kolonisering av det erövrade områ
det, en kolonisering som för med sig "en märkbar förbättring av de politiska 
och ekonomiska villkoren", för de underkuvade folken. Roms regering är ju 
"sträng, men rättvis". Om de underkuvade folken dock inte skulle vara nöj
da med förbättringen har de inte rätt att klaga, för "slaveriet är de svaga och 
politiskt odugliga folkens lott". 

Redan vid tiden för de puniska krigen framgår det alltså klart och tydligt 
att "Roms politiska snille" är förutbestämt att "behärska världen". Och sam
mandrabbningen mellan Rom och Kartago "representerar en avgörande 
kris" i detta ärofyllda öde, eftersom "sammandrabbningen mellan Rom och 



Kartago är en sammandrabbning mellan arier och semiter". Som goda semi
ter är faktiskt "kartagerna ett folk som känner avsmak för politik och krig, 
eftersom de lever för pengarna". Ja, de är till och med "kraftfulla bara vad 
det gäller pengar", och dessutom "ett folk som aldrig skapade något bra, var
ken inom vetenskapen, konsten eller vad gäller idéer". För övrigt "har karta
gerna en politisk struktur som påminner om det moderna England".208 

Det skulle egentligen inte behövas några kommentarer till detta, men om 
man vill kan man jämföra denna Giannellis text med motsvarande text från 
hans läromästares hand. Hans läromästare var den store historikern Gaetano 
De Sanctis, som 1916 publicerade sin bok om Rom under de puniska kri
gen.209 I den texten — även om det finns uppskattning av och hyllningar till 
romarna där också—finns det mycken kritik av och beska omdömen om det 
antika Rom. Bland annat skriver De Sanctis att romarna ofta gjorde misstag, 
att de begick grymheter och att de svek givna löften. Dessutom fördömer 
han hårt den militarism som enligt honom utvecklades i Rom just efter det 
andra puniska kriget, och som utvecklades på grund av det felaktiga sätt på 
vilket kriget hade förts. Slutligen är omdömet om kartagerna mycket balan
serat.210 

Jag tror att man vid en jämförelse mellan dessa två texter får mycket klart 
för sig hur stark och omfattande "vurmen för Rom" var under den fascistiska 
tiden. Man skulle faktiskt istället för "vurm" kunna tala om "berusning". Ef
ter det att fascismen fallit kom ju den "huvudvärk" som följer på varje berus
ning, och för en tid framåt kunde man tala om "den amerikanska drömmen" 
eller "den kommunistiska drömmen", men uttrycket "myten om Rom" an
vändes mycket mindre än tidigare. 

En annan fascistisk "originalitet", om man kan säga så, var omtolkning-
en av historiska händelser för eget bruk och i egna syften. Det har visserligen 
många gjort för att försvara de mest varierande handlingar. De amerikanska 
kolonisterna som kämpade mot George III kände sig som de nya Brutus och 
Cassius. Napoleon, däremot, hyllade Julius Caesar som hade gjort slut på 
den republikanska oordningen, och så vidare. 

Men även om det är många som har identifierat sig med det antika Roms 
personer, så är det ingen som har gjort det på ett så öppet, ja till och med 
oblygt sätt som fascismen och Mussolini. 

Identifikation — Scipio L'Africano 

För att exemplifiera detta påstående skulle det behöva göras ett enormt arbe
te med materialsamling, eftersom det ju på praktiskt taget alla områden av 
det sociala, politiska och kulturella livet förekom jämförelser med det antika 
Rom. Men kanske skulle det räcka med bara några uttalanden av Mussolini, 
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som till exempel det uttalande han gjorde i Taranto den 7/9 1934, när han 
sade: "Vi var stora när vi dominerade haven".211 

Hursomhelst föredrar jag att också ta upp exemplet med filmen Scipio 
L'Africano. Denna film kom 1937 och regisserades av Carmine Gallone. 
Den spelades in i Cinecittà, den hade initierats av Mussolini själv, som också 
på plats ibland följde inspelningen. Ur konstnärlig synvinkel har filmen var
ken några speciella förtjänster eller brister212, ur kommersiell synvinkel var 
det inte någon lönande affär, eftersom kassaintäkterna — om än enorma — 
knappt täckte de gigantiska produktionskostnaderna.213 Men ur propagan
distisk synvinkel var filmen utan tvekan en succé. Miljoner och åter miljo
ner italienare såg den och blev imponerade. Ingen film hade i Italien någon
sin tidigare setts av så många, och bara Borta med vinden några få år senare 
kom att slå detta rekord. Det jag vill peka på är att manuset — som ryktena 
säger skrevs av Mussolini själv — bara är en omtolkning av och återanvänd-
ning av Roms historia för fascistiskt bruk. Och detta i en sådan omfattning 
att det liknar en parodi. 

I filmen liknar Scipio och Mussolini varandra och de gestikulerar på 
samma sätt. Man undviker parodin enbart med hjälp av det faktum att skåde
spelaren Carlo Ninchi har ett yvigt hårsvall, medan både Scipio och Musso
lini var helt flintskalliga. Hursomhelst är Scipio/Mussolini god, sträng men 
rättvis; han är en utmärkt militär befälhavare men också en öm och tillgiven 
familjefar, etcetera. 

Scipio/Mussolini är älskad av folket och håller ofta tal till massorna, som 
glada utbrister i hyllningar till honom. Däremot är han avskydd av senaten 
och av de konservativa krafterna, vilka lägger hinder i vägen för hans ambi
tiösa planer för en politisk-militär expansion. 

Senaten och de gamla demokratiska strukturerna är i själva verket föråld
rade och till och med skadliga. Under en debatt i senaten utbrister en senator 
irriterat: "Är det förbjudet att diskutera?" En annan svarar: "Om så väl vore! 
Det skulle vara Roms räddning !" I en annan scen, som utspelar sig på Sicili
en — där man håller på att gå ombord inför avfarten till Afrika — frågar en 
soldat en annan varför denne har tagit värvning frivilligt. Och den senare 
svarar: "Jag blev så less på att vara i Rom; det är ju bara en massa samman
träden!" 

Filmens handling är mycket enkel. Scipio/Mussolini återkommer som 
segrare från fälttåget i Spanien och han föreslår att man ska genomföra ett 
fälttåg också i Afrika. Folket är med honom, men en stor del av de räddhåga
de och egoistiska senatorerna går emot denna idé. Det beslutas då att man 
ska dra lott om vem som ska få befälet över provinserna. Om Scipio får Sici
lien kommer han att ha rätt att inleda krig i Afrika. Scipio/Mussolini har na
turligtvis turen på sin sida: Han blir befälhavare över Sicilien och det afri
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kanska äventyret kan börja. I Kartago diskuterar man under tiden vad man 
ska göra. Men kartagerna (klädda och sminkade så att de ser ut som ortodoxa 
judar) vill inte slåss, utan bara ha fred så att de kan fortsätta med sin handel. 

Jag tycker inte det är nödvändigt att fortsätta, eftersom jag tror att bilden 
är ganska tydlig. 

Myten om Rom, under den fascistiska tiden — Vilken del av Roms 
historia syftade man på? 

Jag ska försöka fördjupa diskussionen. Att säga att fascismen förhärligade 
sig själv med hjälp av myten om Rom innebär inte med någon automatik att 
man med enbart detta kan förklara planerna på att "ruralisera Italien". Vilket 
Rom syftade fascisterna på? Det finns ju olika myter, idéer om det ursprung
liga Rom och det imperiebyggande Rom, det hedniska Rom och det kristna 
Rom, och så vidare. Och sedan har vi å ena sidan idén om den "klassiska 
människan" — vacker, lugn, lycklig och "apollonisk" — och å andra sidan 
idén om frånvaron av ett privatliv och om medborgarens totala identifika
tion med staten, etcetera. 

De som har studerat myten om Rom, sådan denna såg ut under den fascis
tiska tiden, har sällan uppehållit sig vid en konkret analys av vilken romersk 
period regimen syftade på.214 Hursomhelst finns det någon som hävdar att 
fascismen föredrog Caesars och Augustus' perioder.215 Jag anser istället att 
de har mer rätt som väljer de 100 sista åren f.Kr; det var alltså tiden för de in
bördeskrig som ledde fram till imperiets grundande.216 Möjligen kan man 
också tänka sig en något tidigare period som fascismens idealperiod, nämli
gen de puniska krigens tid. Som stöd för detta skulle man kunna anföra be
slutet att göra en propagandistisk "storfilm" om Scipio L'Africano och 
"återerövrandet" av Afrika. 

Denna andra hypotes tycks mig mer övertygande, och detta på grund av 
tre faktorer. Det kejserliga Rom var liktydigt med det segerrika Rom, men 
Mussolini menade att "i en segerrik nation finns redan undergångens frö 
planterat".217 Och faktiskt skrev han också: "Vad innebär Augustus' Pax 
Romanal Augustus' Pax Romana är en skimrande fasad, bakom vilken ned
gångens tecken redan kunde skönjas. Och under hela det sista århundradet 
av Republiken, alltifrån Julius Caesar — som skickade sina legionärer med 
tre barn till södra Italiens bördiga jordar — till Augustus' lagar, till ordines 
maritando under hela denna tid är oron tydlig. Ända fram till Trajanus — 
under Republikens sista århundrade, och från och med Imperiets första till 
och med tredje århundrade — härskade denna oro. Imperiet höll inte ihop 
längre, eftersom man var tvungen att låta sig försvaras av legosoldater [...] 
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Det är ingen idé att diskutera huruvida Augustus' lagar var verkningsfulla 
eller ej. Tacitus sade att de inte var det [...]".218 

En annan sak som gör att jag kan hävda att fascismen föredrog det sista 
seklet f.Kr. som modell är följande: Republikens sista år var de år under vil
ka de militära anförarna Marius, Sulla, Pompejus och Caesar219 krossade 
den gamla staten — som hade varit baserad på den slöa och konservativa se
naten — och införde en "nyordning", som var folklig och revolutionär. Låt 
oss inte heller glömma att några av dessa ledare gjorde sina tappra "Mar
scher mot Rom och stiftade "speciallagar". Augustus, däremot, var imperi
ets "fredsstiftare", och följaktligen passade inte hans gestalt så bra som mo
dell för en befälhavare i krig. Dessutom institutionaliserades med Augustus 
idén om en kejsare, och det hela blev alltför likt den av fascisterna hatade 
Savoia-monarkin.220 

Slutligen var det så att under dessa sista 100 år f.Kr. fanns det ett förhål
lande präglat av hängivenhet och "personlig" lojalitet mellan den romerske 
legionären och "hans" anförare. Under de föregående århundradena var den 
romerske soldaten i republikens tjänst och under århundradena därefter var 
han i kejsarens tjänst. Men under just de år som behandlas här — det vill 
säga efter Marius' reform — var soldaten i tjänst hos en anförare. Han hade 
frivilligt valt att ta värvning just hos denne anförare, han kände honom per
sonligen. Av honom fick han sin lön och vid slutet av sin tjänstgöring också 
en engångsbetalning som en typ av pension. Och det var just denna typ av 
förhållande som Mussolini ville ha till "sina" legionärer.2211 maj 1940, när 
Italiens inträde i kriget var nära förestående, fick Mussolini — efter en lång 
och seg dragkamp med kungen — det verkliga befälet över armén. Ciano 
kommenterade detta i sin dagbok: "Det är få gånger jag har sett Mussolini så 
lycklig. Han har förverkligat sin stora dröm, den att bli militär befälhavare 
när fosterlandet är i krig".222 

Det Rom som Mussolini i minnet återkallade var alltså det lite provinsi
ella och lantliga Rom. Enligt "il Duce" var det faktiskt så att "Rom var stort, 
så länge det var en republik byggd på landsbygdsbefolkningen [...]".223 Det 
som låg till grund för detta var resonemanget att "de folk som överger jorden 
är dömda till undergång".224 

Men den landsbygdsbefolkning som Mussolini hyllade var inte de fredli
ga jordbrukarna från Augustus' tid, de som Vergilius beskriver i Georgica 
och Bucolica. De var beväpnade bönder, ledda av en krigisk anförare. Det 
brukar påstås att idén om den "beväpnade nationen" i Europa föddes i och 
med den franska revolutionen.225 För fascismen var det så att idén om den 
beväpnade nationen gick tillbaka till det antika Rom, till det lantliga och 
"dygderika" Rom.226 
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Utdikning och myten om Rom 

Många människor som under den fascistiska tiden hade flyttat till utdik-
ningsområdena såg likheter mellan den egna situationen och de amerikans
ka pionjärernas erövring av den amerikanska Västern. Med den känslan som 
grund skrev de till de släktingar som stannat kvar227, och en av de utflyttades 
barn kommer många år senare fortfarande ihåg: "För oss barn var det som ett 

228 äventyr, som om det vore Vilda Västern". 
Dessa jämförelser motarbetades bestämt av regimens propaganda: Ame

rika, det land där kapitalismen, materialismen och hedonismen hade segrat, 
var inte särskilt uppskattat av fascisterna.229 Den idealiska jämförelsen vad 
gällde den totala utdikningen borde istället vara det antika Rom. 

Men på vilket sätt, rent konkret? Här måste vi gå in än mer på detaljerna i 
beskrivningen av det rurala och beväpnade Rom, så som fascisterna före
ställde sig det och med vilket man också identifierade sig. 

Fruktsamhet 

Det är mycket väl känt att fascisterna ansåg fruktsamhet som ett känneteck
en på de unga folken som växte och gick framåt, och i motsats till detta ställ
de man upp minskande födelsetal som ett av de mest typiska tecknen på 
svaghet och dekadans: "De starka folken är fruktbara folk"230 och "kraften i 
befolkningstillväxten innebär en politisk, militär och moralisk kraft".231 De 
fascistiska befolkningskampanjerna och deras misslyckanden232 är mycket 
väl kända, och det är inte nödvändigt att här beskriva dem. För att visa på hur 
starkt Mussolini trodde att sambandet var mellan befolkningstillväxt och 
"uppgång" för ett folk, vill jag dock nämna en episod som finns nedtecknad i 
Bottais dagbok. Mussolini, som vid detta tillfälle var utom sig av glädje över 
erövringen av Etiopien, anförtrodde sig åt Bottai: "[...] folk tror att jag im
proviserar, att jag känner på mig hur jag ska göra. Men så är det inte ! Jag har i 
många år studerat England, och jag har i det landets befolkningsstatistik sett 
antalet vuxna och gamlingar, män över 40 år öka [...] Nåväl, ett sådant feno
men för med sig att de svaga, de slöa, de fredliga, de konservativa, dessa per
soner kommer att dominera över de energiska, de viljestarka, de aggressiva 
och de uppfinningsrika. Ett sådant England skulle inte ha någon som helst 
lust att slåss, och har inte heller gått ut och slagits".233 

Krig 

I motsats till detta kunde man i det rurala antika Rom och i det lantliga fa
scistiska Rom enligt propagandan se en formlig befolkningsexplosion, och 
Italien var på väg att fyllas av nya "krigiska generationer".234 Enligt fascis
terna var det faktiskt så att de 24 miljonerna italienare som bodde på lands
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bygden inte gav upphov till ungdomar som skulle ut på arbetsmarknaden, 
utan till "miljoner infanterister"235, eftersom den unge romaren/fascisten i 
grund och botten är krigare. Även detta ämne är grundligt studerat, och där
för tycks det mig onödigt att dröja vid det speciellt länge. Jag vill bara peka 
på att det är fel att säga att fascismen var "militaristisk" i allmänhet. Den var 
mycket mer än bara allmänt militaristisk, eftersom den ansåg den militära 
aktiviteten inte som den viktigaste, utan som den enda aktiviteten värdig en 
riktig man. Mussolini skrev mycket riktigt också: "kriget, som sätter ett 
folks hela existens, framtid och öde på spel, är den högtidligaste handling 
som detta folk utför i sin historia".236 

Denna massa av unga romerska/fascistiska/italienska småbrukare rub
bade den sociala jämvikten och förde med sig ett härsklystet behov, "beho
vet av jord" [ital. la fame di terra, eg. 'jordhunger']. "Vi behöver mycket 
jord, för vi är så fruktsamma"237, deklarerade Mussolini, och detta upprepa
de man maniskt i propagandan. Och detta "behov av jord" förde oundvikli
gen med sig erövringar av land, eftersom "de fruktbara folken har rätt till im
perier".238 Detta var en rättighet som hade gällt under de gamla romarnas tid, 
och den gällde ännu, förklarade man i den fascistiska läran: "Den fascistiska 
staten innebär vilja till kraft och vilja till makt. Den romerska traditionen in
nebär här en idé om kraft".239 

Temat med erövringskriget hade förebådats och bildligt framställts på 
olika sätt vid utdikningen av Agro Pontino, vilken fungerade som en "liten 
övning". Man skulle kunna säga att Mussolini var missnöjd med att koloni
satörerna i Agro Pontino slogs mot vass och sumpmarker istället för mot be
väpnade fiender. Hursomhelst ansträngde sig "il Duce" för att skapa ett mili-
täriskt klimat: Vid invigningen av Pontinia deklarerade han "krig" mot Agro 
Pontino240 och vid invigningen av Littoria sade han: "Det är här som vi har 
erövrat en ny provins. Det är här som vi har utfört och kommer att utföra rik
tiga krigshandlingar".241 Även de olika talen till bönderna var fulla av mili
tära metaforer, av typen "krigsråd"242, "strid i främsta linjen"243, "lösen
ord"244, "förtrupp"245 och "landsbygdsinfanterier".246 Slutligen kan vi lägga 
märke till att de utdikade jordarna, eller de som påstods vara utdikade, kalla
des "återvunna", precis som man kallade de områden för "återvunna" som 
man efter första världskriget hade fått från Österrike.2471 båda fallen handla
de det alltså om krigsbyten som hade erövrats från fienden. 

Jämförelsen mellan detta erövringskrig och det antika Roms militära ak
tiviteter uttrycktes på hundra olika sätt. Bland annat skedde det i språket, nå
got som man kan se i att bönderna kallades "legionärer" och "vetets veli-
ter".248 Sedan fanns det rituella handlingar, och här vill jag bara påminna om 
det faktum att när man grundade nya städer i Agro Pontino så upprepade 
man den gamla ritualen att med hjulspår markera den fåra som stadsmurarna 
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skulle byggas på. Andra välkända variationer på samma tema är stadspla
nerna, huskonstruktionerna, sättet att måla husen på, etcetera.249 

Jord till veteranerna 

Kriget, både i det antika Rom och det fascistiska Rom, kunde bara sluta med 
seger, men efter denna seger måste man dela ut jord åt veteranerna. 

För fascisterna var kriget i Etiopien "de fattigas, de missgynnades, prole
tärernas krig"250, och dessa människor skulle efter segern ha rätt till en belö
ning. Och omedelbart efter erövringen av Etiopien — i maj 1936 — skröt 
faktiskt marskalk Pietro Badoglio med att drygt en miljon italienare före slu
tet av det året skulle komma att ha bosatt sig i de ny erövrade områdena. And
ra fascister talade om en snabb bosättning av mer än sex miljoner männi-
skor.251 

Så hade det också varit i det antika Rom. Filmen Scipio L 'Africano avslu
tas inte med slaget vid Zama. De romerska/fascistiska legionernas seger är 
den näst sista scenen. Den allra sista scenen är den där man ser Scipio som 
har tagit av sig uniformen och vapnen, och istället tagit på sig den enkle lant
brukarens dräkt. Han är nu omgiven av familjen, och i bakgrunden ser man 
andra lantbrukare som plöjer sina åkrar. Musiken är ljuv och idyllisk. Scipio 
tar i sin hand lite vete ur en säck och säger: "Fint vete! Och med gudarnas 
hjälp börjar sådden imorgon!" 

Erövringen av områden att kolonisera förebådades i arbetena i Agro Pon
tino. Det var faktiskt en mycket stor del av utdikningsarbetena som anför
troddes åt ONC, Opera Nazionale Combattenti, alltså föreningen för vetera
ner från första världskriget. En mångfald institutioner, samfund, stiftelser 
och kooperativ hade före den fascistiska tiden arbetat med utdikningsarbete 
i Italien. Dessa organisationer överlevde, men de minskade drastiskt, när 
ONC skapades.252 Och detta helt enkelt på grund av att en liten jordgåva var 
den rättvisa belöningen från "il Duce" till den stridande soldaten. Veteraner
na hade alltså företräde framför alla andra småbrukare. 

Men det räcker inte med detta. Byar, vägar och torg fick till stora delar 
nya namn, vilka var av tre olika typer. Den första typen anspelade på "dröm
men om jordbruket": Fertilia, Aprilia, etcetera, och den andra typen anspela
de på "myten om Rom": Latina, Littoria, etcetera. Den tredje typen, slutli
gen, anspelade på platser där Italien hade stridit under första världskriget: 
Carso, Piave, Isonzo, Bainzizza, Montello, Pasubio, Sabotino, San Michele, 
etcetera. På så sätt skulle man uppnå att "de som har varit med om det äroful
la krigets stora och tragiska dagar, de kommer i sina bröst att erfara de gamla 
minnena vakna till liv, när de passerar ställen som bär namnen Grappa, Car
so, Isonzo, Piave".253 
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Myten om Rom. Slutsatser 

Alltså kan vi i Mussolinis och den fascistiska propagandans önskningar och 
uttalanden se en uppåtgående spiral, både vad gäller det antika Rom och vad 
gäller det fascistiska Italien. Bondebefolkningens fruktsamhet skapade en 
massa av unga, stolta krigare som behövde jord. Detta ledde till krig, och 
den självklara segern ledde till ockupation av det förlorande folkets territori
um. Denna ockupation innebar i praktiken "grundandet av kolonier" för 
krigsveteranerna, kolonier "där generation efter generation av småbrukare 
kan leva och fortleva genom århundraden, som en säker och oföränderlig 
bas för rasen".254 De småbrukare som var krigsveteraner blev i sin tur frukt
samma fäder till unga krigare, och så började kretsgången igen. Allt detta 
hade förebådats, bildligt framställts och förberetts i Agro Pontino. 

Slutsatser 
Jag har försökt visa på att den fascistiska jordbrukspolitiken hade en ideolo
gisk bas. Men detta är inte liktydigt med att hävda att denna ideologiska bas 
skulle ha varit speciellt originell. I realiteten var ideologin resultatet av en 
typiskt fascistisk inställning av "revolt mot den moderna världen". Men 
framförallt bestod ideologin av en återupprepning av tre teman — eller om 
man så vill tre "myter" — som funnits i århundraden som en del av det itali
enska kulturlivet: "att skapa italienarna", populismen och myten om Rom. 
Den sistnämnda kom att bli den mest utnyttj ade, den som var mest fantasieg
gande och den verkliga ideologiska basen för utdikningen av Agro Pontino. 
I den "fascistiska civila religionen"255 kom myten om Rom att tjäna dels som 
arketyp — alltså som mönster för det man håller på med — och dels som 
myt, alltså som en berättelse som ger betydelse och värde åt det man håller 
på med. 

I vilket fall som helst så frambringade, som vi sett, det fascistiska beslag
tagandet och utvecklandet av dessa myter inga lysande resultat — varken 
vad gäller myten om Rom eller de andra faktorerna. 

Och därför — åtminstone vad gäller jordbruksideologin — kan jag inte 
hävda att vi står inför en "nedslående fattigdom"256, som några historiker 
menar. Enligt mig kan vi istället betrakta ett storslaget skådespel, men bara 
skenbart storslaget, eftersom det mesta är lånat från andra epoker och andra 
ideologier. 
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KAPITEL 5 

KORPORATIVISMEN 

Grundläggande förutsättning 
Korporativism är ett begrepp som är bra mycket äldre och går utöver den be
tydelse fascismen gav det. Hursomhelst lade den italienska fascismen be
slag på idén och lanserade den, och på så sätt fick idén en anmärkningsvärd 
propagandistisk framgång från början av sin existens, alltså i början av 
1930-talet. Så var det inte bara i Italien, utan också utomlands. Vad gäller 
detta kommenterar historikern Ernesto Ragionieri: "Ingen annan italiensk 
företeelse efter grundandet av Riket Italien har fått sådan uppmärksamhet 
utomlands som korporativismen".1 

Denna framgång berodde på åtminstone två faktorer. Dels kunde fascis-
terna som få andra samtida regimer använda sig av propaganda. Dels lanse
rades idén mitt under den ekonomiska krisen 1929, när det tycktes som om 
kapitalismen hade hamnat i ett dödläge, som en del bedömde som omöjligt 
att ta sig ur. Vi kan föreställa oss att det idag — mitt i krisen för välfärdssta
ten — i ett litet nytt land framvuxet i och med upplösningen av Sovjetunio
nen skulle stå upp en lokal diktator och hävda att hans land inte skulle tävla 
med andra i att försöka efterlikna de västerländska sociala strukturerna. Det
ta skulle man inte behöva göra, eftersom man hade en ny social lära (med ett 
pompöst och högtravande namn), som enligt honom skule kunna förena väl
färd med sunda finanser, expansion av de allmänna utgifterna med en stabil 
valuta, full sysselsättning med budgetöverskott. Naturligtvis skulle detta 
påstående väcka en del nyfikenhet, åtminstone bland journalister, men kan
ske också bland ekonomer och sociologer. Så var det med den fascistiska 
korporativismen. Tyvärr är det få forskare som vill kartlägga detta intresse 
och beskriva denna tid. 

Det är faktiskt så att Ragionieris ovan citerade påstående inte är bevisat, 
såvitt jag har kunnat finna. Det finns nämligen ytterst få studier av den itali
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enska korporativismen i Europa, alltså studier som beskriver hur "den kor-
porativa revolutionen" i Italien bemöttes, bedömdes och kritiserades i 
Frankrike, Storbritannien, Tyskland och de skandinaviska länderna. Några 
studier har gjorts om förhållandet mellan korporativismen och det ameri
kanska samhället2, men nästan inget om Europa.3 

Denna lucka är speciellt anmärkningsvärd vad gäller de skandinaviska 
länderna. Som vi ska se senare framhävde faktiskt den fascistiska propagan
dan vissa drag — verkliga eller inbillade—hos den fascistiska korporativis
men, drag som vanligen betraktas som typiska för "den skandinaviska mo
dellen". Som exempel på dessa drag kan nämnas samarbete mellan arbetsgi
vare och arbetare, en omfattande sociallagstiftning, en planerad ekonomisk 
utveckling, etcetera. 

Kanske tar jag miste; kanske ämnet inte intresserar andra historiker. El
ler så skräms de skandinaviska forskarna bort av det italienska språket, trots 
att det finns en del publicerat om detta ämne på engelska. 

Hursomhelst erbjuder jag här den beskrivning som följer, och som skulle 
kunna tjäna som en ram för en studie av den italienska korporativismen i 
Skandinavien. I min analys — som i vissa avseenden är av närmast seman
tisk art — lägger jag inte fram någon ny dokumentation, utan snarast några 
nya tolkningar, framförallt reflektioner kring förhållandet mellan fascism 
och post-fascism vad gäller arbetslivet. Studien är i huvudsak en överblick, 
kanske inte helt på djupet uttömmande, men säkerligen en ganska fullstän
dig sammanfattning av detta ämne. Såvitt jag har kunnat finna är detta det 
absolut första bidraget framlagt i den här formen, det vill säga som en sam
manställning och beskrivning av flera tänkbara tolkningar. 

Den fascistiska korporativismens kärna 
Det korporativa idealet var inte bara ett propagandistiskt påhitt: Det hörde 
helt och hållet ihop med några ideologiska grundidéer som fascismen höll 
styvt på. Nedan följer en sammanfattning av dessa. 

För fascisterna tycktes det moderna samhället vara i upplösning: Indivi
dualism, fritt tänkande, subjektivism, brist på ideal, internationalism, skep
ticism, egoism, pacifism — dessa var det tjugonde århundradets problem. 
Den fascistiska revolutionen skulle bekämpa allt detta och förnya männi
skan. Det skulle inte vara enbart en mental, fysisk och moralisk förnyelse, 
utan också en ekonomisk förnyelse. Den ekonomiska delen av det hela skul
le alltså innebära att det tjugonde århundradets människa fann sin plats i en 
ny enhet, som skulle vara ekonomiskt blomstrande, men samtidigt organisk. 
Med organisk menade man alltså ett samhälle där individerna tillfredsställer 
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sina egna ekonomiska intressen i harmoni med kollektivets intressen. (Or
ganisk var för övrigt ett magiskt ord för fascisterna. Det skulle behövas en 
separatstudie av enbart denna term!4) Mussolini skrev mycket riktigt också 
att den ekonomiska aktiviteten "[...] är till för utvecklingen av det italienska 
folkets rikedom, politiska makt och välstånd. Dessa tre saker är inbördes be
roende".5 Giuseppe Bottai skrev för övrigt om det korporativa systemet: 
"den ordning som vi måste förverkliga är organisk, inte mekanisk".6 

Mussolini behöver inte någon närmare presentation, men det kan istället 
vara lämpligt att presentera Giuseppe Bottai, en fascist som jag tidigare be
rört och nu kommer att citera och nämna rätt ofta. Bottai ( 1895-1959) var en 
av de viktigaste personerna inom den fascistiska rörelsen. Han var välkänd 
inom partiet och stod Mussolini mycket nära. Han var minister flera gånger 
(bl. a. utbildningsminister), grundare och chefredaktör för regimens vikti
gaste tidskrifter, något som — förtjänt eller oförtjänt — gav honom epitetet 
"fascismens hjärna". Bottai var naturligtvis viktig i utarbetandet av de kor-
porativistiska idéerna: Han var ansvarig för en stor del av Carta del Lavoro 
(som jag kommer att behandla sedan), han var sekreterare och sedan minis
ter i Korporationsdepartementet från 1929 till 1932, och han skrev ett stort 
antal artiklar och essäer om korporativismen.7 

Men låt oss återvända till ideologin, I den stat som hade blivit resultatet 
av "den fascistiska revolutionen" var ekonomin tvungen att samordnas med 
de andra delarna av samhället. Den totalitära och organiska staten hade ska
pat den politiska, kulturella och moraliska enheten; nu var den tvungen att 
också skapa den ekonomiska enheten. A ena sedan skrev Mussolini: "i den 
korporativa staten har varje klass sin plats, varje klass får ett erkännande och 
varje klass får beskydd".8 Men samtidigt var det så att varje enskild individ 
och varje klass var tvungen att offra sig för kollektivet: "Framställandet av 
rikedomar går från [...] individuella mål till kollektiva mål".9 

Det är uppenbart att den fascistiska ekonomin på detta sätt stod i motsats
ställning till både den kapitalistiska och den socialistiska ekonomin, efter
som båda dessa styrdes av klassegoism (borgerskapets respektive proletari
atets), båda var infekterade av internationalism, och båda kännetecknades 
av strejker och kaos. Här finns förklaringen till att fascisterna återupptog 
och åter lanserade det medeltida begreppet "korporation". Anledningen var 
alltså att detta ord — med rätt eller orätt — väckte drömmar om samför
stånd, harmoni, regelmässighet, samarbete, etcetera. Juristen Gino Arias, 
den viktigaste representanten för dem som såg korporativismen främst som 
en juridisk företeelse (en idé som jag återkommer till), han förklarade det så 
här: "fackföreningsväsendet splittrar, korporationen enar".10 

I och med dessa resonemang har vi nått till själva kärnan av den korpora
tiva ekonomin, den kärna som sammanfattades sålunda av Mussolini själv: 
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"Utgångspunkten [...] är denna: Nationen. Fascismen lär oss att inordna våra 
individuella intressen och särintressen under nationens intressen".11 Här har 
vi hela den fascistiska korporativismen. Antingen det var en bra eller en då
lig idé, en idé som man kan acceptera eller måste förkasta — så här såg den 
ut och inte på något annat sätt. Och likväl var det så att den välkända fascis
tiska korporativismen, som på den tiden hela världen talade om, var baserad 
på bara en så enkel idé och inget mer. 

Naturligtvis kan detta enkla begrepp uttryckas på ett svårare sätt, om man 
säger som Giuseppe Bottai: "Den korporativa staten är den stat som i själva 
sin etisk-politiska kärna för in hela det samhälleliga livet, det vill säga alla de 
sociala och ekonomiska krafter som uttrycks och förverkligas av medbor
garna, och i denna process döper medborgarna i sin egen etiks, i sin egen po
litiks namn - och sålunda ordnar man och styr man etiken och politiken efter 
de överordnade målen".12 

Eller så kan man säga det med juridikens ord, om man citerar Alfredo 
Rocco: "Den fascistiska korporationen förverkligar en hög nivå av disciplin 
i det nationella intressets tjänst, det nationella intresse som effektivt skyddas 
av staten. Den moderna korporationen organiseras därför inte utanför sta
tens område, utan som en del av staten. Det är därför säkert att korporationen 
kommer att agera [...] framförallt för att göra produktionen mer perfekt, mer 
lönsam, mer omfattande, och den kommer därför att skapa rikedom åt natio
nen".13 Alfredo Rocco (1875-1935) var jurist, en av de bästa på sin tid. Han 
var professor i juridik vid universiteten i Macerata, Parma, Palermo, Padua 
och Rom, och för det sistnämnda var han rektor från 1932 fram till sin död. 
Han var från början liberal och nationalist, men anslöt sig till fascismen och 
blev talman och sedan justitieminister. Han var fascismens mest framståen
de jurist, hjärnan bakom hela den fascistiska lagstiftningen; det var alltså 
han som översatte korporativismens principer till juridisk terminologi.14 

För att fortsätta beskrivningen av korporativismen kan vi så slutligen ci
tera en fascist vilken som helst, här en vid namn Ugo D'Andrea, som hävda
de: "Korporativismens kärna är att inordna egenintresset under nationens 
intresse".15 Man skulle kunna citera hundratals liknande yttranden16, men 
kärnan är hela tiden densamma. 

Bakgrunden 

Vilken är då grogrunden, den mark ur vilken korporativismens planta växer 
upp? Man kan hitta åtminstone tre kulturella riktningar, som har bidragit till 
korporativismens framväxt. 
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Benito Mussolini poserar för skulptören Dungl. Ur "Illustrazione Italiana", 
14 februari 1926. 

***!*. «mi.«»! 
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Hitler, Franco och Mussolini på vykort. 
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"Kampen om vetet" i de utdikade 
träskmarkerna i Agro Pontino. 

Mussolini på balkongen till 
Palazzo Venezia i Rom. Det 
slagord han här illustrerar är Libro 
e moschetto, fascista perfetto 
("Med bok och musköt blir man en 
perfekt fascist"). 
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Originalbildtexten lyder "När 
England levde i barbari, härskade 
Rom i Afrika". 

"Italiens främste jordbrukare" deltar i 
tröskning i Agro Pontino. 
Ur "Illustrazione Italiana", 7 juli 1935. 



En tidstypisk slogan var Camminare 
è borghese, correre è fascista, alltså 
"Det är borgerligt att promenera, men 
fascistiskt att springa". 

s V v 

»—i 
Lä MfcTA Mf»SOi.tNiA.\A K yUKliA 01 Al^rSWi; 

•*& CÅbKNZADKLLt MARCIA È NEIJL4 iW.MOIU BIUTA I »KL PASÜO 

Marscherande fascistiska trupper 
framför monumentet till Vittorio 
Emanuele. Originalbildtexten lydei 
"Mussolinis motto är detsamma so 
Augustus': Marschens tonfall finns 
stegets obeveklighet". 
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Katolicismen 

En fördömelse mot såväl liberalismen som socialismen uttalades av Grego
rius XVI redan 1832 med Mirari Vos. Fördömelsen upprepades av Pius IX17 

och framförallt av Leo XIII. 
Leo XIIIs välkända encyklika Rerum Novarum (1891) representerade 

något nytt, på det sättet att för första gången ägnade man i en påvlig encykli
ka stort utrymme åt ekonomi. Men om vi jämför denna encyklika med de fö
regående och de följande dokumenten, framstår den som fullständigt logiskt 
sammanhängande med den katolska kyrkans allmänna linje i dessa frågor. 
Texten är fylld av klagomål över de "förflackade sederna", över att den mo
derna världen avlägsnat sig från den kristna andan, samt de vanliga fördö
melserna mot liberalismen och socialismen.18 

Lösningen på dessa problem var enligt Leo XIII att människorna skulle 
återvända till kyrkans sköte och att de olika samhällsklasserna skulle leva i 
samförstånd: " I detta sammanhang är detta det värsta — att man antager att 
en samhällsklass är en naturlig fiende till en annan, nästan som om naturen 
skulle ha fått de rika och proletärerna att strida i en oförsonlig duell mot var
andra. Detta är en sak som går så emot förnuftet och så emot sanningen, som 
ju istället är att precis som de olika kroppsdelarna samspelar i människans 
kropp och skapar det harmoniska tillstånd som kallas symmetri — precis så 
ville naturen att samhällsklasserna skulle komma överens så att det skulle 
bli en jämvikt i det medborgerliga livet. Den ena har ett absolut behov av den 
andra; kapitalet kan icke klara sig utan arbetet, och icke heller kan arbetet 
klara sig utan kapitalet. Samförstånd skapar skönhet och ordning i sakernas 
tillstånd, medan en evig konflikt endast kan skapa förvirring och barbari. Nu 
äger kristendomen ett överflöd av underbar kraft att mildra meningsmotsätt
ningarna, eller snarare att rycka upp dess rötter ur jorden [...]". Så kunde det 
vara eftersom "kyrkan [...] eftersträvar [...] att så mycket som möjligt närma 
de två samhällsklasserna till varandra och att göra dem till vänner". Således 
var det också så att medan "alla medborgare, utan något som helst undantag, 
måste samarbeta för det gemensamma välståndet", var de kristna ledarnas 
uppgift att understödja samförstånd mellan samhällsklasserna, det samför
stånd ur vilket nationernas välstånd härrör.19 

I praktisk handling var Leo XIIIs förslag till lösning just korporationer
na: "Och slutligen kan både kapitalisterna och arbetarna själva bidra mycket 
till lösningen av arbetarfrågan. Detta skulle ske genom institutioner inrätta
de så att de skulle erbjuda lämplig hjälp till de behövande, och så att de skul
le närma och förena de båda samhällsklasserna. Så fungerar ju föreningarna 
för inbördes hjälp. Där har man ett flertal privata försäkringar, som är mena
de som hjälp till arbetare, till änkor, till föräldralösa barn, om någon drabbas 

— 157 — 



av olyckshändelse, sjukdom eller någon annan mänsklig olycka. Där finns 
beskydd för barn av båda könen, för ungdomarna och för de vuxna. Dessa 
institutioner avser dock i första hand—precis som de flesta föreningarna för 
inbördes hjälp—korporationerna för konstnärs- och hantverksyrken. Dessa 
korporationers fördelar var för våra förfäder mycket tydliga. Och detta kom 
inte bara handens arbetare, konstnärerna och hantverkarna, själva tillgodo; 
utan det bidrog — som vi kan se av många monument och byggnader — till 
att utveckla konsten och hantverket till fulländning. Utan tvivel är det så att 
kulturens framsteg, de nya sederna och människornas ökade behov här i li
vet kräver att dessa korporationer anpassar sig till de nuvarande förhållande
na. Vi ser med nöje hur dylika föreningar bildas på olika håll".20 

Liknande uttalanden som de ovanstående gjordes av Leo XIIIs efterföl
jare. Pius X, till exempel, lovordade de kristna fackföreningarna, och Pius 
XI återupptog en tanke från Thomas av Aquino. Den senare hade hävdat att 
"den verkliga och äkta samhälleliga ordningen kräver att samhällets olika 
delar är inbördes förbundna med varandra". Pius XI menade då att korpora
tionerna var det bästa sättet att uttrycka detta förbund på.21 

Giuseppe Toniolo, professor i sociologi vid universitetet i Pisa, var den 
främste — och i praktiken den ende — representanten för den italienska ka
tolska sociologin vid slutet av 1800-talet. Han skrev, i artikel 1 i sitt sociala 
program för Kristdemokraterna (1899): "Vi vill ha en gradvis organisering 
av samhället i korporativa yrkesorganisationer, som ska vara självständiga, 
allmänna och offentliga. Alla medborgare som utövar samma yrke, eller hör 
till grupper av liknande yrken, ska gå samman. Var och en ska behålla sin 
ekonomiska funktion (arbetsgivare eller chefer, företagare, arbetare, lär
lingar), men man ska gemensamt behandla och reglera de ömsesidiga för
bindelserna och skydda de gemensamma intressena. Därför kräver vi att sta
ten och alla de lokala organen på alla sätt och vis ska gynna denna tendens 
till en korporativ organisering. Särskilt ska man ge full frihet och juridiskt 
erkännande till de yrkesföreningar som kommer att bildas på grundval av 
privata initiativ".22 

Vi kan här inte följa den kristna rörelsens hela 1800-tals- och tidiga 
1900-tals-historia. Jag vill dock nämna det faktum att det inom den katolska 
världen i hela Europa fortfarande fanns korporationer, som var rester av 
gamla medeltida institutioner. Men det skapades också nya korporationer, 
som ett svar på utvecklingen av det som vanligen kallas "den sociala frå
gan".23 Som vi så småningom ska se undvek de fascistiska ledarna att sätta 
likhetstecken mellan den kristna sociala läran och korporativismen. 

Man kan rätteligen här påpeka att "de fascistiska korporationerna vad 
gäller de organisatoriska kännetecknen (de är obligatoriska), vad gäller ka
raktären (de är statliga organ), samt vad gäller målen (produktionens och na
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tionens överordnade intressen) i hög grad skiljer sig från de katolska korpo
rationerna".24 Man måste dock trots detta erkänna att den fascistiska korpo-
rativa strukturen är tämligen lik den katolska korporativismen. Båda två hyl
lar ju samarbete mellan arbetsgivare och arbetare som ett medel att nå ett 
överordnat gemensamt gott. 

Problemet är djupare än så. I Italien har kristendomen kraftiga och djupa 
rötter sedan århundraden tillbaka. Detta avspeglas i varje liten del av kultu
ren, konsten och samhället i allmänhet. Det var detta den ateistiske och idea-
listiske filosofen Benedetto Croce menade i en berömd artikel från 1942, 
som betecknande nog hade rubriken "Därför kan vi inte kalla oss icke-krist-
na".25 På det sättet "kan vi inte kalla den fascistiska korporativismen icke
kristen". 

För att komplettera detta vill jag påpeka att det kristna inflytandet låg till 
grund också för andra europeiska korporativistiska rörelser, som ofta defini
eras som icke-auktoritära, och som var relativt olika den italienska varian
ten. Vi har till exempel Charles Humbert René, greve de la Tour du Pin 
Chambly (1834-1924), den främste företrädaren för den franska korporati
vismen. Han var troende katolik och såg korporativismen som en till-
lämpning på samhället av de katolska principerna.26 Vi kan också se på en 
sådan person som Mihaïl Manoïlescu, professor i politisk ekonomi vid uni
versitetet i Bukarest, politiskt aktiv mellan de båda världskrigen, och den 
främste företrädaren för den rumänska korporativismen. Han var inte kato
lik, men erkände att "l'église représente le prototype de la corporation" 27 

Nationalisterna 

Om vi så tar steget över till det nationalistiska inflytandet på den fascistiska 
korporativismen befinner vi oss på fastare mark, där inflytandet kan spåras 
mer direkt. 

Som en parafras på Croces "vi kan inte kalla oss icke-kristna" skulle man 
kunna säga att alla italienska nationalister borde ha som motto "vi kan inte 
kalla oss icke-mazzinianer". Det är ju så att Giuseppe Mazzini (1805-1872) 
direkt eller indirekt kraftigt har påverkat alla dem som i Italien tänkt på och 
handlat utifrån en nationell tematik, och detta gäller även fascisterna.28 

Först av allt är det nödvändigt att erkänna att åtminstone till stora delar är 
den kritik korrekt som både förr och nu — och både från vänner och fiender 
— riktats mot Mazzini som ideolog. Hans tänkande är ofta vagt, pompöst, 
retoriskt och förankrat vid lika sublima som abstrakta principer, till exempel 
Gud, Mänskligheten, Fosterlandet, Framsteg, och så vidare. 

Faktum är att Mazzini var ett barn av sin tid, och hans tid var en tid av 
höga ideal, delvis hämtade från franska revolutionen (från vilken Mazzini 
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hämtade idén om "det enväldiga folket" och självständighet). En del ideal 
kom från den tidiga romantiken (från vilken Mazzini hämtade framförallt 
den religiösa och mystiska inspirationen), och en del ideal slutligen från den 
sena romantiken (från vilken han hämtade framförallt idén om folket som 
centrum för samhällslivet). Ur denna synvinkel var fascisternas tänkande 
helt självständigt i förhållande till Mazzinis idéer. 

Situationen är annorlunda vad gäller den ekonomiska frågan. Mazzinis 
centrala idé var att man måste inordna de ekonomiska intressena under de 
nationella idealen. För honom var det så att alla italienare skulle samarbeta, 
eftersom de var "barn av samma mor, Fosterlandet", och samarbetet "[...] är 
källan till Italiens rikedom".29 Konkret blev det så att detta ideal — alltså so
lidariteten mellan syskon som var barn till samma fosterland — ledde till ett 
förkastande av kapitalismen, eftersom den ekonomiska friheten hade fått 
som konsekvens "en misär för de arbetande klasserna" och "en kapitalets ty
ranni". A andra sidan var socialismen en ännu sämre utväg, eftersom den 
förbjöd det privata ägande som bär med sig "framsteg, [...som är] källan till 
rikedom, till tävlan [...]". Den som ville avskaffa det privata ägandet likna
des av Mazzini vid "vilden som för att kunna plocka frukten hugger ner trä
det". 

Och därför är "botemedlet [...] föreningen mellan kapital och arbete i 
samma personer", menade Mazzini, eftersom när kapital och arbete är före
nade sker det "en minskning av misären och samtidigt en förbättring av mo
ralen". Mazzini uttryckte klart och tydligt att han inte ville se några korpora
tioner av medeltida typ, alltså att alla individer som hörde till en bestämd 
sektor skulle sluta sig samman i en enda produktionsenhet. Mazzinis lösning 
var istället små produktionsenheter, alltså frivilliga och fria sammanslut
ningar "mellan människor som känner varandra, tycker om och uppskattar 
varandra". Dessa sammanslutningar skulle ha ett kollektivt kapital, som 
skulle vara beständigt och odelbart, och vem som helst som fritt gick med i 
eller gick ur sammanslutningen kunde sälja eller köpa en del av egendomen. 
Naturligtvis skulle avkastningen fördelas mellan arbetarna/ägarna "i pro
portion till det arbete som genomförts och värdet av detta arbete".30 

I praktiken skapade inte de Sammanslutningar, eller Broderskap, som 
var inspirerade av Mazzinis idéer några speciellt konkreta resultat, varken 
under 1800- eller 1900-talet.31 På detta sätt var Mazzinis ekonomiska ideal 
ett komplett misslyckande, men det är inte detta som intresserar mig här. Fa-
scisterna kan inte anses vara Mazzinis direkta arvtagare i fråga om korpora
tionerna i ett snävt perspektiv, och inte heller vad gäller principen om de små 
produktionsenheterna. Den idé som däremot ligger till grund för den fascis
tiska korporativismen, alltså samarbete mellan alla medborgare för att främ
ja nationens storhet, den idén är typiskt mazziniansk. Fascisterna nöjde sig 
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— precis som de revolutionära syndikalisterna, som jag strax ska ta upp — 
med att kopiera denna idé, utan att modifiera den. 

Den revolutionära Syndikalismen 

De revolutionära syndikalisterna är enligt många de som mest har inspirerat 
till framväxten av den fascistiska korporativismen. Tyvärr är detta dock en 
grupp som är lite svår att klassificera, eftersom det aldrig var en homogen 
och fast sammanslutning. De hyllade tvärtom friheten i tanke och handling; 
de var individualister och motståndare till varje form av auktoritet; och istäl
let närmade de sig anarkismen. 

De revolutionära syndikalisterna (Filippo Corridoni, Ottavio Dinaie, Al-
ceste De Ambris, Sergio Panunzio, Edmondo Rossoni, Enrico Leone, Paolo 
Orano, Angelo Oliviero Olivetti) hade en tämligen bräcklig ideologisk 
byggnad. Deras idéer gick tillbaka på Sorel, men också på Proudhon, Baku-
nin, Pareto, Durkheim, Platon, Columbus (som inte är en föga känd filosof, 
utan Christofer, den store sjöfararen), Schopenhauer, Mazzini, Pisacane, 
Vico, Nietzsche, Bergson, Buddha, Jesus och naturligtvis Garibaldi.32 

I realiteten var det så att syndikalisterna mer än att vara "för" något var 
"mot": De var mot den "hycklande" liberalismen, "den olycksbådande sjuk
domen" pacifismen, "den triviala, intetsägande, slappa och tvetydiga oäk-
tingen" demokratin, "den förfalskade, oigenkännliga, urspårade och parla
mentariska" socialismen. De var också mot "de bleka och tarvliga" refor-
misterna, som "förvandlar proletariatet till valboskap", och mot "den självs-
våldiga, centralistiska, statliga och auktoritära" kommunismen, som var 
"totalt främmande för arbetarrörelsens behov". Man var också mot Marx: 
Fram till augusti 1914 tålde man honom nätt och jämnt, och efter denna tid
punkt hade han blivit "agent för den preussiska imperialismen och en tysk 
pöbelaktig general". 

Uppräkningen av företeelser som syndikalisterna var positiva till är ex
tremt allmän: "idén som drivkraft", "idén som kraft", "medvetande", "livs
vilja", "impuls till livsursinne", "dynamism" [ital. dinamismo, en nybild
ning också i italienska], "direkt aktion", "experimentell revolutionsanda", 
"viljefilosofi", "intuitionism" [ital. intuizionismo, kommentar som ovan], 
etcetera. Som vi ser har vi här den spontanistiska och irrationella stämning
en, som var typisk för Sorels filosofi. 

Det är förvånande att bland de positiva värdena hitta aristokratin. Natur
ligtvis inte den traditionella aristokratin, utan olika aristokratier. Ibland kan 
det handla om en arbetets aristokrati, någon annan gång om en producenter
nas aristokrati. Men framförallt handlar det om aristokratin enligt dess ety-
mologiska innebörd, "de bästas herravälde", alltså ett herravälde för "blo
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det, nerverna en aristokrati som skulle vara "öppen för alla de star
ka".33 Det var enligt denna inriktning så att "de starka kan behärska sig och 
kan härska"34 över "den stora anonyma massans kraftlösa kropp"35, och 
"samhället måste styras av de starkaste". 

Om vi går från teorierna till det konkreta programmet, befinner vi oss på 
nytt i något vagt och banalt. A andra sidan var det ju så att en av syndikalis-
terna, Olivetti, menade att "Syndikalismen [...] är negationen av ett pro
gram".36 Den enda fasta punkten var strejken, "proletärernas vapen par ex
cellence''. I övrigt, i praktiken, föreslog de revolutionära syndikalisterna allt 
det vanliga: offentliga arbeten, utveckling av industrin, uppbyggande av yr
kesskolor, etcetera. Den enda originella idén var den om en kraftig administ
rativ decentralisering, som skulle ha flyttat den beslutande makten från sta
ten till kommunerna.37 

I den tidsanda som föregick första världskriget gjorde de revolutionära 
syndikalisterna en upptäckt som vände upp och ned på deras världsbild och 
syn på framtiden: nationen, den som kom att kallas "den stora fackförening
en". Detta var naturligtvis inte en originell upptäckt, men det fanns en origi
nalitet i det faktum att man nu förenade nationsbegreppet med klassbegrep
pet. Även här hamnar vi i något som bara uttrycks oklart och allmänt, efter
som det aldrig klargjordes i syndikalisternas skrifter hur de båda begreppen 
rent konkret var förenade. Man begränsade sig till effektfulla fraser och en 
förändring i språkbruket. 

De effektfulla fraserna var till exempel: "Fosterlandet ska inte förnekas, 
det ska erövras", "inte mot Fosterlandet, utan i Fosterlandet", "Nationen, 
den enda naturliga kollektiva individualiteten", "syndikalism och nationa
lism är båda två antidemokratiska, antipacifistiska och antiborgerliga", 
"klassen står inte mot fosterlandet, utan i fosterlandet", "arbetarklassens in
tresse är inte att förneka fosterlandet, utan att hela tiden få en större del av 
det", "nationella anspråk som ett första steg på vägen mot sociala anspråk", 
och så vidare. 

Ändringen i språkbruk bestod i att ersätta ordet klass med ordet produ
center. Denna förändring vände upp och ned på de traditionella termerna i 
ämnet, eftersom producent inte helt enkelt och entydigt är enbart arbetaren, 
utan också industrimannen och handelsmannen. Och i och med detta hade 
syndikalisterna såvitt man kan bedöma gjort det stora hoppet: "Syndikalis
men lämnar nu bakom sig uppfattningen om ett samhälle delat i två klasser, 
som väpnade står mot varandra [...] samhället är sammansatt av intresse
grupper som ibland är i konflikt för att de har motstridiga intressen, och 
ibland är sams för att uppnå gemensamma mål".38 

De revolutionära syndikalisterna agerade länge inom ramen för de socia
listiska fackföreningarna och spred sina idéer i några egna tidningar. Det be
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höver väl knappast sägas att vid utbrottet av första världskriget var de positi
va till Italiens inträde i kriget. På grund av detta gick de ur de olika socialis
tiska organisationerna, eller så blev de uteslutna. Efter kriget bildade syndi-
kalisterna(den9juni 1918) ett eget fackförbund, Unione Italiana Lavorato
ri ( UIL), som sannerligen inte fick några mängder med anhängare. 

Låt oss hejda oss här och istället fortsätta att följa de revolutionära syndi-
kalisternas och deras idéers öden i de fascistiska fackföreningarna. Här mås
te vi lägga märke till två saker. 

Ur ideologisk synvinkel hade fascismen mycket att tacka den revolutio
nära Syndikalismen för. Det erkände Mussolini själv, när han 1932 skrev 
"La dottrina del fascismo", den fascistiska ideologins officiella dokument: 
"I fascismens stora flod kommer ni att hitta strömningar som härrör från So-
rel, från Péguy, från Lagardelle i Mouvement socialiste, samt också från den 
skara italienska syndikalister som mellan 1904 och 1914 förde in något nytt i 
de italienska socialistiska kretsar som var så effeminerade och som bedöva
de av kloroform, allt på grund av otroheten med Giolitti-anhängarna [efter 
Giovanni Giolitti, italiensk liberal politiker som spelade en viktig roll i slutet 
av 1800-talet och fram till fascismens framväxt] [...]".39 

Men om den revolutionära Syndikalismen var "ett" bidrag till den fascis
tiska ideologin i allmänhet, då var samma rörelse Bidraget med stort B vad 
gäller fascismens syn på arbetslivet. Fascisterna nöjde sig helt enkelt med att 
överta, utan att modifiera, syndikalisternas två grundläggande idéer. Dessa 
var alltså att det inte finns "arbetare", utan "producenter", samt att dessa pro
ducenter lever inom nationens gränser, eller snarare att de "är" nationen — 
och därför är nationen en "nation bestående av producenter".40 

Den andra saken man kan lägga märke till är att de revolutionära syndi
kalisternas inställning till fascismen var skiftande. Den ena ytterligheten var 
de som omedelbart anslöt sig till fascismen, till exempel Sergio Panunzio 
och Emidio Rossoni (den sistnämnde blev, som vi senare ska se, ledare för 
de fascistiska fackföreningsmännen). Den andra ytterligheten representera
des av Alceste De Ambris, som alltid var antifascist, och som tvingades till 
exil i Frankrike. Mellan dessa två ytterligheter fanns det en mängd olika in
ställningar, som till exempel Angelo Oliviero Olivettis ställningstaganden. 
Han var först likgiltig inför fascismen fram till 1924, när han närmade sig re
gimen och blev dess trogne anhängare. 

När vi nu har gått igenom de katolska, de nationalistiska och de anarko-
syndikalistiska inslagen i fascismen är bilden nästan fullständig, vad gäller 
den ideologiska bakgrunden. Det saknas bara en sista pusselbit, som kanske 
inte är en del av fascismens bakgrund, utan kanske snarare en del av fascis
men i sig själv: Fiume-andan. 



Fiume-andan 

När första världskriget bröt ut, deklarerade Italien sig omedelbart neutralt, 
men inledde direkt hemliga förhandlingar med båda sidorna. Förhandling
arna handlade om två områden i det österrikisk-ungerska kej sardömet: Alto-
Adige (med staden Trento), där det bodde dels italienare, dels tyskar, samt 
Friuli (med staden Trieste), där det bodde dels italienare, dels slaver. Italien 
såg dessa områden som italienska och hotade att inträda i kriget för att befria 
dem. De hemliga förhandlingarna med Österrike ledde inte någonvart. Det 
var faktiskt så att Tyskland — som inte var berett att släppa en enda jordbit 
av Elsass i utbyte mot fred — utövade påtryckningar på Österrike för att de 
skulle släppa Trento och Trieste i utbyte mot italiensk neutralitet, men för
gäves. Frankrike och Storbritannien var tvärtom mycket generösa vad det 
gällde det österrikiska territoriet. De lovade att när kriget var slut skulle Ita
lien få Trento, Trieste, Istrien, en del av Dalmatien (som till största delen be
boddes av slaver), och ännu mer därtill. Under förhandlingarna sades inte ett 
enda ord om den lilla staden Fiume. De italienska diplomater som förde för
handlingarna glömde bort att kräva denna stad — som till största delen be
boddes av italienare — men just då var det ingen som tänkte på denna lilla 
detalj. 

När förhandlingarna var avslutade, skrev Italien under en pakt med 
Frankrike och England ("Londonfördraget"), och den 24 maj 1915 gick Ita
lien med i kriget. När kriget var slut, kom den italienska regeringen till Ver
sailles med programmet "London plus Fiume". Man ville alltså ha allt det 
som hade funnits med i Londonfördraget plus staden Fime, som för övrigt 
hade krävt att få bli en del av Italien. Men mot ett sådant "italienskt Fiume" 
opponerade sig Jugoslavien, som naturligtvis ville ha Fiume för sig självt. 
Dessutom stödde USA Jugoslavien. Frankrike och England var angelägna 
om att stå på god fot med USA, på grund av frågan om krigsskulderna, och 
därför gick också dessa två länder emot Italiens krav. Så föddes "Fiume-frå-
gan", i sig bara ett litet problem i hela den svåra europeiska efterkrigstiden, 
men för Italien var det en relativt allvarlig fråga. 

Den 12 september 1919, när förhandlingarna om Fiume stod stilla, tåga
de Gabriele D'Annunzio, "poeten och soldaten", iväg från byn Ronchi, som 
ligger några få kilometer från Fiume. I spetsen för 2 500 krigsveteraner ock
uperade han staden, gav sig själv oinskränkt makt och utropade Riksföre-
ståndarskapet i Carnaro [ital. La Reggenza del Carnaro], en sorts oberoende 
republik som strävade efter en förening med Italien. På detta sätt skapades 
en rätt pinsam situation för de olika italienska regeringar som kom att avlösa 
varandra under denna period. Men "pinsam" är ett svagt ord i sammanhang
et: Dessa regeringar låg mellan hammaren och städet, alltså den hammare 
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som bestod av den italienska allmänna opinionen som måste blidkas, och det 
städ som bestod av de internationella avtal som måste respekteras. Proble
met löstes skickligt av Giovanni Giolitti, "den listige räven", den gamla ita
lienska liberalismens mest framträdande politiker, och den man som — helt 
riktigt — både D'Annunzio och Mussolini såg som det största hindret för 
sina egna politiska ambitioner. 

När Giolitti blev premiärminister slöt han ett avtal med Belgrad-rege
ringen (Rapallo-avtalet av den 12 november 1920). Tvärtom mot vad som 
stipulerades i Londonfördraget släppte Italien det huvudsakligen slaviska 
Dalmatien till Jugoslavien. Staden Fiume separerades från Jugoslavien och 
utropades som oberoende stad, tvärtom mot vad som stipulerades i Ver-
sailles-överenskommelsen. Detta var en lösning av "Danzig-typ", som läm
nade vägen öppen för en italiensk annektering av Fiume. Giolittis skickliga 
drag tillfredsställde en stor del av den allmänna opinionen i Italien, och i och 
med detta lyckades han med att politiskt isolera D'Annunzio. Så kom det sig 
att den italienska armén den 24 december 1920 kunde j aga iväg D ' Annunzio 
från Fiume med bara ett par oskyldiga kanonskott, som dock räckte för att 
senare få D'Annunzio att tala om en "Blodig jul". Mussolini, som då var 
chefredaktör och ansvarig utgivare för "Il Popolo d'Italia", hade till en bör
jan utan reservationer stött Fiume-expeditionen, men sedan — när han för
stod att denna ockupation inte hade någon politisk framtid — drog han sig 
mycket snabbt tillbaka. 

Man har diskuterat mycket, och man diskuterar fortfarande mycket kring 
betydelsen av Fiume-expeditionen i förhållande till den därpå följande fa
scismen. För att göra en mycket kort sammanfattning vill jag hävda att den 
traditionella historiografin, framförallt den vänsterinriktade, i "Fiume-an-
dan" ser en kulturell och politisk rörelse som var omstörtande, auktoritär, 
antidemokratisk och antisocialistisk. Den skulle alltså i ett nötskal ha inne
hållit alla de element som skulle komma att utvecklas inom fascismen. Rent 
praktiskt innebar ockupationen av Fiume ett mycket allvarligt slag mot de 
demokratiska institutionerna; "marschen från Ronchi" var "generalrepeti
tionen" för "marschen mot Rom", så att D'Annunzio kom att spela rollen 
som Mussolinis "Johannes Döparen". 

Den nya historiografin — den som är kopplad till De Felice — förnekar 
visserligen inte kontakterna mellan "Fiume-andan" och fascismen, men 
dels visar man på ett tydligt sätt de djupgående skillnader som fanns mellan 
Mussolini och D'Annunzio, och dels visar man på alla de demokratiska, so
cialistiska och revolutionärt syndikalistiska individer som omgav D'An
nunzio. Låt oss inte glömma att D'Annunzio under sitt långa liv hade en pe
riod av stark sympati för socialismen.41 



En särskild orsak till oenighet mellan forskarna är de omdömen man kan 
ge om D'Annunzios två departementschefer i Fiume, nämligen Giovanni 
Giurati och Alceste De Ambris. Den förste var en entusiastisk nationalist, 
och han var departementschef fram till 13 januari 1920. Giurati anslöt sig se
nare till fascismen och var sekreterare i PNF (Partito Nazionale Fascista) 
1930-1931. De Ambris var tvärtom en revolutionär Syndikalist, som — vil
ket vi har sett ovan — hela tiden förblev antifascist. När Mussolini tog mak
ten gick De Ambris i exil i Frankrike, där han skrev Dopo un ventennio di ri
voluzione. Il Corporativismo, postumt publicerad 1935. ['Efter tjugo år av 
revolution. Korporativismen' ] Den skrev han för att försvara den egna kor-
porativismen och särskilja den från den fascistiska korporativismen. 

Enligt den traditionella historiografin är det faktum att D'Annunzio hade 
två så olika departementschefer i en följd ett tecken på "poetens och solda
tens" och hela Fiume-rörelsens mentala förvirring. Det är för denna riktning 
också ett tecken på rörelsens latenta farlighet. För De Felice och hans efter
följare är istället samarbetet mellan D'Annunzio och två så olika personer 
ett tecken på att D'Annunzio, som ju hade utgått från nationalistiska stånd
punkter, rörde sig åt vänster. Detta var just medan Mussolini, efter valneder
laget i november 1919, gjorde en liknande förflyttning, men i motsatt rikt
ning.42 

Detta är inte platsen för att gå in i en sådan komplex debatt, en debatt som 
ju till stora delar berör frågan om fascismens hela natur. Hursomhelst tycks 
det för mig vara så att man skulle kunna säga att det i Fiume-expeditionen 
faktiskt fanns alla de karaktäristiska drag som senare kommer att ligga till 
grund för fascismen, precis som den traditionella historiografin hävdar. 
Men då måste man precisera att dessa drag inte bara bestod av en auktoritär 
inställning, förtryck, en antidemokratisk och antisocialistisk anda. I Fiume-
expeditionen fanns också drag av demokrati, frihetlighet, socialism — drag 
som inte kan negligeras. Också De Felice har fel, i det att han övervärderar 
dessa drag; men de som är mot De Felice har fel, i det att de struntar i samma 
drag. 

I korthet tycks det för mig — som det övertygande har hävdats43 — som 
att varje försök att tolka fascismen i strikta höger-/vänster-scheman är dömt 
att inte helt kunna fånga fascismens natur. I realiteten var fascismen — som 
ju utgick från högerståndpunkter — en ansträngning för att sammanlänka, 
ena och smälta samman alla de existerande politiska och ekonomiska kraf
terna, i ett försök att skapa ett organiskt samhälle. Och samma resonemang 
kan man föra kring händelserna och utvecklingen i Fiume. 

Denna idé tycks mig kunna bekräftas genom en analys av Carta del Car-
naro, som mycket nära berör temat korporati vismen. En politisk rörelse som 
den i Fiume, som bara varade några månader och som hade rätt stora pro
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blem vad gäller överlevnaden, den kunde inte ha någon riktig politik för ar
betslivet. Man offentliggjorde dock en konstitution, Carta del Carnaro, i 
vilken några artiklar ägnades åt korporationerna. Detta dokument fick aldrig 
någon praktisk tillämpning, men är ändå intressant som historiskt doku
ment. De Felice har gjort en minutiös studie av de olika varianterna av doku
mentet. I denna studie visade han att dokumentet skrevs av Alceste De Am-
bris och "förskönades" av eleganta och förvirrade litterära inslag av D'An
nunzio44, utan att denne ändrade innehållet. 

Här är artiklarna XVIII-XXI45 ur Carta del Carnaro, de artiklar som 
handlar om korporationerna. 

"XVIII. 

Staten är en folkets gemensamma vilja till och gemensamma an
strängning för att uppnå en ständigt större materiell och andlig kraft. 

Enbart de flitiga producenterna av den gemensamma rikedomen och 
de flitiga skaparna av den gemensamma makten är fullvärdiga med
borgare i republiken, och de utgör tillsammans en enda verksam 
kraft, en enda uppåtstigande fullhet. 

Vilken typ av arbete man än utför, med handen eller med hjärnan, i 
industrin eller i konsten, om man ger order eller om man verkställer, 
allt detta spelar ingen roll: Alla är obligatoriskt medlemmar i någon 
av de tio korporationer som bildats, de korporationer som i kommu
nen har sin förebild. Men de använder fritt sin kraft, och fritt beslutar 
de över de gemensamma plikterna och de gemensamma åtgärderna. 

XIX. 

I den första korporationen är följande medlemmar: Industrins, jord
brukets, handelns och transportsektorns avlönade arbetare, samt 
småhantverkarna och de små jordägarna, som själva utför arbetet 
med jorden, eller som möjligen har några få och tillfälliga medhjäl
pare. 

Den andra korporationen samlar alla anställda i de tekniska och ad
ministrativa kårerna i varje privat industri- eller jordbruksföretag, 
förutom ägarna av dessa företag. 

I den tredje samlas alla anställda i handelsföretagen, alla de som allt
så inte är verkliga arbetare; inte heller här är ägarna med. 

— 167 — 



Den fjärde korporationen samlar arbetsgivarna i industri-, jord
bruks-, handels- och transportföretag, när dessa inte enbart är ägare 
eller delägare, utan också — enligt andan i de nya bestämmelserna 
— internt inom företaget är skarpsinniga ledare och människor som 
flitigt ser till att verksamheten vidgas. 

I den femte finns alla kommunalt och statligt anställda, på alla nivå
er. 

Den sjätte innefattar folkets intellektuella blomma: De studerande 
ungdomarna och deras lärare — lärarna i de allmänna skolorna och 
eleverna från de högre läroanstalterna; dessutom skulptörerna, må
larna, dekoratörerna, arkitekterna, musikerna, alla de som ägnar sig 
åt de sköna konsterna, de sceniska konsterna, de utsmyckande kons
terna. 

I den sjunde är alla medlemmar som ägnar sig åt fria yrken som inte 
har nämnts i de föregående uppräkningarna. 

Den åttonde består av kooperativa företag inom produktion, arbete, 
konsumtion, både inom industrin och jordbruket. Denna korpora
tion får enbart bestå av administratörer från de här nämnda företa
gen. 

Den nionde samlar inom sig allt sjöfolk. 

Den tionde riktar sig inte till någon särskild yrkesgrupp eller katego
ri, och har inte heller någon formell definition. Dess överflöd ska 
förstås som den tionde musans överflöd. Den är reserverad för de 
märkliga krafterna hos ett folk som strävar och stiger uppåt. Den är 
som en votivbild helgad åt det okända geniet, åt den nya människans 
framstigande, åt arbetets och dagarnas ideala förvandlingar, åt an
dens fullbordade befrielse från den mödosamma flämtningen och 
från den blodiga svetten. 

Den representeras, i den medborgerliga helgedomen, av en tänd 
lampa med en inskrift, ett gammalt toskanskt uttryck från Kommu
nernas tid, en underbar hänsyftning på en förandligad form av det 
mänskliga arbetet: "prestation utan möda". 

XX. 

Varje korporation fungerar som en fullständig juridisk person, som 
är helt godkänd av staten. 
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Den väljer sina konsuler; den manifesterar sin vilja i sina samman
komster; den dikterar sina fördrag, sina egna dokument, sina avtal. 
Den styr sin egen självständighet enligt sin storlek och sina erfaren
heter. Den sörjer för sina behov och formerar sin förmögenhet, i det 
att den av medlemmarna inkasserar en penningavgift som är baserad 
på dagpenningen, på lönen, på företagsvinsten, på yrkesförtjänsten. 
Den försvarar inom varje område sina egna medlemmar, och den an
stränger sig för att öka deras värdighet. Den vinnlägger sig om att in
till perfektion utveckla tekniken inom konsterna och hantverken. 
Den söker skapa disciplin i arbetet, genom att styra detta i riktning 
mot mönster av modern skönhet. Den organiserar de arbetare som 
arbetar ensamma, för att sporra dem och leda dem mot en förbättring 
av deras produkter. Den håller den inbördes hjälpen för helig; den 
styr stödet till de sjuka eller försvagade kamraterna. Den skapar 
själv sina vapensköldar, sina emblem, sin musik, sina sånger, sina 
böner. Den instiftar sina egna ceremonier och sina egna riter. Den 
deltar så storslaget den kan i de gemensamma glädjeyttringarna, i de 
årligen återkommande festerna, i lekar och spel till lands och till 
havs. Den ärar sina döda, hyllar sina åldermän och firar sina hjältar. 

XXI. 

De angelägenheter som är gemensamma för Riksföreståndarskapet 
och korporationerna, och gemensamma för de olika korporationer
na, regleras på samma sätt som de allmänna bestämmelserna regle
rar sambandet mellan Riksföreståndarskapets centrala makt och de 
anslutna kommunerna, samt inbördes mellan kommunerna. 

Medlemmarna i varje korporation utgör en fri valmanskår, som väl
jer representanter till Intendentrådet. I de offentliga ceremonierna 
ska korporationernas konsuler och deras fanor befinna sig i främsta 
ledet". 

Det behöver väl inte sägas att vad gäller Carta del Carnaro upprepar his
toriografin de omdömen som avgivits om hela Fiume-rörelsen. På så sätt blir 
dokumentet ett "demagogiskt program", eller ett "progressivt, framtidsin-
riktat och konkret dokument", beroende på vem som läser det.46 

Min uppfattning är att detta är ett dokument som är ett typiskt uttryck för 
den revolutionära Syndikalismen, alltså ett ambitiöst och förvirrat doku
ment, som innehåller några intressanta idéer. 

Det är uppenbart att dokumentet är ambitiöst och förvirrat: Termerna 
"arbetsgivare", "jordbrukare", "ägare", "samägare" och "ledare" är bara 
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ditkastade, utan att någonsin förklaras. I den sjätte korporationen finns de 
intellektuella, men också studenterna. Den tionde korporationen — den med 
"prestation utan möda" — är direkt löjlig. Korporationernas funktion är vag 
och oklar, och så vidare. 

Men trots detta framträder åtminstone tre idéer klart ur dokumentet (och 
då räknar jag också med den del av dokumentet som jag inte har återgivit): 
Nationens storhet, som alla måste bidra till; idén om "producenter", som är 
en mycket mer allmän idé än idén om arbetsgivare och arbetare; och slutli
gen korporationen sedd som en produktionsenhet, där arbetsgivare och ar
betare samarbetar i harmoni. Och i och med detta befinner vi oss i en fullt ut
vecklad fascism. 

Den korporativa fackföreningsrörelsen, 1919-1925 
Åren 1919-1925 var extremt förvirrade vad gäller korporationernas histo
ria. Jag måste göra en ytterligt kortfattad sammanfattning.47 

Så snart fascismen såg dagens ljus (den 23 mars 1919 grundade Mussoli
ni, i Milano, Fasci di combattimento) sökte man kontakt med UIL, som ju 
var de revolutionära syndikalisternas fackförbund. Från UILs sida intog 
man en osäker hållning, trots att UILs sekreterare var Edmondo Rossoni, en 
entusiastisk fascist. 

Jag har redan nämnt Rossoni några gånger, eftersom han är en nyckelper
son i korporativismens historia. Jag vill säga lite mer om honom, också där
för att hans livsväg är en typisk "fascistisk karriär", som går från revolution 
till social isolering. Han var född 1884 i en liten by nära Ferrara, och hamna
de redan vid 19 års ålder i fängelse för våldsamhet, förolämpningar, upplopp 
och uppvigling till upplopp, etcetera. Detta var bara början på hans karriär 
som social agitator. Efter några års aktivitet i Italien emigrerade han till 
Schweiz, sedan i tur och ordning till Brasilien, Frankrike och USA. Vart han 
än åkte organiserade han strejker, grundade tidningar och "besökte" de loka
la fängelserna. Han flyttade hela tiden, eftersom han ibland blev utvisad och 
ibland han myndigheterna och föredrog att utvandra frivilligt. 

1914, året för första världskrigets utbrott, blev för honom — precis som 
för nästan alla de revolutionära syndikalisterna — det år då han upptäckte 
idén om nationen. När Italien gick in i kriget återvände han för att frivilligt ta 
värvning. Efter kriget blev han omedelbart fascist, och blev fascisternas hu
vudansvarige inom fackföreningssektorn. Marginaliserad av regimen — 
som vi kommer att se — röstade han den 25 juli 1943 för den dagordning 
som kom att innebära slutet på Mussolinis politiska karriär. På grund av det
ta dömdes han 1944 till döden in contumaciam av fascisterna. Han dömdes 
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senare till döden (fortfarande in contumaciam) för att han var fascist, nu av 
antifascisterna som tog över makten. Senare återkallades domen, och Ros-
soni kom tillbaka till Italien från Kanada. Han dog i Rom 1965, glömd av 
alla.48 

Men låt oss återvända till de historiska händelserna. I november 1919 
ägde de allmänna val rum, som skulle visa sig bli en svidande missräkning 
för fascismen. Mussolini förstod att han måste välja ett mycket tydligt defi
nierat politiskt utrymme, och han placerade sig mycket bestämt till höger. I 
och med detta accepterade han att bli den antibolsjevikiska reaktionens väp
nade arm. På grund av detta, och trots Mussolinis alla ansträngningar, för
klarade sig UIL antifascistiskt, efter en period av stor osäkerhet. Då försökte 
fascismen binda till sig en del små, autonoma, icke-marxistiska fackföre
ningar, som i november 1920 slöt sig samman i Confederazione Italiana 
Sindacati Economici ( CISE), men mycket snart tog också CISE avstånd från 
fascismen. 

Inställningen till fascismen hos först UIL och sedan CISE är lätt att för
stå: Detta var de år under vilka de fascistiska kampgrupperna angrep parti
högkvarter, vänstertidningar och vänsterfackföreningar; med våld avbröt de 
strejker; de startade veritabla slagsmål med grupper av beväpnade arbetare. 
Inte heller antisocialistiska och moderata fackförbund som UIL och CISE 
kunde acceptera ett sådant uppförande. Mussolini brukade säga att fascis
men inte var "mot proletariatet, utan mot Socialistpartiet, så länge som det 
fortsätter att vara anti-italienskt"49, men de arbetare som fick fascisternas 
batonger i skallen förstod nog inte riktigt skillnaden. 

Under dessa förhållanden var det enda som återstod för Mussolini att 
skapa sig ett eget fackförbund, och den 25 januari 1922 bildade Edmondo 
Rossoni (som i juni 1921 hade lämnat UIL) Confederazione Nazionale delle 
Corporazioni sindacali. Den 16 december bytte man namn till Confederazi
one delle Corporazioni Sindacali fasciste. Detta var alltså en facklig organi
sation som var fullständigt underställd fascismen. 

Rossoni hävdade att det fanns ett behov av att i nationella korporationer 
— som skulle vara underordnade ett centralt, ledande organ, Unione federa
le— organisera alla de fackföreningar vars program och vars verksamhet i 
grunden präglades av det nationella fascistpartiets (PNFs) program och 
stadgar.50 Grunden för dessa fascistiska fackföreningars program skulle en
ligt Rossoni bestå av två principer. Den ena var avvisandet av klasskamp; 
den andra var principen att statens intressen stod över individens och grup
pernas intressen.51 

Men detta var bara ord: Mellan 1920 och 1925 spelade Rossonis korpo
rationer en verkligt motbjudande roll. Som representant för alla arbetare i en 
viss kategori undertecknade man arbetsavtal, som innebar löneminskning 
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och utökning av arbetstiden. Sedan överlämnade man åt de fascistiska 
kampgrupperna att "övertyga" dem som inte var medlemmar i korporatio
nerna att acceptera avtalet. Detta var i praktiken ursprunget för de fascistiska 
korporationerna. Det var en verklig "arvsynd", från vilken de aldrig kunde 
befria sig. Allt det som fascismen gjorde för arbetarklassen i korporativis-
mens namn (och man gjorde mycket; mindre än vad som sades i propagan
dan, men mer än vad arbetarna väntade sig), allt det lyckades aldrig sudda ut 
denna skamfläck. För övrigt är det välkänt att småbrukarna och arbetarna 
var de som förblev mest fientliga till fascismen, även under de år denna hade 
som störst stöd från befolkningen i stort. Och detta är något som fascisterna 
själva erkände.52 

Den 28 oktober 1922, efter Marschen mot Rom, erövrade Mussolini 
makten, men hur konstigt det än kan tyckas kom det inga stora nyheter för 
arbetslivet förrän 1926. Mussolini hade långtifrån någon full kontroll över 
de fascistiska kampgrupperna, medan å andra sidan de kommunistiska och 
socialistiska organisationerna fortfarande uppvisade en anmärkningsvärd 
livskraft. Till detta måste man tillägga att förhållandet mellan industrimän 
och fascister fortfarande inte var stabilt och tryggt. Så kom det sig att det 
mellan 1922 och 1926 försiggick ett spel mellan fyra parter: den fascistiska 
regeringen, arbetsgivarna, de fascistiska kampgrupperna, samt de marxis
tiska fackföreningarna. I detta spel försökte Rossonis korporationer komma 
med, men utan framgång. 

Hur begränsad roll de fascistiska korporationerna i praktiken spelade vi
sas av några siffror. 1924 hade fortfarande CGL, det socialistiska fackför
bundet, 450 000 medlemmar, medan korporationerna hade knappt 295 000. 
Skillnaden kan tyckas liten, men då måste man hålla i minnet att under dessa 
år förde medlemskap i det socialistiska fackförbundet med sig risker, som 
kunde innebära allt från små obehag på arbetsplatsen till att dö under fascis-
ternas batonger. Att vara med i korporationerna betydde tvärtom att man 
fick ta del av en hel rad förmåner. Något som tycks mig vara mer signifika
tivt är att valen till FIAT-fabrikens lokala (arbetar)kommissioner 1924, val 
där valhemligheten i stort sett respekterades. Vid det tillfället fick korpora
tionerna mindre än 15 % av rösterna, medan lokalavdelningen av FIOM 
(Federazione Italiana Operai Metalmeccanici), ett socialistiskt fackför
bund, fick 80 %.53 

Om inte dessa siffror skulle vara tillräckliga visar ett annat faktum på hur 
lite korporationerna betydde: Industriägarna föredrog vanligen att förhand
la med de "röda" fackföreningarna istället för med de fascistiska. Orsaken är 
enkel: De "röda" representerade arbetarna mycket mer än vad korporatio
nerna gjorde det. Naturligtvis var de mindre fogliga, men de fascistiska 
kampgrupperna fanns där, redo att mjuka upp kraven. 
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Och så kom det sig att Rossoni fick avreagera sig i ord. Han talade om en 
"total fackföreningsrörelse", en formel med vilken han avsåg att korporatio
nerna skulle vara sammanslutningar både för arbetare "och" för arbetsgiva
re, eftersom nationen inte kunde tillåta "slagsmål" mellan klasserna. Sedan 
föreslog han nya lagar och han planerade för nya sociala strukturer54, men 
allt förgäves. 

Situationen höll dock långsamt på att förändras. Mussolini var i färd med 
att stärka sin makt; hans förhållande till industriägarna höll på att förbättras, 
och kampgruppernas våldsamheter började avta. I detta läge började de anti-
fascistiska fackföreningarnas existens och aktiva roll vara generande för re
gimen, och samtidigt var de fascistiska korporationernas obetydlighet en 
pinsamhet. 

Redan den 19 december 1923 hade Rossoni och industriägarna — sam
manförda av Mussolini—träffats i Palazzo Chigi, regeringsbyggnaden. Re
sultatet hade blivit en kommuniké, i vilken industriägarna och de fascistiska 
fackföreningarna förband sig att samarbeta. Denna kommuniké förändrade 
dock inte i någon större utsträckning sakernas tillstånd, eftersom indu
striägarna fortsatte att i huvudsak förhandla med de "röda" fackföreningar
na.55 Men man hade tagit ett första steg mot att närma sig varandra. 

Den 6 april 1924 hölls de allmänna politiska val som fascistpartiet vann 
stort. Detta berodde på flera olika saker: Det stöd man hade vunnit för den 
egna politiken under ett och ett halvt år av regerande: en speciell vallag; lag
liga och olagliga manovrar från regeringen och byråkratin; samt slutligen de 
fascistiska kampgruppernas våldsamheter. Men i den nya deputeradekam
maren talade den unge socialistiska parlamentsledamoten Giacomo Matte
otti om valfusket och krävde att valresultatet skull ogiltigförklaras. Några 
fascister rövade på Mussolinis förslag bort Matteotti och mördade honom. 
När man hittade hans lik, och när polisen i sina efterforskningar började göra 
vissa upptäckter, blev detta inledningen till en mycket allvarlig kris för fa
scismen, som sviktade och tycktes vara på väg att falla. Det tal som hölls av 
Mussolini i deputeradekammaren den 3 januari 1925 — ett tal i vilket han 
tog på sig hela det moraliska ansvaret för mordet på Matteotti — markerade 
början på diktaturen. Den 3 januari var det slut på fascismens kluvenhet in
för det demokratisk-parlamentariska systemet. Från den dagen ökade 
snabbt antalet attacker mot oppositionspartiernas högkvarter, beslagtagan
det av deras tidningar och arresteringarna av de oppositionella. Under det 
följande året genomfördes en del lagförändringar som gjorde diktaturen 
"laglig". Man upplöste till exempel alla partier utom det fascistiska, man 
grundade en specialdomstol, etcetera. Detta är välkända saker. 

Men regimen konstituerade sig också på ett annat sätt. De stökiga fascis
tiska kampgrupperna fördes successivt tillbaka till ordningen, både med 

— 173 — 



hjälp av enkla polisoperationer och en politisk neutralisering av deras leda
re. Sedan likriktade man fullständigt det fascistiska partiet: Med olika ursäk
ter uteslöt man de mest upproriska; man isolerade de omedgörliga; och man 
lät de lydiga och disciplinerade göra en snabb karriär. Också detta är välkän
da saker. Här måste man lägga märke till att man i arbetslivet inte kunde stå 
neutral till denna utveckling mot en diktaturregim och till framväxten av den 
totalitära staten. Den överenskommelse i Palazzo Vidoni som jag nu ska be
skriva var det första steget i denna riktning; skapandet av den korporativa 
staten var nästa steg. 

Den korporativa staten, 1925-1926 

Överenskommelsen i Palazzo Vidoni och de följande stegen. 

Bakgrunden till överenskommelsen i Palazzo Vidoni är följande. 
Vid sammankomsten med rådet för de fackliga korporationerna (i Rom, 

25-27 april 1925) krävde Rossoni och de andra fascistiska fackföreningsle
darna ett "erkännande" av de organisationer "som låter sin verksamhet på
verkas av hänsynen till målen hos den nation som pånyttföddes i och med re
volutionen i oktober 1922".56 Den här inställningen var, som vi sett, inte nå
gon nyhet. Men kraven på "erkännande" blev alltmer enträgna, och det gick 
så långt som till en rad strejker som organiserades av de fascistiska fackföre
ningarna med anledning av några fackliga stridsfrågor.57 

Under denna period var det dock inte bara de fascistiska fackföreningar
na som var missnöjda, utan även företagarna. Finansministern, De Stefani, 
hade vidtagit en del finansiella åtgärder, som hade orsakat ett börsfall, och 
därför krävde industriägarna ihärdigt De Stefanis avgång.58 Som vanligt gav 
Mussolini med sig för krav från denna grupp, och den 8 juli 1925 ersatte han 
De Stefani med greve Volpe di Misurata. Men Mussolini gjorde ännu mer 
för industriägarna. Den 9 juli sände han ett telegram till alla landets prefek
ter: 

"Arbetsgivarföreningens styrelse meddelar mig om uppblomstring av 
fackliga tvister från fascistiska korporationernas sida. Man måste klart visa 
på att i detta för italiensk ekonomi känsliga läge är dylika konflikter att lik
ställa med brott mot nationen. Bekämpa dem sålunda med all kraft, och när 
de ändå bryter ut, avsluta dem så snart som möjligt".59 

Nu kunde industriägarna inte kräva mer, och nu var stunden kommen för 
Mussolini att också göra något för de fascistiska fackföreningarna, som 
fram till nu hade fått stå tillbaka. 
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Så kom man alltså, den 2 oktober 1925, fram till undertecknandet av Pa
lazzo-Vidoni-fördraget mellan företagare och fascistiska fackföreningar. 
(Palazzo Vidoni var de fascistiska fackföreningarnas högkvarter) Fördraget 
bestod av fem punkter: 

"1) Arbetsgivarföreningen ser de fascistiska korporationernas för
bund, och de organisationer som hör ihop med detta förbund, som 
den enda representanten för de arbetande grupperna. 

2) De fascistiska korporationernas förbund ser Arbetsgivarföre
ningen, och de organisationer som hör ihop med denna förening, 
som den enda representanten för industriägarna. 

3) Alla avtalsmässiga frågor mellan industriägare och arbetande 
grupper ska gå via de organisationer som hör ihop med Arbetsgivar
föreningen och via de organisationer som hör ihop med de fascistis
ka korporationernas förbund. 

4) Som en följd av detta avskaffas de lokala kommissionerna, och 
deras funktioner delegeras istället till den lokala fackföreningen, 
som utövar dessa funktioner enbart gentemot motsvarande organi
sation på arbetsgivarsidan. 

5) Inom tio dagar kommer diskussioner att påbörjas kring de all
männa regler som ska finnas i de olika organisationernas stadgar".60 

För att genomföra det som sagts i överenskommelsen i Palazzo Vidoni 
beslöt fascismens Stora Rådsförsamling fyra dagar senare, den 6 oktober, att 
rekommendera en rad föreskrifter, som senare också antogs av parlamentet. 
(Stora Rådsförsamlingen var fascistpartiets miniparlament, det som i teorin 
hade makten inom partiet.) Andra beslut togs efterhand, fram till 1926. Re
sultatet av dessa lagar blev som följer. 

1) fackföreningarna och arbetsgivarnas sammanslutningar var tvungna 
att vara erkända och kontrollerade av staten, men ett erkännande kunde bara 
ges till fascistiska organisationer. Icke-fascistiska organisationer och fack
föreningar tilläts fortsätta verka, men de kunde bara teckna avtal för sina 
egna medlemmar, medan däremot de fascistiska fackföreningarna hade 
makt att sluta avtal som gällde för alla. Så småningom förbjöds de icke-fa-
scistiska fackföreningarna. 

2) inom rättsväsendet skapades en ny funktion, arbetsdomaren, som fick 
uppdraget att se till att kollektivavtalen respekterades, samt att lösa arbet-
stvister, när någon av parterna bad om det. 

3) lockouter och strejker förbjöds. 



4) man avsåg att inrätta ett Korporationsdepartement, något som jag får 
anledning att återkomma till. 

Överenskommelsen i Palazzo Vidoni kostade inte på så mycket för indu
striägarna, bara den lilla ansträngningen att lägga till ordet "fascistisk" till 
sitt föreningsnamn, som nu alltså löd Fascistiska Arbetsgivarföreningen. 
Det blev också förbjudet för dem att förhandla med andra fackföreningar än 
de fascistiska, men jag föreställer mig att inte heller detta var alltför smärt
samt för dem. 

Vad gäller de fascistiska fackföreningarna är det lite mer komplext. 
Överenskommelsen var säkerligen en seger för Rossoni: De fascistiska 
fackföreningarna hade ju blivit de enda av arbetsgivarna och av staten god
kända fackföreningarna. Men det pris man fick betala för denna seger var 
mycket högt, så högt att man här nog kan tala om en pyrrhusseger. I punkt 4 i 
överenskommelsen stod det ju faktiskt att arbetarnas representanter inte 
skulle ha tillträde till fabrikerna, alltså inte i sin egenskap av representanter, 
och all fackföreningsverksamhet förbjöds. Arbetarna hade alltså inte längre 
några ombud som kunde representera dem i konkreta frågor som rörde arbe
tet.61 Det är visserligen så att det i de olika länen skapades tvärfackliga kom
mittéer, sammansatta av fackföreningsrepresentanter och arbetsgivarrepre
sentanter, men dessa hade i praktiken inte någon som helst funktion att fyl
la.62 Korporationsdepartementet hade i och för sig perifera organ i provin
serna från 1926 till 193763, men det verkar inte som att dessa fungerade spe
ciellt bra, och de var hursomhelst inte verksamma på fabriksnivå. 

Men det fanns mer som var negativt för Rossoni. De fascistiska korpora
tionerna styckades, eller — med en mer teknisk term — de "omorganisera
des". Detta var för att göra dem mer numerärt jämställda med arbetsgivarnas 
organisationer. I praktiken omstrukturerades korporationerna, och de som 
hade varit nationella förbund blev nu inbördes fullständigt oberoende och 
självständiga nationella sammanslutningar. Det var frågan om sammanslut
ningar som inrymde de fascistiska fackföreningarna inom industrin, jord
bruket, handeln, transporterna till lands och till sjöss, bankväsendet, fiskeri
näringen och flyget. (Dessutom bildades också den fascistiska riksomfat
tande sammanslutningen för de fria yrkesutövarna och konstnärerna). På det 
sättet stod mot varje arbetsgivarorganisation en arbetarorganisation.64 

Uppstyckningen av fackföreningarna var en åtgärd som låg i arbetsgivar
nas och de högsta fascistledarnas intresse. Arbetarna förlorade sin enade 
kraft, och blev tvungna att anpassa sina egna organisatoriska strukturer till 
arbetsgivarnas strukturer. I praktiken slog Mussolini undan fötterna på Ros
soni, som för övrigt inte ens lyckades komma in i det nya korporativa syste
met: Sekreterare i Korporationsdepartementet (vars minister vi kommer in 
på senare) blev inte Rossoni, utan Bottai. 



Carta del Lavoro 

Carta del Lavoro, som officiellt var sprungen ur "den fascistiska andan" — 
född som Minerva ur Jupiters huvud — var ett verk av Alfredo Rocco, även 
om det länge tillskrevs Giuseppe Bottai. Det offentliggjordes den 22 april 
1927. Texten finns återgiven i bilagan.65 

I lanseringen av detta dokument använde man en anmärkningsvärd pro
pagandistisk energi. De Felice skriver: "Ingen lagtext hade, på den tid som 
fascismen dittills hade suttit vid makten, presenterats med så mycket buller 
och bång, och inte någon lagtext hade tillmätts så stor betydelse. Under de 
följande åren skulle dylika propagandistiska utbrott bli i det närmaste nor
mala, och komma att väcka allt mindre uppmärksamhet hos allmänheten. 
Men 1926 var de fortfarande — åtminstone i den här omfattningen — en 
nästan okänd företeelse [...]".66 Det är väl knappast nödvändigt att ens läsa 
artiklarna för att förstå innehållet i dessa propagandistiska utbrott i den fa
scistiska pressen: "Den fascistiska revolutionens grundläggande doku
ment", "Regimens grundläggande handling", "Viktigare än det engelska 
Magna Carta", "Slutet för den liberala staten", "Den djärvaste lagen i värl
den — antiborgerlig och folklig", etcetera.67 

Forskarna visar tvärtom på — ibland ironiskt — att det i dokumentet la
des fram allmänna principer som redan tidigare presenterats flera gånger. 
Vad sedan gäller den praktiska delen innefattade den bara lagar som redan 
var i kraft, eller som precis skulle läggas fram. Dessa forskare har rätt här, 
men det verkliga problemet är att Carta del Lavoro är en princip- och av
siktsdeklaration, och att den ska bedömas som en sådan. I detta avseende har 
den ett värde, även om den i praktiken inte tillförde något till det som tidiga
re hade presenterats.68 

Korporationsdepartementet 

Under de förhandlingar som ledde till överenskommelsen i Palazzo Vidoni 
hade Rossoni enträget krävt skapandet av blandade fackliga organisationer, 
de redan nämnda "totala fackföreningarna". Industriägarna hade gått emot 
detta, och Mussolini hade naturligtvis vikt sig för deras vilja. I gengäld orga
niserade han Korporationsdepartementet, ett centralt organ, bestående av 
några hundra personer, som skulle få arbetsgivare och arbetare att enas och 
att samarbeta. Departementet omnämndes redan i en lag av den 3 april 1926, 
men bildades först fyra år senare; och sedan reformerades det flera gånger, 
framförallt 1934 och 1939. På nio år, mellan 1930 och 1939, deltog det i en 
hel karusell av reformer, modifieringar, utvidgningar, nya och olika makt
fördelningar, etcetera, allt mycket svårt att hänga med i och förstå. Korpora-
tionerna utökades, minskades, omfördelades sektorsvis, sedan 
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produktions vis, och sedan omorganiserades de igen. Vid varje reform dök 
det upp nya korporationer medan några andra försvann.69 

Enligt reformen av den 5 februari 1934 fanns det 22 korporationer: åtta 
inom den sektor som bestod av jordbruket och dess olika förädlings- och dis
tributionsled; åtta inom industrisektorn; samt sex korporationer inom tjäns
tesektorn. I dessa korporationer ingick representanter för arbetarna och ar
betsgivarna. Dessutom fanns det i detta korporativa "miniparlament" ledare 
för andra departement, partimedlemmar, konsulter, etcetera. Det var hund
ratals personer, som inte hade någon som helst beslutande makt, utan som 
bara hade till uppgift att diskutera, samordna och ge förslag, när det gällde 
tvister, kollektivavtal, produktion, arbetsförmedlingar, bestämmelser för 
lärlingar och springpojkar, etcetera. 

Angående frågan om hur Korporationsdepartementet fungerade, eller 
snarare hur det inte fungerade, är alla forskare överens, så till den grad över
ens som man sällan är inom den vetenskapliga världen. Jag citerar bara en av 
dem, nämligen Sabino Cassese, den främste italienske experten på förvalt
ningsrätt. Han påpekar — precis som alla andra — att korporationerna inte 
hade någon effekt, och tillägger också att "det verkliga effektiva statliga sty
randet av ekonomin genomfördes med [...] stiftelser, lagar och förvaltnings
akter, som inte hade något med de korporativa förordningarna att göra".70 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni 

Av tradition hölls och hålls de allmänna valen i Italien vart femte år, utom 
vid de tillfällen då deputeradekammaren upplöses i förtid. Fascismen ville 
inte hoppa över valet 1939. Det året föreslog fascismens Stora Rådsförsam
ling att man skulle ersätta deputeradekammaren med en kammare — Came
ra dei Fasci e delle Corporazioni — bestående av representanter från 
korporationerna. Fackföreningarna och andra sociala grupper nominerade 
1.000 möjliga kandidater, bland vilka Stora Rådsförsamlingen valde ut 400 
personer, som sedan skulle utsättas för folkets granskning den 24 mars. 

Det är väl onödigt att beskriva hur valet gick till, eller vilket resultatet 
blev. Det är viktigare att påpeka att valet 1939 inte väckte något som helst in
tresse från italienarnas sida. Detta var fallet, dels beroende på att det interna
tionella läget gav dem helt andra saker att tänka på, dels beroende på att man 
redan 1929 och 1934 hade haft den här typen av val, lika överreklamerade 
som meningslösa. Apropå "meningslös": Den funktion som Camera dei Fa
sci e delle Corporazioni skulle fylla var densamma som den fascistiska de
puteradekammaren hade fyllt — att applådera "il Duce" och att utan alltför 
mycket trassel godkänna de lagar som regeringen föreslog.71 
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Korporativismen i ord, 1927-1936 
Med utfärdandet av de lagar som var ett praktiskt resultat av överenskom
melsen i Palazzo Vidoni, samt de därpå följande tilläggen, genomfördes den 
fascistiska korporativismen och utvecklades därefter inte längre. Resten var 
bara propaganda. Här måste det tilläggas att det mellan 1926 och 1943 stifta
des mängder av lagar och förordningar som rörde arbetslivet. Jag kommer 
att nämna något om dem i det följande, men vill passa på att säga att de fa
scistiska ledarna i allmänhet vägrade att se dem som en integrerad del av 
korporativismen. I stort sett avslutades 1926 korporativismen i handling, 
och istället övergick man till att enbart tala om den. Och man talade mycket 
om korporativismen. 

Först vill jag dock göra en språklig precisering och nämna att åren 1926 
till 1933 inte var "korporativismens år" ur en strikt språklig synvinkel. Ordet 
korporativism, som skulle få en sådan framgång, var i stort sett inte i bruk 
förrän 1933. 

I realiteten var det, såvitt jag har kunnat finna, 1928 som ordet korporati
vism användes för första gången. Det var Giuseppe Bottai som använde or
det, och kanske var det han som hade hittat på det. Han använde det vid ett 
föredrag han höll den 20 juli 1928 för studenterna vid Utlänningsuniversite
tet i Perugia.72 Man skulle kunna göra ytterligare språkliga efterforskningar 
för att gå djupare in i ämnet, men jag tror mig kunna hävda att det här citera
de fallet är det enda — eller nästan det enda — och att ordet korporativism 
som substantiv var relativt okänt fram till 1933. Rent språkligt var åren 1926 
till 1933 "den korporativa statens år". 

"Den korporativa staten" var inte bara den mest använda termen, utan det 
var också så att säga den "officiella" termen, eftersom den användes i det 
viktigaste dokumentet under dessa år, Carta del Lavoro. Adjektivet "korpo
rativ" användes dock inte bara tillsammans med "stat", utan också tillsam-
mans med ord som "organ"73, "ekonomi"74, "regim"75, "fas"76, "idé"77, 
"funktion"78, "företag"79, "förordning"80, "uppfattning"81, "princip"82, "Ita
lien".83 Såvitt jag har kunnat finna är däremot substantivet "korporatism" 
[ital. corporatismo] mycket ovanligt; det används bara en enda gång.84 

Låt oss återvända till korporativismens kärna. Det sägs att fascismen var 
en diktatur som hämmade det fria tänkandet. Vad gäller korporativismen är 
det inte sant: Det fanns den mest fullständiga frihet i att få fantisera kring vad 
korporativism egentligen betydde. Vem som helst som hade även den mest 
besynnerliga och absurda hypotes eller teori kunde uttrycka detta och hop
pas på att det fanns någon som skulle ta det hela på allvar. 

Jag har på de följande sidorna plockat ihop nio möjliga tolkningar, samt 
några underavdelningar till dessa, men troligen fanns det många fler. Jag 
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överdriver inte: 1932 hölls i Ferrara den andra kongressen för korporativa 
studier (vi kommer in på den första lite senare), för att fastslå vad ordet rik
tigt betydde. De främsta experterna diskuterade, eller snarare grälade, i tre 
dagar, utan att komma fram till en överenskommelse. Då beordrade Musso
lini själv "halt" för diskussionen, eftersom — vilket De Felice skriver—den 
propagandistiska effekten redan hade uppnåtts. Och att "låta diskussionen 
fortsätta skulle ha bidragit till att alltmer fästa uppmärksamheten på ofören
ligheten i åsikterna och regimens oförmåga att slå in på en bestämd väg för 
att sedan gå längs den vägen ledda av en effektiv politisk vilja".85 

Jag har alltså försökt att bringa reda i denna flod av ord och dessa ström
ningar av tolkningssätt. Enligt vad jag tycker är de undersökta texterna möj
liga att dela in i fyra grupper. 

Den första gruppen innehåller de citat som jag redan gått igenom i början 
av denna studie. Det är de citat där korporativismen definieras som "samar
bete mellan alla de ekonomiska krafterna för nationens väl". Detta är också, 
enligt mig, den ursprungliga och äkta betydelsen av korporativismen. 

Den andra gruppen citat (som jag inte kommer att ta med här) är den som 
innehåller extremt allmänna fraser. Som ett exempel kan jag citera Ugo Spi
rito, som var "korporativismens filosof' (och som jag kommer att behandla 
senare). Han deklarerade 1933 att korporativismen betydde: "den ekonomi 
som är mest medveten om världens enhet och funktionen hos världens olika 
beståndsdelar, människornas och ländernas gemensamma handlingar för att 
uppnå ett välstånd som inte skiljer plikten från egenintresset. Att förneka 
denna ekonomi eller att tvivla på den skulle vara detsamma som att förneka 
eller tvivla på att utvecklingen går framåt och att historien har ett värde".86 

En vacker mening, men vad betyder den, mer exakt? 
En tredje grupp (som jag inte heller kommer att behandla) är tvetydiga ci

tat och sådana som kan ge upphov till missförstånd. Mussolini deklarerade 
till exempel 1933 att det var nödvändigt att skapa en "ny ekonomi", lika 
långt bort från "individens okontrollerade och anarkiska ekonomi" som från 
den som var "monopoliserad av staten [...] men utövandet av äganderätten 
kan inte sättas före de allmänna intressena [...] staten kan inte vara likgiltig 
för hur det går för ekonomin, för det skulle vara detsamma som att vara lik
giltig för hur det går för folket".87 

Detta yttrande får en att tänka att Mussolini med korporativism menar: 
1) ett nytt produktionssätt, utan föregångare i historien 
2) en tredje väg mellan kapitalism och kommunism 
3) statliga ingrepp i ekonomin 

Den fjärde gruppen citat (som är föremål för denna studie) består av tex
ter och dokument, ur vilka man kan leda i bevis att det fanns åtminstone nio 
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olika tolkningar av begreppet korporativism (plus "underavdelningar"), 
nämligen: 

1) ett återupprättande av de medeltida korporationerna 
2) lagar som rör arbetslivet 
3) ett produktionssätt utan föregångare i historien 
4) en medelväg mellan kapitalism och socialism 
5) en tillämpning av kyrkans sociala principer 
6) ett produktionssätt som skulle vara lämpligt för Sydeuropa 
7) statliga ingrepp i ekonomin 
8) samarbete mellan arbetare och arbetsgivare 
9) sociallagstiftning 

Ett återupprättande av de medeltida korporationerna 

Innan vi går in på de medeltida korporationerna måste vi granska korpora
tionerna under det romerska imperiet. 

I det gamla Rom, ända sedan urminnes tider, fanns det sodalitates, colle
gia och corpora, institutioner med olika juridiskt värde. Så småningom, 
med början i Augustus' regeringsperiod, men framförallt under det tredje år
hundradet, blev deras verksamheter alltmer statligt reglerade. Några korpo
rationer förvandlades också från privaträttsliga organ till organ som omfat
tades av den offentliga rätten. Så till exempel grundade och organiserade 
Trajanus bagarkollegiet i Rom; Alexander Severus skapade en stabil organi
sation för handelsmännens korporation och för andra yrken, inte bara i Rom 
utan också ute i provinserna. Under Konstantins tid blev collegias och cor-
poras verksamhet minutiöst reglerad, och medlemmarna hade mycket exak
ta skyldigheter gentemot kollektivet.88 

Det som intresserar mig i detta sammanhang är att en stor del av det ro
merska samhället var baserat på relationer som kan definieras som "korpo-
rativ-klientelära", där alltså de politiska och ekonomiska relationerna i 
mycket hög grad styrdes av familje- och vänskapsförhållanden. Historikern 
Mario Attilio Levi påpekar: "Varje försök att förklara det offentliga livet i 
det republikanska och kejserliga Rom med scheman bestående av partier 
och någotsånär organiserade politiska tendenser — som när man talar om 
"folkliga" och "konservativa" i vår tid historiografi — varje sådant försök är 
dömt att misslyckas. Det beror på att de bärande elementen i det offentliga li
vet i Rom var klientförhållandena, vilkas existens och funktion gjorde att det 
romerska samhället var en organism som inte hade mycket gemensamt med 
den moderna tidens samhällen". Dessutom tillägger Levi att romarna upp
rättade dessa klientelförhållanden inte bara sinsemellan, utan också med eli
terna hos de folk som de allteftersom underkuvade. På det sättet förstår man 
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att imperiet var ett "allomfattande klientel", eftersom förhållandet patronat-
klientel helt enkelt utsträcktes till hela imperiet.89 

Efter det som ovan sagts om fascismen och om dess vilja att skapa ett or
ganiskt samhälle skulle man kunna vänta sig ett intresse från den fascistiska 
propagandans sida för de romerska korporationerna. Detta skulle ju verkli
gen kunna vara fallet, eftersom fascisterna var förblindade av idén om Roms 
storhet, en storhet som de försökte imitera. Man upptäcker så med förvåning 
att det inte alls skedde några försök till jämförelse mellan de fascistiska kor
porationerna och de romerska. Man kan hitta någon enstaka liten propagan
daskrift90, man kan hitta någon vag och allmän anspelning i någon text91, 
men man aktade sig noga för att dra några direkta paralleller mellan de två 
företeelserna. De romerska korporationerna sågs som allmänna historiska 
föregångare, spår av ett förflutet som inte skulle komma att upprepa sig.92 

Samma ointresserade och avståndstagande inställning hade fascisterna 
gentemot de medeltida korporationerna. Även detta är ägnat att förvåna. I de 
medeltida korporationerna skulle man, om man det ville, kunna återfinna de 
drag i det ekonomiska handlandet som fascisterna var så förtjusta i: En sam
ordning av produktionen, ett försvar för produkternas kvalitet, utbildning av 
lärlingarna, etcetera. Men framförallt fanns det i de medeltida korporatio
nerna ett samarbete inom en enda organisation mellan alla deltagare i pro
duktionsprocessen — mästare, gesäller, lärlingar, och så vidare. 

Vid en genomgång av den skriftliga produktionen kring den fascistiska 
korporativismen framkommer det faktiskt att de medeltida korporationerna 
bara ibland omnämndes i positiva ordalag.93 Det var till och med mycket 
vanligare med uttalanden, där man markerade distans gentemot dem: "den 
moderna korporationen är något helt annat än den medeltida korporatio
nen", menade Alfredo Rocco.94 Och Amintore Fanfani, då en ung katolsk 
ekonomiprofessor, tillade: "Det ekonomiska system som införts i och med 
den fascistiska revolutionen i Italien har antagit ett traditionellt namn, i det 
att man kallar det ett korporativt ekonomiskt system, men detta har inget ge
mensamt med den medeltida motsvarigheten [...] Nya förutsättningar skiljer 
tydligt det fascistiska korporativa systemet från föregångarna".95 

Orsakerna till kritiken mot de medeltida korporationerna var av två slag. 
Först och främst hade fascismen inte blicken riktad mot det förflutna, utan 
mot framtiden, och Bottai påpekade 1932 att mellan de medeltida och de fa
scistiska korporationerna "finns det ingen likhet i uppbyggnad, i regler, i 
funktioner; och det skulle inte heller kunna finnas det. 'Man kan inte åter
vända till det förflutna', säger ledaren. Fascismen utvecklar historien, den 
kopierar den inte".96 Och när Bottai skulle förklara korporativismen för 
amerikanerna tillade han: "The modern Italian corporation is essentially dif
ferent from the medieval corporation. The latter frequently found itself in 
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open conflict with the state. Moreover, it regulated and controlled produc
tion in the selfish interests of its occupational group without regard för the 
interests of the consumer and the social group as a whole".97 

Men det fanns en ännu viktigare orsak: "Den moderna staten innebär en
het; den medeltida korporativismen innebar söndring", hävdade Bottai 
åter.98 Och Pietro Marsich, en fackföreningsman, tillade: "[De medeltida] 
korporationernas materiella behov var mål i sig själva. De såg sig inte som 
en del av nationen [...] Egoismen var deras lag".99 

Lagar som rör arbetslivet 

En tolkning av korporativismen — den striktaste — var den juridiska, alltså 
den som i korporativismen endast och allenast såg en del lagar som rörde ar
betslivet. Jag vill här precisera att "strikt" inte nödvändigtvis är detsamma 
som "konkret", och även i detta fall står vi inför ett flöde av ord, ord och åter 
ord...100 

De lagar som utfärdades under 1926 kommenterades naturligtvis av dem 
som "låg bakom dem". Bland dessa hittar vi i främsta ledet professor Gino 
Arias, som ansågs — och fortfarande anses — vara "korporativismens mest 
framstående uttolkare".101 Hos dessa experter fanns det en tendens att se 
korporativismen som ett strikt juridiskt fenomen, det vill säga den sågs som 
en rad lagar och förordningar knutna till arbetslivet. 

Apropå detta vill jag påminna om att det skapades professurer i korpora
tiv rätt, som ofta besattes av politiker och fackföreningsmän utan några som 
helst vetenskapliga meriter. Det tillkom även tidskrifter och särskilda forsk
ningsinstitut för korporativa studier, etcetera. Den första kongressen för 
korporativa studier hölls i Rom den 2-3 maj 1930, och den hade enbart juri
diska frågor på programmet. Till skillnad från denna behandlade den andra 
kongressen (som jag redan nämnt, och som jag kommer att säga lite mer om 
senare) väldigt många och föga avgränsade teman. 

Även arbetsgivarna och deras kretsar — till exempel tidningar, forsk
ningsinstitut och så vidare som var knutna till dem—höll sig hela tiden nära 
denna strikta tolkning, och såg i korporativismen enbart en rad lagar som be
rörde arbetslivet. Detta var till exempel inställningen hos Gino Olivetti, äga
ren av skrivmaskinsfabriken, och under några år ordförande i Arbetsgivar
föreningen. Det var också Felice Guarneris inställning, den Guarneri som i 
några år satt i ledningen för Arbetsgivarföreningen, och som i fem år—mel
lan 1935 och 1939 — först var överintendent, sedan sekreterare och slutli
gen minister i handels- och valutadepartementet.102 

Mot denna linje opponerade sig naturligtvis fackföreningsmännen. De 
utgick från ett likställande mellan korporativism och fackföreningsrörelse, 
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och tenderade att utvidga den korporativa principen till att gälla hela sam
hället. Rossoni talade, som vi sett ovan, om "total korporativism". Här kan 
vi också citera Riccardo Del Giudice, en fascistisk fackföreningsman av 
andra rang, men troligen den viktigaste av dem som inte kom från anarko-
syndikalisterna.103 Del Giudice var sekreterare i träarbetarfederationen, ord
förande i de handelsanställdas fascistiska sammanslutning, medlem i Kor
porationsrådet, sekreterare i Utbildningsdepartementet, och så vidare. Han 
definierade korporativismen som "En nationell organisation för medborgar
na, som är organiserade i fackföreningar som är godkända och kontrollerade 
av staten". Han menade med detta att den korporativa principen måste utvid
gas till att gälla hela samhället.104 

Ett produktionssätt utan föregångare i historien 

Korporativismen kunde ses som ett produktionssätt utan föregångare i his
torien. Denna tolkning är den exakta motsatsen till den föregående. Lika 
konkret och strikt som den föregående är, lika allmän och vid är denna. 

Det finns många uttalanden från fascisternas sida som styrker denna 
tolkning. Till exempel hävdade Mussolini 1928: "För första gången i världs
historien är en stor nation, med gott och väl 42 miljoner invånare, organise
rad i staten och av staten. Och ett ännu märkligare fenomen är att ingen vill 
stå utanför denna organisation".105 

Angelo Oliviero Olivetti tillade å sin sida:"För första gången i historien 
befattar sig en ny stat som precis har gått igenom en revolution [...] med ar
betet och [...] hävdar arbetets på samma gång tekniska, etiska och överlägs
na värde".106 

Man kan hitta fler uttalanden som dessa, men det tycks mig inte nödvän
digt. Aldrig, inte en enda gång, knöts begreppet "ny" till något konkret — 
ingen ny vision av samhället, ingen beskrivning av ett nytt sätt att arbeta el
ler producera, eller något liknande. 

En medelväg mellan kapitalism och socialism 

Treccani-encyklopedin var och är den största och mest imponerande itali
enska encyklopedin. Utgivningen började 1929 och var klar 1937. Den som 
höll i utgivningen av de 36 banden var Giovanni Gentile, fascismens främste 
filosof. Han inbjöd — likgiltig inför de "riktiga" fascisternas protester — 
experter av alla möjliga olika politiska åsiktsriktningar att skriva artiklar. 
Till och med de som var misstänkta för antifascism kunde han tillfråga; han 
hade deras kompetens som enda urvalskriterium. Uppslagsordet "Fascism" 
skrevs 1932 av Gentile själv, även om Mussolini tog åt sig äran av den och 
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undertecknade artikeln. Sedan trycktes denna artikel som särtryck, och med 
titeln "Fascismens lära" distribuerades den i tusentals kopior.107 Av korpo-
rativismen finns det inga spår i "Fascismens lära", men Treccani-encyklo-
pedin beskrev däremot fascismen som "ett tredje alternativ", "en tredje 
väg", "lika långt bort från den demokratiska liberalismen som från den 
bolsjevikiska kommunismen", "en naturlig dialektisk utveckling av det ka
pitalistiska styret och det kommunistiska styret".108 

Korporativismen som en "tredje väg" var nog den bild som fascismen 
alltmer ihärdigt försökte ge av sig själv.109 Men vad betyder då "korporati-
vismen är den tredje vägen mellan kapitalism och socialism"? Här måste 
man försöka göra en åtskillnad. 

Ibland sågs "den tredje vägen" som en naturlig utveckling av de två sy
stemen, som själva befann sig i förfall. En annan bild är den underbara fjäri
len som föds ur puppan, eller i det här fallet ur två puppor. Ytterligare en an
nan bild är blomman som slår ut på gödselstacken: "Det finns en sak som är 
symtomatisk, en sak som man inte har tänkt tillräckligt på — att kapitalis
mens nedgång sammanfaller med socialismens nedgång!", kunde Mussoli
ni skrika.110 Eller så här: "Denna civilisation, baserad på kapitalism och libe
ralism, har under de senaste århundradena spridit sig över hela världen. Dess 
misslyckande fortplantar sig därför till alla kontinenter".111 Vi befinner oss 
återigen bland en massa vackra allmänna fraser, som inte betyder någonting. 

Vi befinner oss fortfarande i något vagt och obestämbart, när vi tar oss an 
idén om "den tredje vägen" som en syntes, i vilken "korporativismen går ut
över socialismen och går utöver liberalismen; den skapar en ny syntes".112 

Även här kan man hitta vackra fraser av typen: "Den korporativa ekono
min är den syntes i vilken man förmår uppskatta alla de strömningear som 
flyter samman och skapar det ekonomiska livets egen verklighet".113 Men 
det går inte att finna något mer exakt än detta. 

"En tredje väg" skulle kunna betyda att korporativismen var lite kapita
listisk och lite socialistisk, och accepterade lite grann av det bästa från var 
och en av dessa ideologier, men ändå fortsatte att vara långt borta från båda 
två. 

Detta tycks mig som den mest konkreta lösningen, men när man närmar 
sig det konkreta avlägsnar man sig från korporativismen: Jag har inte lyck
ats finna några dokument eller citat som skulle stödja denna hypotes. Natur
ligtvis kan man hitta de vanliga fraserna "i kapitalismen finns ingen kon
troll" och "i kommunismen finns ingen frihet". Jag har dock inte hittat nå
gon text som till exempel räknar upp de av kapitalismens nackdelar som kor
porativismen var emot och som räknar upp de av kapitalismens fördelar som 
korporativismen ville bevara. Men även här föredrog de ledande fascisterna 
att hålla sig till allmänna yttranden av typen: "Mellan det kapitalistiska sy
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stemets individualism och en socialistisk organisering av samhället, mellan 
dessa två placerar sig korporativismen".114 

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att sätta in filosofen Ugo Spiri
to, som jag redan nämnt, och som definitivt var korporativismens främste fi
losof. Han var den viktigaste representanten för den så kallade "vänsterkor-
porativismen".115 

Jag vill angående Spiritos filosofi säga att allt som hade med den att göra 
var mycket rikt på adjektiv, både det som Spirito själv producerade och det 
som de personer skrev som analyserade hans idéer. Det talades om "korpo
rativ statlighet", "reglerad ekonomi", "kontrollerad ekonomi", "program
matisk ekonomi", "korporativ programmatisk ekonomi", "total korporati-
vism", "omedgörlig korporativism"116, och låt oss hoppas att de alla betydde 
samma sak. 

Spirito var lärjunge till Giovanni Gentile och en idealistisk filosof som 
var positiv till en etisk stat av hegelianskt snitt. Han menade att individen 
måste gå upp i staten och att åtskiljandet av offentligt och privat måste av
skaffas. 

Vad det gäller ekonomin måste kapitalismen avskaffas, eftersom den var 
irrationell. Spirito hävdade här egentligen att det inte var möjligt att direkt ta 
steget bort från kapitalismen, utan att man långsamt kunde se till att klass-
skillnaderna försvann och att man uppnådde en "ägandekorporation". Detta 
skulle vara en korporation i vilken "kapitalet går från aktieägarna till arbe
tarna, som blir ägare [...] Kapitalisten är inte längre okunnig om hur egendo
men sköts, utan han sköter den själv, nu också han som arbetare".117 

Spirito höll fast vid denna idé även vid den andra kongressen för fackliga 
och korporativa studier, den som hölls i Ferrara 5-8 maj 1932, och han för
orsakade skandal. Bottai reagerade, och sade inför kongressen att Spiritos 
förslag inte var "ett steg framåt för korporativismen, utan ett steg bort från 
korporativismen".118 Spiritos idé förblev isolerad. Några journalister snap
pade upp den, och den refererades här och där119, men den fick ingen prak
tisk betydelse. Idén kommer dock senare att tas upp i Den italienska sociala 
republiken, något som vi kommer att se senare. 

En tillämpning av kyrkans sociala principer 

I de böcker, uppsatser och artiklar som skrivits av icke-italienare, och som 
behandlar den fascistiska korporativismen är det vanligt med hänvisningar 
till kyrkans undervisning. Vanligen handlar det dock om några få rader, en 
allmän hänvisning.120 

Hursomhelst fanns det de, i Italien och i utlandet, som helt enkelt satte 
likhetstecken mellan korporativismen och kyrkans sociala lära. 
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För att kunna analysera kyrkans inställning till den fascistiska korporati-
vismen är det nödvändigt att utgå från Quadragesimo anno, den encyklika 
som påven Pius XI skrev den 15 maj 1931 för att fira 40-årsdagen av Rerum 
Novarum. Encyklikan innehöll inte något nytt vad gäller kyrkans traditio
nella lära, förutom en mer fyllig polemik mot kommunismen och socialis
men. Den verkliga nyheten var ett omdöme om den fascistiska korporativis-
men, åt vilket man ägnade en hel avdelning. 

Pius XI började i förordet med en hyllning till korporationerna121, som 
sågs som arbetarföreningar som hade som mål att befrämja arbetarnas eget 
väl. Dokumentet fortsatte därefter: "Nyligen har man, som alla vet, grundat 
en speciell facklig och korporativ organisation, vilken — med tanke på äm
net för detta Vårt Encykliska Brev — av Oss kräver både en kort förklaring 
och ett lämpligt omdöme. 

Staten erkänner fackföreningarnas legalitet, och detta inte utan en viss 
monopolistisk karaktär, eftersom enbart fackföreningen, på detta sätt god
känd, kan representera både arbetarna och arbetsgivarna, enbart denna orga
nisation kan sluta avtal och arbetsfördrag. Medlemskap i fackföreningen är 
frivilligt, och det är enbart på detta sätt som den fackliga organisationen kan 
sägas vara fri. Det är ju nämligen så att den fackliga avgiften och vissa speci
alavgifter är obligatoriska för alla dem som tillhör en viss kategori, oavsett 
om de är arbetare eller arbetsgivare. På samma sätt är de arbetsavtal som un
dertecknats av den lagliga fackföreningen obligatoriska för alla. Det är sant 
att det från ansvarigt håll har hävdats att det faktum att det finns en laglig 
fackförening inte hindrar att det också finns yrkesföreningar. 

Korporationerna består av representanter för arbetarnas och arbetsgivar
nas föreningar, det vill säga de arbetare och de arbetsgivare som är verksam
ma inom samma bransch och yrkesområde. Och som riktiga statliga organ 
och statliga institutioner, styr och samordnar korporationerna fackförening
arna i de ärenden där det finns gemensamma intressen. 

Strejker är förbjudna. Om parterna inte kan komma överens, griper rätts
väsendet in. Man behöver inte fundera så mycket för att inse fördelarna med 
den ordning som här kortfattat beskrivits: Ett fredligt samarbete mellan 
samhällsklasserna, undertryckandet av de socialistiska organisationerna 
och strävandena, en specialdomstols mildrande ingripande. 

För att intet försumma i ett ämne av sådan vikt — och i harmoni med de 
allmänna principer som här ovan återgivits, samt i harmoni med det som 
omedelbart ska sägas — måste vi dock säga att vi ser att det icke saknas de 
som fruktar att staten sätter sig själv i de fria verksamheternas ställe, istället 
för att begränsa sig till den nödvändiga och tillräckliga assistansen och hjäl
pen. Det finns också de som fruktar att den nya fackliga och korporativa ord
ningen har en överdrivet byråkratisk och politisk karaktär och att — trots de 
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här antydda allmänna fördelarna — den skulle kunna tjäna speciella politis
ka avsikter snarare än att fungera som en inledning till och en början på en 
bättre social ordning".122 

Det första man kan lägga märke till i detta dokument är att Pius XI gav en 
mycket snäv, enbart juridisk, definition av korporativismen. Dessutom sak
nades det inte resevationer vad gällde fackföreningens särställning, det fak
tiska obligatoriet att tillhöra en fackförening, statens överdrivna inbland
ning, samt det politiska utnyttjandet av de fackliga strukturerna. Men vad 
gäller de två sistnämnda frågorna uttryckte man snarare fruktan än ett verk
ligt fördömande. Men trots dessa reservationer gav Pius XI ett smickrande 
omdöme, i det att han framhävde några positiva saker, som arbetsdomsto
len, samarbetet mellan samhällsklasserna och den antisocialistiska funktio
nen. 

Det som saknades i dokumentet, och som många hade förväntat sig, är ett 
erkännande av den fascistiska korporativismen som en "kristen lära", alltså 
ett likhetstecken mellan kristen social lära och den "speciella fackliga och 
korporativa organisationen". 

Men påven är inte detsamma som kyrkan, och bemötandet av den fascis
tiska korporativismen från de mest olika katolska grupperingar var mycket 
positivt. Kardinaler, biskopar och enkla lekmän - alla fria från en påves nöd
vändiga försiktighetsåtgärder — kastade sig ut i hyllningar till "den fascis
tiska och kristna korporativismen". En del av dem hävdade att "den korpora
tiva läran — i sina allmänna och abstrakta delar — sammanfaller med kris
tendomens uppfattningar och [...] till och med, i vissa delar, representerar en 
utveckling och en omarbetning av Thomas av Aquinos medeltida, katolska 
lära, som berör samhället och staten".123 

Till och med Civiltà Cattolica, den jesuitiska tidskrift som gavs ut i Rom 
och var ett halvofficiellt organ, i vanliga fall relativt försiktigt, för Vatika
nen, till och med denna tidskrift hyllade den kristna korporativismen.124 

Även de katolska lekmannaorganisationerna accepterade entusiastiskt kor
porativismen, om än med några invändningar.125 På en vetenskaplig nivå var 
de främsta understödjarna av idén om ett samband mellan fascistisk och 
kristen korporativism Fader Agostino Gemelli, grundare av Università cat
tolica del Sacro cuore i Milano, samt Amintore Fanfani.126 De fall i vilka 
korporativismen mottogs med reservationer var ytterst få.127 

På den andra sidan, hos fascisterna, gavs det inte prov på samma entusi
asm. Säkerligen fanns det några fascister av andra eller tredje rang som kan 
ha hyllat den "lyckliga föreningen" mellan den katolska läran och den fa
scistiska korporativismen; jag har dock inte hittat några spår därav. Det som 
är helt säkert är att kyrkans entusiasm över den nya ekonomiska läran inte 
fick lika mycket entusiasm tillbaka från andra hållet. Denna konstiga situa
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tion av "obesvarad kärlek" har enligt min mening en ganska enkel förkla
ring: Efter århundraden av ateistiska, anti-kristna och våldsamt antiklerika
la politiska och ekonomiska teorier, såg kyrkans folk plötsligt vid horison
ten en lära som, även om den inte riktigt var kristen, åtminstone var förenlig 
med kristendomen. Från kyrkans sida fick man inte missa detta tillfälle. 

För fascisterna var bekymret det motsatta — de var tvungna att profilera 
sig. Till och med den allra dummaste av fascister förstod faktiskt att ett er
kännande av den minsta lilla likhet mellan den katolska läran och den fascis
tiska korporativismen skulle innebära att man slängde den sistnämnda i den 
katolska kulturens stora flod. Den katolska kulturen är ju så dominerande i 
Italien att den fascistiska korporativismen i så fall bara skulle ble en variant 
av denna; det skulle bara bli en konkret tillämpning av de kristna sociala 
principerna. Det politiska klimatet gjorde all polemik olämplig, och jag har, 
i de dokument jag undersökt, inte heller hittat någon sådan polemik. Men 
även denna tystnad i ämnet kunde tjäna till att visa på att fascisterna, vad 
gällde korporativismen, "inte hade gått i skola hos prästerna", och att den fa
scistiska korporativismen var ett barn av "revolutionen" och inte av den ka
tolska läran.128 

Ett produktionssätt som skulle vara lämpligt för Sydeuropa 

En möjlig tolkning av korporativismen skulle kunna vara att se den som en 
ekonomisk lära anpassad till de sydeuropeiska, katolska, latinska medel
havsländerna, i motsättning till den germanska kapitalismen och den slavis
ka kommunismen. Det saknades naturligtvis inte underlag för att kunna 
utveckla en sådan idé: Myten om Rom (både kejsarnas Rom och påvarnas 
Rom), myten om den latinska rasens överlägsenhet, polemiken både med 
det kapitalistiska och protestantiska England och med det ortodoxa och 
kommunistiska Ryssland, och så vidare. I själva verket blev det inte så — 
den italienska fascismen gav aldrig denna innebörd åt korporativismen. Det 
som kan återfinnas här och där är någon liten antydan åt detta håll. Vid det 
möte den 23 mars 1919 där den fascistiska organisationen grundades sade 
Mussolini till exempel att "Bolsjevismen är ett typiskt ryskt fenomen".129 

Man kan hitta andra liknande citat, men de är fåtaliga och de står i motsätt
ning till den allmänna linje som fascismen hade i denna fråga. 

Som en kort sammanfattning kan man säga att fascismen från början, när 
den just hade tagit makten, inte brydde sig om fascismens internationella 
sida, eftersom Mussolini försökte lugna de europeiska regeringarna vad 
gällde den fascistiska faran. Därför upprepade han till exempel ihärdigt att 
"fascismen är ingen exportvara". Trots detta brydde man sig inte heller så 
mycket om temat "korporativismen är typisk för Italien" (eller snarare "den 
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korporativa staten är typisk för Italien"). Detta var helt enkelt för att de kor-
porativa idéerna lanserades från 1926, då fascismen satt stadigt vid makten 
och Mussolini hade ändrat uppfattning om utrikespolitiken. 

Det var faktiskt så att allteftersom den fascistiska regimen stärktes i Itali
en och blev accepterad av de utländska makterna, växte Mussolinis och de 
andra ledarnas ambitioner att göra just en "exportvara" av fascismen. I juni 
1927 deklarerade Mussolini: "Vår stolta förutsägelse är att fascismen helt 
ensam kommer att fylla det tjugonde århundradet".130 Jag vet inte om detta 
är Mussolinis första påstående i den här vägen. Det som är säkert är att från 
och med 1927 blev sådana deklarationer allt vanligare och alltmer självsäk
ra, eller snarare alltmer hotfulla: "Alla vägar bär till Rom [...] världen kom
mer om tio år antingen att vara fascistisk eller fascistiserad".131 

Naturligtvis var påståenden som handlade om fascismen i allmänhet pa
rallella med dem som handlade om korporativismen i synnerhet. 1928 sade 
Mussolini till industriägarna: "Ni befinner er idag i förtrupperna för en stor 
omvandling av den kapitalistiska ekonomin, en omvandling som förebådar 
— och detta kanske inte bara i Italien — den nya korporativa ekonomin.132 

En fascist av andra rang menade: "Vi hävdar att korporativismen, eftersom 
den uppstått som en direkt och naturlig utveckling av en total revolution av 
idéer och principer, inom sig potentiellt bär de grobara fröna till en allmän
giltighet som i en nära framtid kan komma med ett värdefullt teoretiskt och 
praktiskt bidrag till det nya Europas konstitutionella och ekonomiska ord
ning".133 

En notering som kanske är intressant att göra här — och den är hursom
helst lustig — är att de fascistiska ledarna med uppenbar självbelåtenhet 
"såg sig tvingade" (för att undvika "lättsinnig entusiasm") att varna för att 
korporativismen för att kunna fungera krävde något helt annat än bara en 
kosmetisk förändring av samhället. Mussolini sade till exempel 1934: "Idag 
utövar ordet korporativism en sällsynt fascination på olika folk, som disku
terar korporativismen och försöker genomföra den utifrån sina egna behov 
[...] Det händer därför att tankens och handlingens män istället för att ge
nomföra korporativismen försöker reformera och modernisera gamla idéer, 
som till exempel den kristna fackföreningsrörelsen eller den engelska ("Gil-
dismo"), den nationella eller den juridiska fackföreningsrörelsen [...] Den 
som i korporativismen enbart ser en ekonomisk idé eller en enkel ekono
misk politik, den har ingen kontakt med verkligheten. Den fascistiska kor
porativismen innebär en helhetssyn, en enhetlig syn på livet och på männi
skan. Detta är en vision som präglar varje individuell och samhällelig verk
samhet, och som då också automatiskt präglar ekonomin. De reformer och 
de anpassningar som tänks ut och genomförs i andra länder kallas visserli



gen för korporativa, men med vår korporativism har de bara namnet gemen-
samt 134 

Som vi ser förnekade fascisterna hela tiden att det skulle finnas någon 
koppling mellan korporativismen å ena sidan och katolicism och latinitet å 
den andra. Kanske är förhållandet något annorlunda vad det gäller Portugal. 

1926 tog en grupp generaler makten i Portugal, och bland dessa trädde så 
småningom Antonio de Oliveira Salazar fram. 1933 utfärdade denna regim 
en konstitution, som definierade den portugisiska staten som en "ny stat" ba
serad på den korporativa principen, det vill säga "en regim med en social or
ganisation som är baserad på en indelning av människorna på grundval av 
deras naturliga intressen och deras sociala funktioner".135 

Konstitutionen föreskrev en korporationskammare, som skulle påminna 
om en senat och som skulle verka sida vid sida av nationalförsamlingen. 
Man föreskrev också ett relativt komplicerat system med korporationer, ett 
system som skulle baseras på åtta olika organisationsnivåer, allt från den 
lägsta, Freguesias, vidare uppåt via Grêmios upp till Corporaces.136 

Teoretikerna bakom detta system presenterade troligen den nya korpora
tiva staten som ett ekonomiskt styre som passade för de iberiska eller latin
amerikanska, katolska länderna, alltså länder med en eliternas dominans, 
vertikalt uppbyggda samhällen som var segmenterade, hierarkiska, paterna-
listiska, auktoritära och klientelära.137 

Min uppfattning är dock att denna tolkning av korporativismen snarare 
än att härröra från portugisiska teknokrater och ideologer härrör från främst 
amerikanska sociologer, som på 1970-talet intresserade sig för det portugi
siska samhället. 

Under 1970-talet, under påverkan av Barrington Mores välkända tes, 
tenderade man att se de auktoritära regimerna (Perón i Argentina, Vargas i 
Brasilien, Salazar i Portugal, Franco i Spanien, men också Nasser i Egypten, 
och så vidare) som en sorts exempel på "auktoritär modernisering". Detta 
skulle innebära en icke-kapitalistisk väg till ekonomisk utveckling, ett sätt 
på vilket de ledande jordägande och konservativa klasserna försökte indu
strialisera landet, utan att för den skull behöva förlora sin ledande roll och 
samhällets auktoritära och paternalistiska karaktär.138 

Det skulle kanske behövas ytterligare studier i detta ämne, som dock går 
utanför denna studies ramar. Mitt intryck är dock att dessa sociologer såg det 
de ville se i den portugisiska diktaturen, nämligen beviset för sina teorier. 
Hursomhelst är det som intresserar mig mest i detta sammanhang att den ita
lienska fascismen inte ens reflekterade över en dylik hypotes. 
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Statliga ingrepp i ekonomin 

Tillsammans med "tredje-vägen-tolkningen" var och är tolkningen av kor-
porativismen som "statliga ingrepp i ekonomin" den vanligaste tolkningen. 
Detta med "statliga ingrepp i ekonomin" är dock ett tvetydigt uttryck, som 
kan förstås åtminstone på två sätt, nämligen som "ägande" eller som "styr
ning". 

Ägande 

Med "statliga ingrepp i ekonomin" skulle man kunna mena "ägande" från 
statens sida av olika företag. Detta skulle då kunna vara både i monopolform 
och i konkurrens med privata företag. Fascismen uppnådde faktiskt detta, 
men först efter en ordentlig kullerbytta.139 

Det är känt att Mussolini för att komma till makten hade hjälpt sin rörelse 
på traven genom att propagera mycket för en fri ekonomi. Detta var ju dess
utom vad alla de konservativa och antibolsjevikiska krafterna önskade sig, 
de som stödde fascismen och dess makttillträde. "Nu har vi fått nog av brev-
bärar- och järnvägarstaten", dundrade Mussolini. När han sedan kommit till 
makten genomförde han faktiskt anmärkningsvärda privatiseringar och en 
minskad statlig kontroll, och han "inställde tillfälligt" jordreformerna. 

Sedan kom det långsamt en förändring av inriktningen, en förändring 
som troligen åtminstone delvis orsakades av den ekonomiska krisen år 
1929. Den italienska staten grundade i efterdyningarna av denna kris I.R.I. 
(Istituto di Ricostruzione Italiano), som verkade inom industrisektorn, och 
I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano), som verkade inom bankväsendet. Via 
dessa två institut blev staten mellan 1930 och 1939 ägare av en enorm 
mängd industriföretag och kreditinstitut. Mussolini kom stolt att hävda att 
3/4 av den italienska ekonomin var i statliga händer.140 Detta påstående är 
säkerligen överdrivet, men det innehåller en del sanning. 

Ekonomhistorikern Valerio Castronovo, en av de främsta experterna på 
italiensk ekonomisk historia, har beräknat att I.M.I. ägde 18 % av bankernas 
totala kapital och att I.R.I. ägde 44 % av industrins aktiekapital.141 Om man 
går in på enskilda industrigrenar ägde I.R.I. 80 % av skeppsvarven, 77 % av 
järnproduktionen, 67 % av järnmetallproduktionen, 50 % av vapen- och am
munitionsproduktionen, 45 % av stålproduktionen, samt 23 % av verkstads
industrierna.142 Historikern Rosario Romeo har å sin sida beräknat att den 
italienska staten under den fascistiska tiden på ett direkt sätt kontrollerade 
en sådan mängd företag och banker som inte hade sitt motstycke i något 
samtida europeiskt land, frånsett Sovjetunionen.143 Officiellt visade sig 
Mussolini, åtminstone i ord, stolt över denna situation. 
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De Felice hyser dock en del misstankar. Han hävdar faktiskt att grundan
det av I.R.I. och I.M.I., de statliga köpen av företag och banker var "tillfälli
ga, ofta inte så väl koordinerad och ibland stod de i inbördes motsättning till 
varandra. Det hela ger intrycket av att dessa mått och steg vidtogs snarare på 
grund av den alltmer tvingande nödvändighet som krisen skapade än på en 
medveten helhetsstrategi.144 Detta var fallet eftersom industriägarna, enligt 
De Felice, var motståndare till dessa förstatliganden och Mussolini alltså var 
tvungen att genomföra dem på ett "smygande" sätt.1451 korthet ville Musso
lini genomföra förstatligandena "smygande", för att undvika att de sam
manblandades med korporativismen. Enligt De Felice är det till och med så 
att det inte finns något som helst samband mellan förstatliganden och korpo-

• • 146 rativism. 
Hypotesen verkar övertygande, framförallt vad gäller industriägarnas 

inställning. För att kunna komma till klarhet här måste vi dock ta ett steg till
baka. 

De två år som följde på första världskrigets slut (1919 och 1920) kallas i 
Italien "de två röda åren". Socialistpartiet hade vuxit enormt, och kommu
nistpartiet hade bildats. En tredjedel av de kommunala förvaltningarna hade 
kommit under "de rödas" styre, och många av dessa kommuner hade utropat 
sig till "revolutionära kommuner". Några städer hade till och med prokla
merat "den socialistiska republiken", och hade börjat trycka frimärken och 
prägla mynt. Men framförallt var "de två röda åren" två år av protester, oro
ligheter, jordockupationer och strejker — på två år förekom det 3 000 strej
ker, med fyra miljoner arbetare inblandade. Den 30 augusti 1920 ockupera
de dessutom 50 000 arbetare några fabriker i norr, bland andra FIAT ; de bil
dade fabriksråd (en efterbildning av de ryska sovjeterna), och de försökte 
inom det möjligas gränser att upprätthålla produktionen. På skorstenarna 
vajade den röda fanan och patruller med beväpnade arbetare gick vakt runt 
fabrikerna dag och natt, redo att försvara sina sovj eter. Först efter flera veck
ors förhandlingar återställde arbetarna, den 26 september, fabrikerna till 
teknikerna och ägarna. 

Dessa händelser har diskuterats mycket inom den historiska forskning
en. Några historiker hävdar att Italien under "de två röda åren" befann sig i 
en förrevolutionär situation, och att bara några få taktiska misstag från kom
munisternas och socialisternas sida förhindrade att ett sovjet-Italien blev re
sultatet. Andra är mer skeptiska vad gäller de revolutionära möjligheterna i 
Italien under dessa år.147 En sak är dock säker: Fabriksockupationerna var 
"den stora skräcken" för den italienska borgerligheten och de italienska mo
derata krafterna, och blev början för reaktionen. Direkt när fabriksockupa
tionerna var slut kunde faktiskt de vädra morgonluft, de som var trötta på 
strejker, skrämda av "den röda faran", och önskade "lag och ordning" — 

— 193 — 



som man säger idag. Mussolini kunde avläsa de nya stämningarna rätt, och 
gav en avgjort reaktionär inriktning åt den fascistiska rörelsen. Nu började 
"de två svarta åren" (1921-1922), som ju avslutades på ett för oss alla väl
känt sätt. 

Castronovo har i detta sammanhang påpekat att de industriägare "som 
hade sett bolsj e vismens röda fana vaja på sina fabriker, säkerligen inte ville 
se korporativismens svarta fana vaja där".148 Det är svårt att veta vad indu
striägarna menade med korporativism, men man kan vara säker på att de inte 
önskade att staten skulle ta över fabrikerna. Möjligen skulle staten behöva 
komma in och köpa företag och banker, men bara för att sanera kapitalis
men, absolut inte för att avskaffa den. Detta visste Mussolini, och ur detta 
kom den inställning som De Felice beskrev. Hypotesen att I.R.I. och I.M.I. 
inte var korporativistiska organisationer är alltså ganska övertygande. En
ligt detta resonemang var de istället "sjukhus" på vilka man provisoriskt 
kunde ta in företag i kris. Apropå detta tycks det mig som att inställningen 
hos en viss Fioretti är signifikativ (han var fackföreningsman och medlem i 
skådespelarkorporationen): "Gentemot påpekandet att staten ingriper i eko
nomin genom att sanera företagen utan att leda produktionen, kan vi [...] 
svara att detta inte finns i statens program".149 

Styrning 

Det är rätt troligt att fascisterna med korporativism menade "statliga ingrepp 
i ekonomin", men då inte med staten som "ägare", utan som "kontrollant". 

Det fanns tydliga tecken åt detta håll i Carta del Lavoro, närmare bestämt 
i punkt IX, där det stod: "Statliga ingrepp i den ekonomiska produktionen 
äger rum enbart när ett privat initiativ saknas eller är otillräckligt, eller när 
statens politiska intressen står på spel. Sådana ingrepp kan ta formen av kon
troll, befrämjande och direkt ledning." 

Och Mussolini å sin sida sade 1926: "Vi befinner oss i en stat som kon
trollerar alla de krafter som agerar inom nationens landmärken. Vi kontrol
lerar de politiska krafterna, vi kontrollerar de moraliska krafterna, vi kon
trollerar de ekonomiska krafterna. Vi befinner oss alltså i en fullt utvecklad 
korporativ fascistisk stat".150 Tio år senare tillade han: "Som ni ser är den 
korporativa ekonomin mångformig och harmonisk. Fascismen har aldrig 
avsett att reducera den till en största gemensam statlig nämnare, alltså att 
förvandla hela nationens ekonomi till ett statligt "monopol". Korporationer
na håller ordning på ekonomin, och staten införlivar den inte med sig själv, 
förutom inom den sektor som berör försvaret, alltså fosterlandets existens 
och säkerhet. Här kommerjag till något mycket viktigt i min diskussion, 
nämligen till det som jag kommer att kalla den "reglerande planen" för den 



italienska ekonomin under den närmaste fascistiska tiden [...] Som jag sade i 
Milano i oktober 1934, har den fascistiska regimen inga avsikter att förstatli
ga, eller ännu värre politisera hela nationens ekonomi. Det räcker för oss att 
kontrollera den och hålla ordning på den via korporationerna [...]".151 

Inte heller för Bottai var "statliga ingrepp i ekonomin" liktydiga med 
"ägande", utan liktydiga med "styrning och kontroll". Vid den italo-franska 
kongressen för korporativa studier (1935) sade faktiskt Bottai på sin bästa 
franska: "La fonction de l'Etat dans la conception corporative émerge donc 
clairement [...] L'Etat surveille et contrôle l'économie, il n'assume pas lui-
même l'initiative économique".152 

New Deal och korporativismen 

Att detta är den riktiga tolkningen kan man också se, om man jämför New 
Deal med korporativismen. 

New Deal och korporativismen var mer eller mindre samtida, och så kom 
det sig att många spontant frågade sig om det fanns några beröringspunkter 
och vilka dessa i så fall var. 

I USA väckte korporativismen en "cautious curiosity", och det fanns de 
som tyckte att korporativismen — i jämförelse med den anarki som hade 
skapats av den fria företagsamheten — verkade vara "the essence of human 
rationality". Men det som är intressant i detta sammanhang är att det fanns 
en del personer i USA som satte likhetstecken mellan New Deal och korpo
rativismen. Tidskriften Fortune hävdade till och med: "The Corporate State 
is to Mussolini what the New Deal is to Roosevelt". De amerikanska ekono
merna och politikerna var försiktigare än journalisterna, men likheten mel
lan de två systemen framhävdes ofta.153 En av dem som var mest övertygade 
om denna idé var till exempel den förre presidenten Hoover, som i polemik 
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med Roosevelt— om än med ordentliga preciseringar och reservationer — 
satte likhetstecken mellan korporativism och New Deal.154 

Och hur såg det då ut från italienskt håll? Jag tror mig kunna hävda att fa-
scisterna tenderade att tolka New Deal ungefär så här: Både korporativis-
men och New Deal ingriper i ekonomin för att hålla ordning och reglera. 
Korporativismen är dock mer effektiv än New Deal, eftersom den sistnämn
da saknar de instrument som korporativismen har till sitt förfogande. Mus
solini sade till exempel om Roosevelt och New Deal: "Många i Amerika och 
i Europa har frågat sig hur mycket "fascism" det finns i den amerikanske 
presidentens teori och praktik. Här får man inte dra förhastade slutsatser. 
Gemensam med fascismen är uppfattningen att staten inte får strunta i hur 
det går för ekonomin, för det skulle vara samma som att strunta i hur det går 
för folket [...] Roosevelt tar inte itu med något av problemen [...] alltså det 
juridiska erkännandet av arbetarnas och arbetsgivarnas fackföreningar, för
budet mot strejker och lockouter, arbetsdomstolen, och slutligen de natio
nella korporationerna och korporationerna för olika yrkeskategorier. Det är 
ju alltså korporationerna som, under statens beskydd, ska leda yrkeskatego
rierna till ett eget self-government".155 

Bottais inställning var identisk. När han skrev för den ansedda ameri
kanska tidskriften Foreign Affairs, påpekade han: "Fascist Italy no less than 
the United States has endeavored to bring economic life under the regulation 
of public law".156 Efter detta preciserade han att i Amerika "försökte" staten 
hålla industriägarnas sammanslutningar under kontroll, men man lyckades 
inte med detta, eftersom National Labor Board enbart hade rådgivande 
makt. I Italien var det ju tvärtom så att staten hade ekonomin under kontroll, 
eftersom arbetsdomstolen hade verkställande makt.157 

Om man skulle vilja polemisera med Bottai, skulle man kunna påpeka att 
korporationsministern glömde en liten detalj, nämligen den att även i USA, 
precis som i Italien, fanns det en arbetslagstiftning, med särskilda domare 
som dömde enligt denna lagstiftning. Man skulle kunna tillägga att National 
Labor Board var ett enkelt samordningsorgan utan effektiv makt, och att det 
inte skilde sig så mycket från Korporationsdepartementet. Men dessa detal
jer var inte intressanta för Bottai. Han tvivlade inte på att New Deal och kor-
porativismen påminde om varandra, i det att både försökte hålla ekonomin 
under statlig kontroll. Han menade bara att korporativismen lyckades efter
som den, i motsättning till New Deal, hade de administrativa och legislativa 
strukturer som krävdes för att kunna göra det. 
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Biandekonomi 

Den 14 november 1933 frågade sig Mussolini, i ett tal hållet vid öppnandet 
av Korporationernas nationella råd: "[...] är Italien ett kapitalistiskt land?". 
Sedan började han citera från en lång lista med siffror, och han sammanfat
tade sålunda: "Denna översikt visar också för er hur fel Marx hade, eftersom 
han när han följde sina katastrof scheman antog att det mänskliga samhället 
kunde delas upp i två från varandra skarpt avgränsade klasser, för evigt oför
enliga. Enligt min mening måste Italien fortsätta att vara en nation med 
biandekonomi [ital. economia mista] och med ett starkt jordbruk [...]".158 Av 
de siffror han nämnde skulle man kunna dra slutsatsen att Mussolini med 
"biandekonomi" avsåg en ekonomi som var dominerad av små och medel
stora företag. Men såvitt jag har kunnat finna utvecklade varken han eller 
någon annan detta resonemang. 

Samarbete mellan arbetare och arbetsgivare 

Egendomligt nog talade fascisterna inte mycket om korporativismen som ett 
samarbete mellan arbetare och arbetsgivare, med staten som medlare. Na
turligtvis kan man hitta något enstaka belägg; Mussolini sade till exempel en 
gång: "Klassamarbete, ytterligare en grundläggande del av den fascistiska 
fackföreningsrörelsen. Kapitalism och arbete är inte två motstridiga be
grepp, utan de är två begrepp som kompletterar varandra. Den ena klarar sig 
inte utan den andra; de måste alltså förstå varandra, och de kan också förstå 
varandra".159 Bottai menade också till exempel: "La collaboration corpora
tive est donc une collaboration caractéristique, qualifiée. C'est la résultante 
d'intérêts bien déterminés, bien distingués, qui en sont les forces composan
tes".160 Men detta är alltså ovanliga citat, så ovanliga att man kan utesluta 
denna tolkning från fascismens egna tolkningar av korporativismen. 

Apropå detta måste man dock här göra två påpekanden. Vi försöker ut
vidga definitionen av "samarbete" lite, och låter ordet betyda "samarbete 
mellan alla ekonomiska krafter för nationens storhet". Och si, här har vi ju, 
åtminstone enligt min åsikt, korporativismens kärna. Det är visserligen sant 
att det finns ytterst få anspelningar på behovet av att arbetsgivare och arbeta
re samarbetar, men det finns som vi redan sett oerhört många anspelningar 
på behovet av att alla som är verksamma inom ekonomin, alltså alla "produ
center", ska samarbeta för nationens storhet.161 

Det andra påpekandet kommer spontant, när man tänker på situationen i 
arbetslivet under de aktuella åren. Det var förbjudet att strejka; polisen över
vakade och förtryckte; de antifascistiska fackföreningarna hade gjorts makt
lösa eller till och med förbjudits; arbetarna som grupp var resignerade och 
medvetna om att det åtminstone för tillfället var uteslutet att kunna gå till nå
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gon som helst aktion. Det fanns i korthet inget behov av att hålla på och in
bjuda till samarbete! 

Sociallagstiftning 

I Carta del Lavoro talade man mycket om sociallagstiftningen. Punkterna 
XXVI-XXX handlade om detta. Mellan 1922 och 1943 vidtogs faktiskt en 
hel rad åtgärder som rörde arbetslivet. Låt oss göra en snabb och summarisk 
lista över dessa.162 

Arbetslivet 

De minderårigas arbete begränsades, eftersom minimiåldern för att få börja 
arbeta höjdes från 12 till 14 år. 

Man grundade en arbetsförmedling, via vilken alla anställningsproces
ser var tvungna att passera. Man inrättade en "arbetsbok", som var obligato
risk för alla som ville arbeta. 

Principen om 40 timmars arbetsvecka utsträcktes till alltfler sektorer. 
Övertidsarbete förbjöds. 

Familjebidrag blev obligatoriska för fler grupper, och utvidgades allt
mer. Från början gavs de bara för det andra barnet och dem som kom däref
ter; sedan utsträcktes de till att gälla maka/make och till och med föräldrar. 

Man introducerade en gratifikation vid årets slut, uppsägningslön samt 
avgångsvederlag vid pensionering. 

Arbetsskadeförsäkringen utvidgades till alltfler grupper, och man börja
de bekämpa yrkessjukdomarna. 

Sjukdomar 

De olika halvoffentliga institutionerna, som hade grundats i slutet av 1800-
talet förenades i ett organ, den nationella sammanslutningen av sjukkassor. 
Sjukkassorna utvidgades hela tiden till att gälla nya sektorer: Industritjäns
temän, hantverkare, medlemmar i kooperativ, fria yrkesutövare, konstnärer, 
och så vidare. 

Särskilda åtgärder vidtogs mot tuberkulosen, för vilken en speciell för
säkring blev obligatorisk. 

Ålderdom och invaliditet 

Ålderspensionen blev obligatorisk för alla arbetare, och själva pensions
summan höjdes. Man ägnade sig också mycket åt den invaliditet som inte 
var arbetsrelaterad. (Rent administrativt hörde denna ihop med ålderspen
sionssektorn.) 
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Man skapade speciella organisationer som ägnade sig åt hjälp till de fatti
ga, och man började dela ut kol, ved, kläder, medicin. Detta skedde ofta i an
slutning till speciella tillfällen, som till exempel den fascistiska trettondagen 
och "il Duces" jul. (Det senare var en högtid när "il Duce" gav presenter till 
en del barn, till exempel veteranernas barn, de fascistiska ledarnas barn, och 
så vidare.) Man grundade härbärgen för hemlösa. 

Mödravård och barnavård 

Man införde obligatorisk ledighet från arbetet före och efter en förlossning, 
samt att kvinnan fick rätt att behålla sitt arbete i samband med barnafödande. 
Man förbjöd avskedande av gravida kvinnor; man lagstiftade om rätt till le
dighet för amningsstunder; man introducerade en moderskapspenning. 
1936 utsträcktes dessa åtgärder till att också gälla lantarbeterskor. 

Man skapade system för indirekt hjälp via OMNI (Opera Nazionale Ma
ternità e Infanzia). Det växte upp OMM-centra i hela Italien, centra vid vil
ka man utbildade, man botade, man förebyggde allt möjligt som rörde möd
ravård och vård för barn upp till sex år. Man kunde erbjuda hälso-och sjuk
vård, gratis utdelning av mjölk, daghem, matsal, rättshjälp samt barnhem. 

Det grundades sommar- och vinterkolonier för barn. Stora, moderna 
(med den tidens mått mätt) byggnader vid havet eller i bergen hyste i skift 
hundratals barn. Man måste komma ihåg att under dessa år var möjligheten 
att tillbringa "semestern" någon annanstans än hemma en lyx som ytterst få 
familjer kunde tillåta sig. 

Slutligen skapades så PNAS (Patronato nazionale per l'assistenza soci
ale), ett organ som hjälpte folk att orientera sig i denna djungel av förkort
ningar och tjänster. Man kan föreställa sig att PNAS hade mycket att göra. 

Denna lista som—låt oss inte glömma det—bara är summarisk, är verk
ligen imponerande. Naturligtvis finns det reservationer att göra. Man skulle 
till exempel behöva undersöka om och i så fall i vilken utsträckning förmå
nerna ifråga om försäkringar och välfärdssystem kompenserade för de löne
sänkningar som i olika former följde på varandra, från regimens makttillträ
de till dess fall. Dessutom måste vi tänka på att en del tjänster var av tvivel
aktig praktisk nytta. Arbetsförmedlingen och arbetsboken, till exempel, tjä
nade inte någonting till, förutom att hålla några tjänstemän anställda, tjäns
temän som fyllde i papperen för att tillhandahålla faktauppgifter kring ar
betslösheten. 

För de åtgärder, slutligen, som fyllde en konkret funktion skulle man be
höva bekräfta effektiviteten hos de erbjudna tjänsterna. Säkerligen fungera
de de olika bra från region till region, troligen bra i norr, sådär i centrala Itali
en och dåligt i södern. Även mellan olika sektorer fanns det nog märkbara 
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skillnader: Säkerligen kunde jordbrukssektorns folk dra betydligt mindre 
nytta av det hela än vad industrisektorns folk kunde. 

Trots alla dessa invändningar kvarstår intrycket av en anmärkningsvärd 
insats, en insats som fascismen helt rättmätigt skröt med (vilken regim skul
le inte ha gjort det?): "[...] den fascistiska regimen är, vad gäller sociallag
stiftningen, längst framme i täten av alla nationer, även de som flaggar med 
sovjetisk flagg eller demokratisk flagg", hävdade Mussolini med stolthet.163 

Vad gäller just denna studie är dock problemet ett annat. Den sociallag
stiftning som ovan kort sammanfattats — presenterades den som korporati-
vism? Även här råkar vi ut för en överraskning. Bara sällan, mycket sällan, 
satte man likhetstecken mellan sociallagstiftningen och korporativismen. 
Naturligtvis fanns det antydningar, men de var inte alls så många som man 
hade kunnat föreställa sig; jag har åtminstone inte hittat många. Kanske var 
likhetstecknet underförstått, men kanske undveks det medvetet.164 

Kanske skulle det behövas ytterligare studier för att förstå exakt vad fa-
scisterna tyckte i denna fråga, men kanske det räcker med det jag har kunnat 
fastställa, nämligen att begreppen "sociallagstiftning" och "korporativism" 
inte uppträdde ofta tillsammans.165 

Antifascisterna 

Denna studie ska i huvudsak ge en överblick över de tolkningar av korpora
tivismen som fascismen själv gav, men hursomhelst kan det också vara mo
tiverat att peka på antifascisternas tolkningar. 

Togliatti 

Vad gäller den marxistiska antifascismen kan det vara lämpligt att nämna 
och citera Palmiro Togliatti (1893-1964). Han var en av grundarna av det 
italienska kommunistpartiet, medlem av Kominterns sekretariat, Komin-
terns representant i Spanien under inbördeskriget, samt ledare för det star
kaste europeiska kommunistpartiet utanför östblocket. Idag håller avgjort 
Togliattis stjärna på att dala166, eftersom han var en järnhård Stalinist och en 
kommunist utan några som helst tvivel. Men han var en av världskommunis
mens mest framträdande personer mellan 1930 och 1960, och i denna sin 
egenskap kan han vara intressant för oss i denna studie. Bland hans skrifter 
är det framförallt hans välkända "lektioner om fascismen" som intresserar 
mig. Dessa föreläsningar hölls i Moskvas leninistiska skola mellan januari 
och april 1935; så småningom glömdes de bort, men de återfanns och publi
cerades av Ragionieri 1970.167 

Låt mig genast säga att Togliattis tolkning av fascismen är absolut renlä
rig och helt i linje med Kominterns tolkning: "Fascismen är en terroristisk 
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diktatur som är öppen för de mest reaktionära, chauvinistiska, imperialistis
ka elementen inom det finansiella kapitalet".168 Med detta som grund vill jag 
sedan tillägga att Togliatti gjorde två verkligt intressanta påpekanden om fa
scismen, två påpekanden som var något av "anomalier" i ett kommunistiskt 
sammanhang. 

Först och främst är fascistpartiet, enligt Togliatti, den italienska borger
lighetens första riktiga parti. I de andra europeiska länderna hade de marxis
tiska partiernas bildande och enorma utveckling i slutet av 1800-talet tving
at den europeiska borgerligheten att organisera sig politiskt på samma nivå 
som sina motståndare. Detta hade varit ursprunget till de moderna borgerli
ga masspartierna, partier som var organiserade med kongresser, medlems
böcker, propagandaapparater, och så vidare. 

I Italien hade inte detta inträffat, påpekade Togliatti, och den gamla le
dande liberala klassen hade försökt bemöta "massornas tidsålder" med idéer 
och metoder som tiden för längesedan hade sprungit förbi. Men så hade fa
scismen kommit, och "fascismen har åt den italienska borgerligheten gett 
det som den alltid har saknat [...] ett starkt, centraliserat, disciplinerat parti 
[...]".169 Detta påpekande var nog helt nyskapande, men Togliattis lektioner 
blev ju som sagt bortglömda. De italienska statsvetarna kom dock — en 
masse, skulle jag säga — oberoende av Togliattis observationer fram till 
samma slutsats i slutet av 1960-talet. På så sätt blev Togliatti i det här fallet 
en "bortglömd profet".170 

Togliattis andra påpekande är också verkligen intressant och delvis 
kopplat till det föregående. Det är definitionen av fascismen som "reaktio
när massrörelse".171 Det är detta med "massan" som intresserar mig, och 
som är nytt i den marxistiska tolkningen. Det är klart att fascismen enligt 
Togliatti var en klassdiktatur som höll sig uppe med hjälp av tvång och ter
ror. Men fascismen hade också utvecklat några "massorganisationer", till 
vilka det var halvt om halvt frivilligt att ansluta sig. Det var organisationer 
som tryggade borgerlighetens makt och gjorde det onödigt för borgerlighe
ten att direkt utöva våld.172 

För att undvika missförstånd: Togliatti aktade sig noga för att tala om ett 
"stöd" till fascismen från massornas sida. Något sådant hade varit otänkbart 
för en kommunistisk ledare. Det som Togliatti ville säga var — i motsats till 
det kommunisterna hade bringats att tro — att fascismen inte var en regim 
som enbart använde sig av repression och våld, utan också av propaganda 
och organisering av massorna. "Fascismen håller för närvarande på att göra 
en enorm ansträngning för att få med massorna i sina organisationer, och för 
att knyta upp dem till diktaturen. Fascismen utför bland massorna aktiviteter 
som är differentierade, mångformiga, anpassade till varje tillfälle och varje 
grupp [...] Detta är idag den grundläggande orsaken till den italienska fascis



mens motståndskraft och styrka".173 Togliatti erkände faktiskt här helt öppet 
att fascismen hade lyckats organisera nästan hela befolkningen i dessa mas
sorganisationer.174 Ur detta erkännande föddes så Togliattis intresse för den 
fascistiska diktaturens "masstrukturer": Halvmilitära organisationer, ung
domsorganisationer och fritidsklubbar [ ital. dopolavoro, eg. 'efter arbetet'. 
Detta var alltså benämningen på en social aktivitet för vuxna (främst män), 
som kunde gå till speciella lokaler på kvällstid och spela spel, göra utflykter, 
delta i kurser, och så vidare]. Slutligen intresserade han sig också för korpo-
rativismen. Om jag inte misstar mig är detta (1935) den första gången som 
man i marxistisk miljö gör en seriös studie av detta ämne. 

Vad gäller korporativismen175 hamnar Togliattis analys — efter de origi
nella iakttagelser han först gjort, och som beskrivits ovan — i en kommunis
tisk normalitet och renlärighet. Han menar till exempel att "korporationer
na, trots att de maskerar sig i en "antikapitalistisk" ideologi, representerar 
det kapitalistiska styrets mest reaktionära organisation". Vidare: "Korpora
tivismen är inget annat än en rad ord och fraser, med vilka man försöker döl
ja klassdiktaturen"; "Klassamarbete är inte möjligt"; "En ekonomisk plane
ring i det kapitalistiska systemet är inte möjlig, och den skapar nya mono
pol", och så vidare. 

Salvemini 

Vad gäller antifascismen av liberalt snitt, eller åtminstone icke-marxistiskt, 
ska vi titta lite närmare på Gaetano Salvemini (1873-1957). 

Han var professor i historia vid några olika italienska universitet. Efter 
att ha blivit arresterad och dömd för antifascistisk verksamhet, flydde han 
1925, först till Frankrike, sedan till England, och slutligen till USA. Där bör
jade han undervisa i historia vid Harvard University. I USA fanns det en 
mycket stor italiensk koloni, troligen delad i två halvor vad gällde sympati 
för eller antipati mot fascismen.176 Salvemini engagerade sig i USA oerhört 
starkt mot fascismen. Han var intensivt verksam som författare, och polemi
serade i denna sin funktion mot de italo-amerikanska fascisterna; han höll 
kontakt med de italo-amerikanska antifascisterna; han höll också kontakt 
med de antifascister som fanns spridda runt om i Europa. Så aktiv var han, 
att hans verksamhet kom att beskrivas som "en mans kamp mot en regim". 

Idag är Salvemini en omdiskuterad person. Det finns de som talar om 
"den obetvingliga moraliska energin", "hans verk som forskare", "hans stöd 
för rättviseidealen", och de kan presentera Salvemini som "ett helgon och en 
mänsklighetens hjälte".177 

På den andra kanten finns det några som menar att hans "moral" bara var 
"moralism", och detta av den värsta typen, alltså den som är så hård att den 
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gränsar till fanatism. De kan också hävda att hans verk som forskare är täm
ligen diskutabelt; att hans politisk-moraliska strider ofta fördes med intole
rans och på en hög abstraktionsnivå. Av kärlek till sanningen — kan kriti
kerna hävda—bytte Salvemini oupphörligen parti, tidning, förening, och så 
vidare, och han bråkade hela tiden med alla, framförallt med sina åsiktsfrän-
der.178 

Det som intresserar mig här är att göra några mer detaljerade och konkre
ta påpekanden. 

Salvemini var absolut inte någon skarp och djup tänkare. Ur denna syn
vinkel överträffades han stort av till exempel Piero Gobetti eller av Carlo 
Rosselli (om vi alltså håller oss kvar i kretsen av icke-marxistiska antifascis-
ter). I gengäld hade Salvemini som skribent två andra beundransvärda egen
skaper. Den första, om vilken kritikernas omdöme är enhälligt, var förmå
gan till konkretion. Mot den fascistiska propagandan, som var pompös och 
abstrakt, ställde Salvemini en kritik som var byggd på siffror, tabeller, fakta, 
oemotsägliga dokument. Uppenbarligen var det hans själsliga daning, som 
lärare och forskare i historia, som kom fram även i den politiska polemiken. 
Denna hans begåvning är anmärkningsvärd, eftersom den är så sällsynt i ett 
land som Italien, där bildning och retorik praktiskt taget är synonyma be
grepp.179 Dessutom skrev Salvemini för den amerikanska publiken, som var 
mer intresserad av siffror och fakta än av högtravande och tomma ord. 

Den andra egenskapen hos Salvemini som skribent är den briljanta och 
underhållande stilen. Förmågan att kunna skriva om ett djupt innehåll på ett 
livligt sätt är i Italien nästan okänd. Det är troligen till och med så att Salve
mini var och fortfarande är ett isolerat fall. Det kan tyckas absurt, men om 
man i Italien vill läsa något seriöst utan att ha tråkigt måste man vända sig till 
engelska författare.180 

Dessa hans egenskaper (ett inte särskilt briljant tänkande, kärlek till ex
akta fakta, talang för underhållning) syns alla i Under the Axe of Fascism. 
Det var ett verk han skrev i Amerika 1936, och som sedan översattes till itali
enska men inte publicerades i Italien förrän 1946, då med undertiteln "Mus
solinis korporativa stat".181 

Salvemini sammanfattar i denna text den vanligaste kritiken mot den fa
scistiska korporativismen, och delar upp kritiken i fem huvudgrupper. 

Den första är den stora förvirring som råder i detta ämne. "Den högt upp
satte fascistiske ledaren Farinacci har sagt: 'Var och en tävlar om att skapa 
tolkningar och filosofi, som blir alltmer inbördes motsägande'".182 

En annan kritik är den ytlighet som kännetecknar alla handlingar som 
görs för att genomföra korporativismen: "den 18 juni 1931 blev de ekono
miska provinsråden omdöpta till "korporativa provinsråd" eller "provins
korporationer". Den 28 december fick yrkesinspektoratet—som funnits se



dan 1912 — namnet "det korporativa inspektoratet". I januari 1933 bytte 
Bollettino del lavoro e della previdenza — som hade publicerats regelbun
det i 30 år — namn till Sindacato e Corporazione. Vill ni bygga en korpora
tiv stat? Det är hur lätt som helst. Häng helt enkelt på adjektivet "korporativ" 
på er stats existerande institutioner, och så är den korporativa staten ett fak
tum".183 

Den tredje kritiken rörde det klimat av förtryck och avsaknad av frihet, i 
vilket hela den korporativa frågan sköttes: "Korporationerna har aldrig till
låtits ta ett majoritetsbeslut. Den makt man menar att korporationerna ska ha 
blir aldrig mer än rådgivning. Vad gör korporationen? Pratar. Vem agerar? 
Regeringen".184 

Den fjärde är att det korporativa systemet enbart gynnade de högre klas
serna och arbetsgivarna: "Fram till dags dato finns det inte ett fall i vilket ar
betsdomstolen har höjt lönerna för några arbetare".185 

Och slutligen tar han upp bristen på överensstämmelse mellan yta och in
nehåll hos hela den korporativa apparaten som ju presenteras så pompöst. 
"Berget har födslovärkar, och föds gör en löjlig mus".186 

I denna så väldokumenterade, energiska och briljanta analys finns det 
många luckor. Salvemini har den manikeistiske polemikerns typiska sätt att 
fungera, där allt är svart eller vitt. För honom var de fascistiska ledarna en
bart korrumperade och ohederliga, medan de antifascistiska ledarna enbart 
var ytterligt rättskaffens och hederliga. Vad fascisterna än gjorde var felak
tigt, vad antifascisterna än gjorde var korrekt, och så vidare. Dessutom 
struntade Salvemini fullständigt i den ideologi som låg till grund för korpo-
rativismen. Slutligen tänkte han aldrig ens tanken att fascismen höll sig kvar 
vid makten med ett visst stöd från befolkningen, och inte enbart med våld. 
Men detta är kanske orättvis kritik, eftersom den uttalas på 50 års avstånd i 
tiden och ur ett helt annat perspektiv. Man måste bedöma Salveminis analys 
för vad den var avsedd att vara, nämligen en skarp, väldokumenterad, frisk 
och bitande kritik mot den fascistiska korporativismen. Och ur denna syn
vinkel är Under the Axe of Fascism verkligen ett lyckat arbete. 

Autarkin, 1935-1943 
År 1935 lanserade fascismen en ny ekonomisk politik: Autarki, somiprakti-
ken betydde (eller var avsedd att betyda) att landet blev oberoende av andra 
länder vad gällde export och import av handelsvaror. Detta var reaktionen 
— nästan bara i ord och ytterst lite i handling — på de ekonomiska sanktio
ner som hade påbjudits av Nationernas Förbund på grund av ockupationen 
av Etiopien. I verkligheten var också sanktionerna till stor del bara ord. Om 
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de skulle ha tillämpats på ett seriöst sätt, skulle det ha varit en katastrof för 
Italien. Solidariteten från Tyskland, eller neutraliteten från de länder som 
liksom Schweiz inte var medlemmar i Nationernas Förbund, skulle inte ha 
räckt för att rädda Italien. Men det är ett känt faktum att till och med England 
— ledande nation i det sanktionistiska blocket — på ett mycket milt sätt till-
lämpade restriktionerna. Man gick så långt som att låta olja passera via Su-
ezkanalen, olja som skulle försörja de italienska pansarvagnar som 
användes i Etiopien. Om England agerade på detta sätt kan vi bara föreställa 
oss hur de andra länderna tillämpade sanktionerna, de länder som i sin tur 
var i minoritet bland de europeiska och icke-europeiska länderna. 

Och på det sättet förändrade sanktionerna nästan inte alls strukturen hos 
den italienska ekonomin. De fick effekt bara inom utrikeshandeln, men även 
här var effektiviteten begränsad. Den italienska ekonomin fick till exempel 
en viss ökning av handelsutbytet med Tyskland, som ju inte deltog i sanktio
nerna. Men detta var inte fråga om en omkastning av någon tidigare tendens: 
1931-1935, före sanktionerna, exporterades från Tyskland till Italien varor 
som motsvarade bara 12,8 % av hela Italiens import; och bara 15,3 % av de 
produkter som exporterades från Italien hamnade i Tyskland. 1937-1939 
hade exportandelen stigit till 17 % och importandelen till 24,3 %.187 

Sanktionerna fungerade, javisst, men åt motsatt håll jämfört med hur Na
tionernas Förbund hade tänkt sig det hela. Sanktionerna drev fram en våg av 
patriotisk nationalism i Italien, en nationalism som gjorde kriget i Etiopien 
till den fascistiska regimens höjdpunkt vad gäller stöd och popularitet. Na
turligtvis var det inte enbart sanktionerna som fick detta resultat. Kriget i 
Etiopien var ju ett kort krig, som fördes långt borta, som inte kostade så 
många italienare livet och som dessutom var segerrikt. Hursomhelst bidrog 
också Nationernas Förbunds "belägring" till krigets och därmed också regi
mens popularitet.188 

Och korporativismen? Den övergavs helt enkelt. Uppenbarligen fortsat
te man att tillämpa de existerande lagarna; Korporationsdepartementet fort
satte att göra det man hade gjort dittills — det vill säga ingenting konkret — 
men om korporativism talades det inte längre. De Felice skriver apropå det
ta: " man överdriver inte om man säger att den korporativa ordningen, sjö
satt under buller och bång i slutet av 1933 och början av 1934, led skepps
brott totalt under dessa år, och inte bara det. [...] Den sattes också av samma 
regering på undantag vad gäller en lång rad befogenheter. Detta gäller då 
främst i fråga om prioriteringen av autarkin och alltså ekonomins utveck
ling".189 Det var faktiskt då och då någon som kom ihåg korporativismen, 
om inte annat så i alla fall Lantini, korporationsministern (åtminstone han ! ). 
Men han kom bara ihåg den för att kunna säga att "korporationernas vikti
gaste mål är nationens ekonomiska autarki".190 Det var en trist utveckling 
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för korporativismen, som det hade gjorts så mycket reklam för! Men det 
skulle komma att bli ännu värre. 

Den sociala republiken 
Den fascistiska regimen hamnade ju i kris, när det började stå klart att kriget 
gick mot sitt tragiska slut. När de allierade — framförallt engelsmän och 
amerikaner, men också kanadensare, polacker, nyazeeländare och andra — 
ockuperade Sicilien i juli 1943, stod det faktiskt klart för alla att det var nöd
vändigt att göra sig fri från tyskarna och att försöka uppnå en kompromiss
fred med segrarna. Den 25 juli, vid ett möte med Stora Rådsförsamlingen, 
lades det fram och godkändes en dagordning (där man bland annat nämnde 
korporationerna191), som gick emot Mussolini. Kungen, som dittills hade 
hållit sig undan, grep tillfället i flykten: Han avsatte Mussolini, lär arrestera 
honom, och utnämnde en militär, Pietro Badoglio, till regeringschef. Denne 
inledde omedelbart hemliga förhandlingar ("hemliga" inom citationsteck
en) med de allierade. Medan den italienska regeringen förhandlade var den 
fortfarande allierad med Tyskland, men tyskarna (som aldrig har varit god
trogna) hade mycket väl förstått vad som höll på att hända, och de agerade 
beslutsamt. För det första drog de ner några divisioner från den ryska fronten 
till Italien, och sedan listade de ut och höll noga reda på det gömställe där 
Mussolini hölls fången. 

På kvällen den 8 september meddelade man i radioutsändningar över 
hela världen att Italien gav sig och gick ur kriget. Dagen efter lämnade kung
en, Badoglio och de viktigaste ministrarna Rom och flydde till det territori
um de allierade hade ockuperat. Tyskarna skred omedelbart till verket: De 
anföll de italienska trupperna och ställde de italienska frontsoldaterna inför 
ett val — att antingen slåss på Tysklands sida eller hamna i koncentrations
läger. Under tiden befriade en grupp utvalda soldater Mussolini och flög ho
nom till Tyskland, till München. Några få dagar senare grundades — i den 
delen av Italien som var ockuperad av tyskarna—en republik med Mussoli
ni i ledningen, en republik som tog namnet Den italienska sociala republi
ken. "Social republik" var en term som hade fötts inom den revolutionära 
Syndikalismen. Den hade använts av De Ambris i hans valprogram i maj 
1921192, och Olivetti använde den då och då, när han upprepade "syndikalis-
terna vill ha en 'social republik'".193 Sedan hade termen övergivits. När den 
återupptogs 1943 hade den inte så mycket framgång — det blev faktiskt så 
att Den sociala republiken kom att kallas "Salò-republiken" (efter namnet 
på den stad där några departement hade sitt säte). 

— 206 — 



Den sociala republikens natur 

Naturligtvis har Den italienska sociala republikens karaktäristika diskute
rats inom tidigare forskning. Historikerna är här överens bara i en enda del
fråga: Republiken hade inget verkligt självstyre, utan var helt i tyskarnas 
händer. Det räcker med att tänka på det faktum att Mussolini hela tiden var 
omgiven av S S-män. Officiellt hade de uppgiften att skydda honom, men i 
realiteten övervakade de honom.194 

En del andra frågor är däremot föremål för diskussion. Det är ingen tve
kan om att Den sociala republiken grundades utifrån Hitlers vilja. Mussolini 
hade — efter den 25 juli — fallit ner i ett tillstånd av djup nedslagenhet. Han 
såg sitt politiska äventyr som avslutat, och hade skrivit ett brev till sin efter
trädare Badoglio, i vilket han önskade honom "lycka till" och bara bad om 
att få bli lämnad ifred. Han önskade bara att få dra sig tillbaka till sitt Romag
na, och att få sluta sitt liv där (så snart som möjligt, sade han). De få fascister 
som fortfarande ville slåss förberedde sig — när de hade kommit över 
chocken över regimens fall — att slåss under den tyska arméns fanor. 

Det återstår fortfarande att förklara varför Mussolini gav efter för Hitlers 
påtryckningar och återvände till det aktiva politiska livet. De förklaringar 
som ges inom den tidigare forskningen är skiftande: Önskan att åter få njuta 
maktens sötma, åtminstone den lilla makt som fanns kvar; att få hämnas på 
vänner som hade förrått honom och på gamla fiender; att hindra att tyskarna 
straffade italienarna för deras kursändring; att rädda hedern åt Italien, som 
av många anklagades för förräderi; att äntligen förverkliga den ursprungliga 
fascismens program. Detta sista motiv är det som intresserar mig mest. 

Fascismen hade kommit till makten genom att kompromettera sig med 
samhällets mest konservativa krafter (reaktionär borgerlighet, kyrka, armé, 
monarki, byråkrati), men för detta hade den fått betala ett ganska högt pris. 
Den hade ju fått avsvära sig den ursprungliga fascismens program, som — 
enligt en del forskare — kunde beskrivas som "vänsterinriktat", "radikalt", 
"revolutionärt", och så vidare. I Den sociala republiken kunde man tänka sig 
en annan utveckling. Det fanns ingen kung; armén var under "il Duces" kon
troll; kyrkan (som aldrig upprättade några diplomatiska kontakter med Den 
sociala republiken) lade sig inte i; borgerligheten var skräckslagen och oroa
de sig för den egna fysiska säkerheten och för sina företags säkerhet. I detta 
läge kunde fascismen vara sig själv och återvända till sitt ursprungsprogram. 
Mussolini sade faktiskt också i ett tal på Milano-operan den 16 december 
1944: "Ur en social synvinkel är den republikanska fascismens program 
bara den logiska fortsättningen på 1919 års program".195 

I den sista volymen av historikern De Felices Mussolinibiografi — nyli
gen publicerad som oavslutad, beroende på författarens bortgång — kastar 
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han som vanligt in en brandfackla och förorsakar diskussion, även som 
död.196 

De Felice omfattar, som man kunde vänta, idén om att Mussolini åter
vände till det politiska livet framförallt för att skydda italienarna från tyskar
nas hämnd. Men "il Duces" program var inte — och detta är en nyhet — att 
"återvända till ursprunget", eller hursomhelst var detta inte den viktigaste 
delen i programmet. De Felice påpekar faktiskt att enligt Mussolini hade 
inte enbart "äkta" fascister anslutit sig till Salò-republiken, utan en stor 
grupp människor bland vilka man kunde urskilja åtminstone två schattering
ar. 

Först hade man dem som betraktade kungens flykt som en skandal och 
den av Badoglio accepterade villkorslösa kapitulationen som en vanära. 
Dessa personer hade alltså anslutit sig till Salò-republiken "trots att" den var 
fascistisk, eftersom de tyckte att man skulle stå vid givet ord och kämpa med 
sin tyska bundsförvant ända till slutet. En annan grupp som hade accepterat 
Salò-republiken utan att vara fascister var republikanerna. Alla var de trog
na efterföljare till Mazzini och hade nätt och jämnt stått ut med Savoia-mo-
narkin. Men nu, äntligen, såg de en republik födas på italiensk jord, den förs
ta republiken sedan 1848, och alltså anslöt de sig till Mussolinis republik. 

Eftersom detta var den nya statens sociala sammansättning, skulle man 
enligt Mussolini inte framhärda så mycket med "revolutionära idéer" och 
radikala program, utan snarare skapa en stämning av "fosterlandet är i fara" 
och "enighet för en gemensam räddning". Detta förklarar, enligt De Felice, 
varför Mussolini höll sig vid sidan om i den ideologiska debatt som de oför
sonliga fascisterna höll vid liv, och varför han förhöll sig relativt ljum vad 
gällde frågan om socialisering. 

Man kan diskutera ifall "de äkta fascisterna" hade mycket eller litet in
flytande i Den sociala republiken. Det är i alla fall ett faktum att de fanns där, 
och att de försökte förverkliga det "riktiga" fascistiska programmet. Det 
skulle alltså vara intressant att göra en kort analys av deras idéer vad gäller 
frågan om korporativismen. 

Korporativismens slut 

Redan vid första anblicken ser man att fascisterna i Den italienska sociala re
publiken övergav termen korporativism för att istället tala om "arbete" och 
"socialisering". Här måste man precisera och säga att detta övergivande inte 
var totalt, åtminstone inte till en början. En av de mest framträdande perso
nerna i Den sociala republiken, Angelo Tarchi — som var minister för den 
korporativa ekonomin — sökte ge nytt liv åt korporativismen under benäm
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ningar som "ett system av planerad ekonomi på en korporativ grundval" och 
"planerad korporativ ekonomi". 

Apropå detta är ett tal som Tarchi höll signifikativt; han talade vid en 
kongress i Verona, och talet handlade om de korporativa organen.197 

Kongressen i Verona var vad gäller program och ideologi det viktigaste 
möte som höllls i Den italienska sociala republiken. I teorin var detta möte 
bara det första mötet för Partito Repubblicano Fascista, och på mötet be
stämdes det också att det inom kort skulle sammankallas en konstituerande 
församling. I verkligheten kom det aldrig till stånd någon sådan konstitue
rande församling, och kongressen i Verona blev det enda möte som sam
mankallades under Salò-republikens hela livstid (som sanningen att säga 
inte var så lång). Därför är kongressen i Verona så viktig. Av samma orsak 
blev Verona-manifestet (även kallat Carta di Verona) Den sociala republi
kens enda officiella ideologiska dokument.198 Det utfärdades den 17 novem
ber 1943, och bestod av en rad principdeklarationer och handlingsplaner 
som mötet hade antagit. 

Vid mötet i Verona höll Tarchi alltså sitt tal, och började då med ett nöd
vändigt påpekande, som gällde "det korporativa systemets otillräcklighet" 
just under korporativismens "guldår". Orsaken till denna otillräcklighet 
stod att finna inom den statliga byråkratin och inom partiet. Detta var organ 
som inte hade lyckats omskapa arbetet från att vara bara en del av produktio
nen till att vara produktionens själva centrum. Vad kom sig då denna otill
räcklighet av? Av att partiet inte hade brytt sig om klasskampen, en företeel
se som man felaktigt hade trott sig stå över. Klasskampen hade i själva ver
ket fortsatt, nu inom korporationernas ramar, och resultatet hade blivit att de 
rikaste klassernas intressen hade främjats. 

Det var enligt Tarchi alltså nödvändigt att lansera en ny ekonomisk 
struktur, som skulle vara mycket mer praktisk än korporationerna. Det skul
le då, som vi också sett ovan, vara en struktur som skapade "ett system av 
planerad ekonomi på en korporativ grundval" eller "planerad korporativ 
ekonomi". 

Denna planerade korporativa ekonomis karaktäristika skulle vara de föl
jande: Först och främst skulle korporationerna—som fortfarande skulle var 
sammanslutningar av arbetare och arbetsgivare förenade i samma organisa
tion — samordna den nationella ekonomin. Samhällsnyttiga företag skulle 
socialiseras. Administration och ledning av fabrikerna skulle helt skötas av 
tekniker och arbetare. Man skulle dela ut delar av företagens vinster till ar
betarna.199 

Mötet struntade i Tarchis projekt, i det att man beslöt att sätta stopp för 
det korporativa experimentet. Men avståndet mellan Tarchis inställning och 
de andra fascistledarnas inställning var mindre än vad det kan tyckas. Om 



man gör en extremt kortfattad sammanfattning, kan man uttrycka det så här: 
Tarchi sade "korporationerna har misslyckats; låt oss skapa nya korporatio
ner och låt oss socialisera". De andra, den stora majoriteten, sade "korpora
tionerna har misslyckats. Vi måste avskaffa dem och vi måste socialisera". 

Som vi kan se var alla överens om en sak: "Korporationerna ha misslyck
ats". Och även vad gäller orsaken till misslyckandet var man enig: Samarbe
tet hade saboterats av kapitalisterna, som till och med hade organiserat stats
kuppen den 25 juli. Och detta hade de gjort eftersom de förstod att "il Duce" 
— när han insåg hur det låg till — höll på att förbereda sig för att bryta "kom
promissen".200 

Och så kom det sig att korporationerna upplöstes, och i deras ställe ska
pades Confederazione generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti. I den
na organisation fick inte arbetsgivarna vara med, såvida de inte själva arbe
tade i sitt företag. Korporationsdepartementet bytte (den 6 januari 1944) 
namn till Departementet för korporativ ekonomi, som sedan (den 19 januari 
1944) bytte namn till Departementet för industriproduktion. Man bildade 
också ett Arbetsdepartement (med en avdelning för socialisering), och Jord
bruksdepartementet bytte namn till Departementet för jordbruks- och 
skogsbruksproduktion.201 

Arbete och socialisering 

Den sociala republikens fascism hade, som redan sagts ovan, arbete och so
cialisering som en bärande idé. 

Redan under tiden Mussolini höll på att förbereda sitt återinträde i politi
ken, hade han den 25 oktober anförtrott en medarbetare: "Privilegiernas och 
kasternas gamla värld ska vi ersätta med en stat för Arbetet med stort A".202 

Det första offentliga tal Mussolini höll sedan han hade befriats av tyskar
na, sändes den 17 september i München-radion. Det var ett kort tal och hand
lade inte i någon större utsträckning om produktionens värld, men Mussolini 
hann ändå med att deklarera: "Den nya stat vi vill inrätta ska vara nationell 
och social", eftersom den utgår från grundsatsen att "arbetet ska vara ekono
mins subjekt och statens okränkbara bas".203 

I Carta di Verona lade man som allmän princip fram (i punkt 8 b) att må
let för Den sociala republiken var "avskaffandet av det kapitalistiska syste
met inom landet och kamp mot det internationella penning väldet". Sedan 
lade man i punkt 9 till: "Basen för Den sociala republiken, och dess främsta 
subjekt, är arbetet i alla dess former—kroppsligt, tekniskt och intellektuellt 
arbete". Som en konkret konsekvens av denna principdeklaration menade 
man att den framtida konstituerande församlingen skulle vara "sammansatt 
av representanter för alla fackliga organisationer och alla förvaltningsenhe-
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ter I och med denna deklaration lade man alltså fram en grundläggande 
princip: Medborgare är bara den som samtidigt är arbetare. 

Nu ska vi inte tro att man i Den sociala republiken nöjde sig med princip
deklarationer eller med prat, som ju fallet hade varit under fascismens 
"guldår": Man skred till verket med socialiseringen. I punkt 12 i Carta di Ve
rona fastslogs att "inom varje företag (industriellt, privat, halvstatligt) ska 
teknikernas och arbetarnas representantskap ha ett mycket nära samarbete 
— via en direkt kännedom om driften — vad gäller en rättvis lönesättning. 
Man ska också samarbeta ifråga om en rättvis fördelning av vinsten till en 
reservfond, till aktieutdelning, samt till en utdelning till arbetarna. 

I några företag kommer detta att kunna genomföras med hjälp av en ut
vidgning av de nuvarande fabrikskommissionernas företrädesrätt. I andra 
företag kommer det att ske genom att man ersätter styrelserna med driftsråd, 
som ska vara sammansatta av tekniker och arbetare samt en representant 
från staten. I ytterligare andra företag kommer det att ske i form av halvfack
liga kooperativ". 

Dessa föreskrifter i Carta di Verona genomfördes 1944, i och med två 
dekret, ett av den 30 juni, i vilket principerna fastslogs, samt ett av den 22 de
cember, i vilket man fastslår att dessa två dekret nu träder i kraft.204 

Man socialiserade alla företag som ägdes av stat, provinser och kommu
ner, medan man inom den privata sektorn enbart socialiserade de företag 
som hade en miljon i aktiekapital och hundra arbetare anställda. 

Socialiseringen genomfördes så här: 
a) företagsledarna blev ansvariga inför regeringen i fråga om ledningen 

av den totala verksamheten 
b) företagsledarna assisterades av driftsråd. De offentliga företagens 

driftsråd var sammansatta av tekniker och arbetare som hade valts av och 
bland personalen. Vad gäller de privata företagen var driftsråden blandade: 
de var alltså sammansatta både av representanter för ägarna och av represen
tanter för arbetarna 

c) arbetarna skulle få del av företagets vinster, med en andel som inte 
översteg 30 % av lönen 

Socialiseringarna genomfördes ganska snabbt, och enligt de officiella 
deklarationerna hade man den 25 januari 1945 socialiserat 76 företag, med 
sammanlagt 129 000 anställda och med ett sammanlagt aktiekapital av 4 
119 miljoner lire. Bland andra hade de viktigaste företagen socialiserats, till 
exempel FIAT, Olivetti och bokförlaget Mondadori.205 

Forskarna blir återigen eniga, när de påpekar att socialiseringen var ett 
misslyckande. Den saboterades av alla. Industriägarna motarbetade den na
turligtvis, och så gjorde också tyskarna, som fruktade att den skulle leda till 
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en minskad produktionstakt. Men de som framförallt saboterade den var ar
betarna, som den ju egentligen riktade sig till, och som var de som skulle ha 
åtnjutit de största förmånerna. Som vi vet hade arbetarna i stort sett varit 
främmande för, eller snarare fientliga till, fascismen före socialiseringarna. 
De fortsatte att vara fientligt inställda även efteråt. För dem var socialise
ringarna en misstänkt gåva från en klassfiende, något man inte kunde lita på. 
Dessutom var kriget snart slut, Röda Armén var segerrik, angloamerikaner-
na var nära. Det fanns ingen orsak att ansluta sig till fascismen, just när den 
låg för döden.206 

Det är synd, eller om man så vill, en mindre tragedi i historien, att när kor-
porativismen bara eller nästan bara bestod av ord väckte den stort intresse. 
När den däremot (under beteckningen socialisering) fick konkreta resultat, 
struntade alla i den. 

Den antifascistiska italienska republiken, 1945-1974 
Krigsslutet och de antifascistiska krafternas maktövertagande i Italien förde 
med sig några inslag (ytterst få) som inte låg i linje med den föregående regi
men, men de förde också med sig inslag (väldigt många) som låg i linje med 
den föregående regimen. Jag kommer att begränsa mig till att analysera de 
språkfrågor och de principfrågor som rör arbetslivet. 

Inslag som inte låg i linje med den föregående regimen 
De år som följde omedelbart på fascismens fall var, i Italien och i resten av 
Europa, år av intensiv politisk verksamhet. Lösenorden i alla debatter, och 
absolut de mest använda orden, var "frihet" och "antifascism".207 

Som en motsats till dessa blev "fascism" det mest avskydda begreppet, 
och det associerades till "tyrannstyre"208, "skändlighet"209, "totalitär"210, 
"skymf"211, "förfall"212 och "slaveri".213 

Även korporativismen störtade ju vid fascismens fall, och den blev syno
nym med "egoism tillämpad på arbetslivet", "gruppegoism", "inskränkt 
fackföreningsrörelse", "blint och på förhand bestämt försvar av de egna in
tressena", och så vidare. Dessa betydelser, som blev populära vid fascis
mens fall, är de betydelser som fortfarande gäller i Italien.214 



Inslag som låg i linje med den föregående regimen 
Men om nu "fascism" och "korporativism" i Italien blev helt negativa be
grepp, blev det istället så att i antifascismens och antikorporativismens 
namn förkunnade man principer som vilken fascist som helst skulle ha kun
nat ställa upp på och skriva under på. Vidare behölls till mycket stor del det 
som fascismen hade gjort i Italien för arbetslivet. Det är mycket lätt att för
klara orsaken till denna kontinuitet. 

Arbetet 

Framstående tidigare forskare har redan påpekat att "kontinuitet" är det 
nyckelord som förklarar många företeelser i det italienska samhället, under 
dess övergång från fascistdiktatur till demokrati. Det fanns en kontinuitet 
vad gäller de sociala grupperingar som innehade makten, det fanns en konti
nuitet i statens struktur, och så vidare.215 

Självklart fanns det ingen kontinuitet vad gäller vilket parti som satt vid 
makten, för Partito Nazionale Fascista förklarades olagligt. Makten gick 
dock inte tillbaka till de liberala rörelser som hade dominerat den politiska 
scenen mellan 1848 och 1922. Dessa krafter hade komprometterat sig kraf
tigt i och med sina kontakter med fascismen, och sedan — i de olika försöks
valen — visade det sig att de bara stöddes av en liten minoritet. Makten gick 
istället över till de stora masspartierna, alltså kristdemokraterna och kom
munistpartiet. 

Det var faktiskt så att vid den konstituerande församlingen — alltså den 
församling som var vald vid ett allmänt val 1946, med uppgiften att fungera 
som parlament och samtidigt förbereda en ny grundlag — var de deputerade 
som var förankrade i ett marxistiskt eller katolskt parti ungefär 80 % av det 
totala antalet deputerade. Jag behöver väl inte påminna om att katolikerna 
och marxisterna hela tiden — av olika orsaker — stod i motsättning till den 
rena liberalismen. Följaktligen fortsatte, nu i antifascismens namn, den po
lemik mot kapitalismen och den fria marknaden som fascismen, åtminstone 
i ord, hade ägnat sig åt. 

Medan det liberala Italien hade ställt friheten i centrum för sin uppmärk
samhet, ställde alltså både det fascistiska och det antifascistiska Italien arbe
tet i centrum, åtminstone vad gäller principdeklarationer. 

Giuseppe Bottai, korporationsministern, hade på sin tid påpekat (1938) 
att fascismen var "en demokrati grundad på arbetet".216 

I Carta di Verona — som ju i realiteten var Den sociala republikens kon
stitution — skrev man i punkt 9 att "Basen för Den sociala republiken, och 
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dess främsta subjekt, är arbetet i alla dess former — kroppsligt, tekniskt och 
intellektuellt arbete". 

Artikel 1 i Den antifascistiska republikens konstitution antogs, utan någ
ra speciella invändningar, den 22 mars 1947 av den konstituerande försam
lingen, och är fortfarande den som gäller. Den lyder: "Italien är en demokra
tisk republik, som är grundad på arbetet. Makten tillhör folket, som utövar 
den i de former och med de begränsningar som ges av konstitutionen".217 

Jag kan inte föreställa mig någon större kontinuitet än denna. 

Socialiseringen 
När man i den konstituerande församlingen debatterade de av konstitutio
nens artiklar som rörde arbetet (artiklarna 35-47), fördes debatten naturligt
vis i antifascismens tecken, alltså antifascismen i ord. Man kunde där höra 
de vanliga invektiven mot fascismen, "det bedrägliga Carta del Lavoro"218, 
korporationerna, och så vidare.219 

Å andra sidan förekom det inte några oreserverade hyllningar till libera
lismen. Det var tvärtom bara den lilla gruppen liberala deputerade som för
klarade sig vara motståndare till "vaga" formuleringar som "förstatligan
de", "socialisering", "jord till småbrukarna".220 Alla de andra höll hårt på 
nödvändigheten av att skapa en ekonomi som försvarade arbetet och som 
var "social". "Social" var kanske den term som var flitigast använd, när man 
talade om ekonomi. Naturligtvis undvek man nogsamt att sammanställa det
ta adjektiv med substantivet "republik", för att inte leda tankarna till den ha
tade fascistiska sociala republiken. Men däremot använde man ordet "soci
al" tillsammans med "demokrati"221 och, som sagt, med "ekonomi".222 

Av alla av konstitutionens artiklar som handlar om arbetet är det bara 
nummer 39 och 40 som är antifascistiska, eftersom man i dessa talar om 
facklig föreningsfrihet och strejkrätt. De andra artiklarna är sådana att vil
ken riktig fascist som helst skulle känna igen dem som "sina egna". Artikel 
35 beskyddar arbetet; artikel 36 föreskriver löner i proportion till ansträng
ningen; artikel 37 beskyddar den arbetande kvinnan; artikel 38 stadgar om 
socialvård; artikel 41 slår fast att det privata ägandet har sociala mål; artik
larna 42-43 handlar om rätten till expropriation; artikel 44 sätter upp grän
ser för äganderätten; artikel 45 hyllar kooperativen; artikel 47 beskyddar 
sparandet. 

Beträffande några artiklar är likheterna överväldigande med Den itali
enska sociala republikens principer. Artikel 46 slår till exempel fast: "[...] 
republiken erkänner arbetarnas rätt att medverka, på de sätt och inom de 
gränser, som lagen föreskriver, i ledningen av företagen". Denna förordning 
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beskriver exakt det som i Den sociala republiken hade kallats socialisering 
av företagen. Den enda skillnaden är att Den sociala republiken genomförde 
detta, medan Den antifascistiska republiken ännu inte har gjort det. Det är 
signifikativt att under de år som följer på konstitutionens ikraftträdande är 
det just fascisterna som protesterar mot att denna artikel inte tillämpas i 
praktiken.223 

Slutligen kan det vara lämpligt att kort analysera konstitutionens artikel 
99, där det står: "Det nationella rådet för ekonomi och arbete är sammansatt 
— på de sätt som lagen föreskriver — av experter och representanter för de 
produktiva grupperna, med hänsyn tagen till deras numeriska och kvantita
tiva vikt. Det är de båda kamrarnas och regeringens rådgivande organ i de 
frågor och de uppdrag som lagen föreskriver. Rådet har initiativrätt i lag
stiftningsfrågor, och kan bidra till utarbetandet av den ekonomiska och soci
ala lagstiftningen enligt de principer och inom de gränser lagen anger". 

Denna artikel har gett upphov till det så kallade CNEL (Consiglio Nazio
nale dell 'Economia e del Lavoro), som är en organisation som liknar Korpo
rationsdepartementet. Mellan de två organisationerna finns det ingen grund
läggande skillnad: Den nu existerande antifascistiska varianten är, precis 
som den tidigare fascistiska varianten var, sammansatt av olika representan
ter från arbetslivet, den är skapad för att avge utlåtanden, och den är lika 
kostsam och onödig. 

Om vi så tar steget från dessa principfrågor och juridiska frågor till prak
tiska frågor av ekonomisk typ, måste vi undersöka LR.I och I.M.I. Det är 
alltså den italienska ekonomins två giganter och det viktigaste arbet från den 
fascistiska epoken. Det var inte bara så att dessa två institutioner behölls vid 
fascismens fall, utan de utvidgades också. I.R.I. har kommit att äga 50 % av 
den italienska industriegendomen. Dessutom har LR.I knoppat av sig i 
E.N.I., som är en gigant inom oljesektorn, och som konkurrerar på lika vill
kor med "de sju systrarna". 1956 skapades också Departementet för statligt 
deltagande, för att, som det brukar heta, "koordinera" den enormt stora stat
segendomen.224 

Jag vill avsluta detta avsnitt med att påpeka att stora delar av det fascistis
ka välfärdssystemet förblev intakt, förutom de vanliga namnändringarna. 
INF AIL (Istituto Nazionale Fascista Assistenza Infortuni Lavoro) [ung. 'det 
fascistiska nationella institutet för hjälp vid arbetsolyckor'] förlorade sitt F 
och blev IN AIL; INFPS (Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale) 
[ung. ' det fascistiska nationella institutet för socialförsäkring' ] förlorade sitt 
F och blev INPS, och så vidare. 
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Slutet: 1974 
Det skulle behöva göras speciella studier vad gäller de skandinaviska län
derna, för i dessa länder har kanske aldrig orden "fascism" och "korporati-
vism" format ett odelbart dubbelnamn. I resten av Europa, däremot, för 
ordet "korporativism" oundvikligen med sig "fascism" Här kan man notera 
att detta inte bara beror på den italienska fascismen: Fram till 1974 fanns det 
på den iberiska halvön regimer som vanligen kallades fascistiska, och som 
presenterade sig själva som "korporativa". Dessutom deklarerade general 
Pinochet i september 1973, efter att ha genomfört statskuppen i Chile, att 
han ville omorganisera den chilenska ekonomin på en korporativ bas.225 

Man skulle behöva göra ytterligare studier av detta, men det räcker kanske 
med att konstatera att 1968 års utgåva av Encyclopedia of Social Science vid 
uppslagsordet "korporativism" hänvisar till "fascism".226 

Hursomhelst skedde under 1970-talet två förändringar, och för att vara 
mer exakt blev det avgörande året 1974. Det året föll den portugisiska dikta
turen; i juli blev Francisco Franco allvarligt sjuk, och både för honom och 
för hans regim började en utdragen dödskamp. De två iberiska regimerna 
bemöttes under sin livstid med förakt, och när de så småningom dog begrav
des de i tysthet. Med dem föll också begreppet korporativism i glömska, det 
begrepp som var så knutet till den fascistiska erfarenheten. 

Om vi dröjer ett tag vid 1974, publicerade sociologen Philippe Schmitter 
detta år i Review of Politics en artikel, som signifikativt nog hette "Still a 
Century of Corporatism?"227, och som markerade en vändpunkt i studiet av 
detta ämne. 

Schmitter tillhörde gruppen "moderniseringssociologer", som vi redan 
stött på. Det är signifikativt att han dittills hade ägnat sig åt de iberiska sam
hällena. I denna artikel gav Schmitter en ny definition av begreppet korpora
tivism: "Corporatism can be defined as a system of interest representation in 
which the constituent units are organized into a limited number of singular, 
compulsory, noncompetitive, hierarchically ordered and functionally diffe
rentiated categories, recognized or licensed (if not created) by the state and 
granted a deliberate representational monopoly within their respective cate
gories in exchange för observing certain controls on their selection of lea
ders and articulation of demands and supports".228 Som man ser är alla hän
syftningar på de fascistiska eller halvfascistiska regimerna försvunna. Med 
"korporativism" menar Schmitter ett system av sociala relationer i ett sam
hälle där ett antal olika sociala grupper konkurrerar. Denna konkurrens är 
tillåten, eller snarare önskvärd, och regeringen ska fungera som medlare, så 
att den politiska processen styrs av dessa gruppers interaktion. 
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Schmitter återlanserade, fortfarande i denna artikel, den rumänske socio
logen Maïnolescu, som jag nämnt tidigare. Det var han som hade förutspått 
att korporativismen skulle bli framtidens ekonomiska lära. Schmitter var 
fullkomligt överens med Maïnolescu om detta, och upprepade att enligt ho
nom skulle korporativismen komma att spela en mycket viktig roll i de fram
tida moderna samhällena. 

Denna artikel av Schmitter kan sägas vara inledningen till en pånyttfö
delse för korporativa studier i Amerika och i Europa.229 Sedan dess har ordet 
korporativism (eller, vanligare, det engelska "corporatism") faktiskt blivit 
allt vanligare bland sociologerna, och inte längre knutet till fascismen. 
Tvärtom har korporativismen som en typ av ekonomi knuten till auktoritära 
högerregimer upphört att intressera sociologerna, och har istället blivit his
torikernas monopol. De två typerna av korporativism, historikernas respek
tive sociologernas, är idag så olika varandra att man för att skilja dem åt bru
kar tala om "historisk korporativism" i motsatsställning till "nykorporati-
vism", eller "authoritarian corporatism" mot "liberal corporatism", eller så 
ytterligare "inegalitarian corporatism" mot "egalitarian corporatism". 
Dessutom kan man höra uttryck som "West European corporatism", "neo-
corporatism", och så vidare.230 

Här är den historiska studien avslutad. Det enda som behöver tilläggas är 
att på en folklig nivå (talad italienska, radio, TV, tidningar) är "korporati
vism" fortfarande ett negativt laddat ord. Italienska experter på ekonomi, 
politik och sociologi deltar ju däremot i den internationella debatten, och för 
dem har ordet "korporativism" samma betydelse som i resten av Europa 231 
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KAPITEL 6 

DEN POLITISKA MAKTENS PÄ VERKAN PÅ 
SPRÅKUNDERVISNINGEN" — något om 
Utlänningsuniversitetet i Perugia 

Frågeställning 

"Führern har skapat allt", stod det i grammatikböckerna i Tyskland under 
den nazistiska perioden. "Gud har skapat allt", stod det istället från 1945. 

Jag har ställt mig frågan om det som hände i Tyskland också hände i Itali
en. Från 1930 till 1960 i Italien upplevde man tre olika "kulturella klimat", 
delvis som en följd av tre olika "politiska klimat". Påverkade detta undervis
ningen i det italienska språket? Eftersom ämnet är mycket brett, är det nöd
vändigt att koncentrera sig på enbart en institution — som är ganska känd 
också utanför Italien — nämligen Utlänningsuniversitetet i Perugia. Jag ska 
här försöka analysera den politiska situationen och den ideologi (eller de 
ideologier) som hör till varje politisk situation, och dessutom Utlännings
universitetets situation. 

Första perioden, 1930-1944 
Som många vet föddes fascismen år 1919, och 1922 kom rörelsen till mak
ten (alltså när Mussolini blev premiärminister den 28 oktober), men inte 
förrän 1925 införde man diktatur. Den förändring som intresserar mig är 
hursomhelst den som ägde rum omkring 1930, när fascismen omvandlades 

** Detta kapitel är tidigare publicerat, då på italienska, under titeln "Riflessi del 
potere sull'insegnamento della lingua". I: Söhrman, Ingmar, La culture dans la 
langue, Acta Universitatis Umensis, Umeå, 1993. 
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till en "totalitär regim".1 Idag är denna fråga inte längre kontroversiell, men 
det har inte alltid varit så. Den första historiografin — den var delvis samtida 
med fascismen och den dominerade den historiska debatten fram till slutet 
av 1960-talet — var klassiskt kluven i en liberal, en radikal och en marxis
tisk del.2 Polemiken mellan dessa tre skolor var ganska livlig (och i grunden 
en förlängning av de samtida politiska diskussionerna), men de hade en ge
mensam utgångspunkt, som man absolut inte får bortse ifrån: Fascismen 
hade varit en diktatur, som en liten minoritet fanatiker (5 000, preciserade 
historikern Gaetano Salvemini3) hade tvingat på 38 miljoner italienare. 

Enligt denna tolkning hade fascismen aldrig eftersträvat ett folkligt stöd, 
eftersom man bibehöll makten med våld eller hot om våld. Inte heller sökte 
man bygga upp något konstruktivt, eftersom man begränsade sig till att ut
plåna de grundläggande medborgerliga rättigheterna och förstöra struktu
rerna i den gamla liberala stat, som man hade tagit i besittning.4 Kring slutet 
av 1960-talet förändrades detta synsätt märkbart. Framförallt var det studi
erna av totalitarismen som öppnade vägen för vidare diskussioner, eftersom 
man i dessa studier visade på ansträngningarna från diktaturregimer (fram
förallt de nazistiska och stalinistiska regimerna) att bygga upp en ny stat och 
en "ny människa".5 

Därefter har George L. Mosses studier riktat uppmärksamheten på den 
nazistiska regimens ideologiska bas, och har i och med detta öppnat vägen 
för liknande studier av den fascistiska regimen. Slutligen har så Gino Ger
manis och James A. Gregors studier (som sinsemellan är mycket olika) visat 
på den nära kopplingen mellan fascism, massrörelser och social rörlighet.6 

Vad gäller Italien förändras under 1960-talet historiografin i och med Alber
to Aquarones och framförallt Renzo De Felices studier.7 Dessa två till-
lämpade på Italien de tolkningsscheman som redan hade använts för nazis
men och andra totalitära regimer. På 20 år förändrades alltså historikernas 
uppfattning i grunden: I deras händer har den fascistiska regimen förändrats 
från en diktatur utan idéer och utan program, till en regim med många idéer 
och med målet att genomföra ett stort projekt. Alltså, fascismen som totali
tär rörelse. 

Naturligtvis kan man diskutera om fascismen lyckades skapa en verkligt 
totalitär stat8, men man måste erkänna att de i alla fall försökte. Låt oss till 
exempel ta ungdomens fostran, ett område av grundläggande betydelse för 
varje regim som ställer upp långsiktiga mål. Skolan, framförallt låg- och 
mellanstadiet9, fascistiserades genom en revidering av läroplanen, som till 
exempel föreskrev undervisning i militär teknik och vapenövningar. Vap
nen var naturligtvis av trä, inte för att man var rädd att barnen skulle göra illa 
sig, utan för att inte ens soldaterna hade tillgång till riktiga vapen. Man inför
de en enda, för alla gemensam lärobok, som var utarbetad av utbildningsde
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partementet, lärarna var tvungna att hålla lektion iförda militäruniform 
(även kvinnorna), med flera liknande saker. 

Och skolan var bara en av de institutioner man använde för att "fascisti-
sera" ungdomen: 1926-27 bildades O.N.B. (Opera Nazionale Balilla), en 
organisation som hade som mål att enligt fascismens principer fysiskt och 
moraliskt fostra ungdomar mellan 8 och 18 år. Sedan bildades Fasci giova
nili, som engagerade ungdomar mellan 18 och 21 år. I dessa två föreningar 
var 1934 mer än 90 % av barnen och ungdomarna mellan 8 och 21 år med
lemmar.10 

Sammanfattningsvis är det intressant att notera att alla dessa instrument 
för utbildning och uppfostran, och andra som jag inte kommer att beskriva 
(man ska ju inte glömma att fascisterna också kontrollerade press, radio, och 
så vidare), alla dessa instrument hjälpte till att skapa stöd och att mobilisera. 
Det var faktiskt så att de dagliga och banala händelser som äger rum i alla 
länder, dessa blev i händerna på fascismen (och på alla andra totalitära regi
mer) stora "slag" — det är naturligtvis inte en tillfällighet att man använder 
denna militära term — i vilka hela befolkningen och alltså också ungdomen 
uppmanades att delta. Exempelvis blev ansträngningen för att öka spann
målsproduktionen "slaget om vetet": I pressen och i radion hyllades de upp
nådda framstegen; i journalfilmerna (alltså de där korta nyhetsglimtarna 
som kom före och efter den verkliga filmen) såg man Mussolini som med 
bar överkropp skördade vetet tillsammans med småbönderna. På ljudspåret 
fick man samtidigt höra att ju mer "il Duce" arbetade, desto mer energisk 
blev han, och att efter många timmars hårt kroppsarbete återvände han till 
Palazzo Venezia, där han återupptog sitt arbete som Italiens och fascismens 
Duce. Man fick också se grupperna från Opera Nazionale Balilla, som såd
de vete i sin lilla köksträdgård just under skolfönstret, och så vidare. 

Denna långa utläggning är nödvändig för att ge ett exempel (åtminstone 
ett) på fascisternas försök att "fascistisera" samhället, här den del av samhäl
let som berör ungdomarna. Från detta kan vi så ta steget över till "fascistise-
ringen" av det italienska språket, men jag vill upprepa att jag begränsar mig 
till en enda sektor. Jag har i Perugia besökt Utlänningsuniversitetet, som 
började växa fram 1921 (alltså när fascismen fortfarande inte hade kommit 
till makten och ännu mycket mindre var en "totalitär regim"). Dess start var 
mycket blygsam: Man höll bara några få kurser för inte mer än ett tiotal stu
denter, och detta inom det vanliga universitetet i Perugia. Man hade dock 
framgång, och 1925 grundades själva Utlänningsuniversitetet, som var helt 
självstyrande och självständigt i förhållande till det vanliga universitetet.11 

Ar 1927 flyttade man till Palazzo Gallenga, där man fortfarande har sin bas. 
Grundare av och rektor för universitetet fram till 1944 var Astore Lupattelli 
(1867-1945), en i Perugia verksam advokat, som var mycket känd och re
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spekterad i staden. Eftersom Lupattelli hade den totala kontrollen över uni
versitetet från grundningsåret fram till 1944, är det viktigt att beskriva hans 
förhållande till fascismen. Lupattelli skulle kunna definieras som ^medlö
pare", men då måste man förklara detta ord, som är en term som man använ
der sig av inom den historiska forskningen. 

Med medlöpare menar man de delar av "den gamla konstitutionella-mo
derata och konservativa politiska klassen och byråkratin"12, som hade be
vittnat fascismens framväxt och framgångar — några redan från början med 
sympati, några från början med misstänksamhet — och som kom att utveck
las till regimanhängare. En del av dem kom även att inneha viktiga poster, 
även om de fortsatte att ha mer eller mindre uttalade och mer eller mindre 
kraftfulla reservationer och invändningar. Några handlade i god tro, efter
som de delade några av regimens åsikter, andra handlade i uppgivenhet, ef
tersom de var övertygade om att utan just deras personliga deltagande skulle 
fascismen vara ännu sämre än vad den var. Slutligen fanns det en grupp som 
var medlöpare på grund av enkel opportunism och lust att göra karriär. Fa
scismen å sin sida (alltså Mussolini och de andra fascistledarna) betalade 
medlöparna med samma mynt: Man överöste dem med hedersbetygelser 
och uppdrag, så länge man hade användning för dem, och sedan gjorde man 
sig skrupelfritt av med dem, när man inte längre behövde dem. Bland de 
mest kända medlöparna kan vi ta politiker som Federzoni, militärer som Ba
doglio, intellektuella som Gentile, höga ämbetsmän som Appiani, journalis
ter som Fani Ciotti, industrimän som Volpe di Misurata, och — enligt min 
mening — även en sådan som Lupattelli (även om det är klart att Lupattelli 
inte var en av de mest betydelsefulla personerna i mellankrigstidens Italien). 

Vilket inflytande hade då fascismen på Utlänningsuniversitetet i Peru
gia, under den tid då detta leddes av Lupattelli, en fascismens medlöpare? 
Litet, ytterst litet, i stort sett inget inflytande alls, frånsett i fråga om några 
mindre betydande saker.13 Under större delen av den fascistiska epoken var 
den grammatikbok som användes den som skrivits av en professor Romano 
Guarneri, "Metodo di lingua italiana per stranieri".14 

Jag har i universitetets bibliotek gått igenom denna bok, men jag har i den 
inte lyckats finna en enda anspelning på det politiska systemet, på fascis
men, elller på Mussolini, inte en enda. Detta är i sig självt ett anmärknings
värt faktum, och än mer anmärkningsvärt, om man betänker hur boken är 
upplagd. Det var faktiskt så att Guarneri (som inom parentes sagt undervisa
de just vid Utlänningsuniversitetet och var dess huvudansvarige lärare för 
grammatikkurserna), som hade studerat och undervisat utomlands — sär
skilt i Holland — hade varit den som i Italien hade börjat med den så kallade 
"aktiva metoden" för språkinlärning. Idag är denna metod vida spridd, men 
på den tiden var den mycket ny. Med den "aktiva metoden" utgår man inte 
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från grammatiken för att sedan hamna i det praktiska språkbruket, utan man 
utgår tvärtom från den praktiska erfarenheten för att sedan komma till re
geln. 

Och boken är faktiskt fylld av dialoger, bitar av samtal och övningar som 
är inspirerade av vardagslivet. Men det är just detta som är problemet: Man 
talar hela tiden om cappuccino och bussar, och inte en enda gång om Foster
land och Fascism. 

Här måste man, för att göra bilden fullständig, tillägga att grammatikun
dervisning inte var universitetets enda uppgift. En annan mycket viktig — 
och naturligtvis också statusfylld — aktivitet var "kulturkurserna", som det 
också är nödvändigt att ta upp för att kunna förstå "tonen" och den ideologis
ka inriktningen på universitetet. Dessa kurser var föredragsserier som varje 
sommar organiserades, inte bara för studenter, utan för alla intresserade (låt 
oss komma ihåg att sommaren är detta universitets mest aktiva period). Låt 
oss därför ta en närmare titt på innehållet i dessa föredrag.15 För det första 
kan vi notera att kurserna var av vitt skiftande slag. Det fanns kurser i jämfö
rande litteraturvetenskap, där man studerade förhållandet mellan italiensk 
litteratur och annan europeisk litteratur; dessa kurser hölls av experter på ut
ländsk litteratur. Sedan ägnade man också många lektioner åt det moderna 
och samtida Italien. Här tog man upp mycket varierande ämnen, allt från ju
ridik till psykologi, från poesi till ekonomi. Det fanns en historisk kurs, och 
varje år gick man igenom ett speciellt århundrade. Ar 1931 hade man till ex
empel en föredragsserie som ägnades åt olika aspekter av 1200-talet och 
1300-talet. År 1932 var uppmärksamheten vänd mot 1400-talet, 1933 mot 
1500-talet, och så vidare fram till 1941, som man ägnade åt 1800-talet. År 
1942 började man så om igen med 12- och 1300-talen. Något som också 
kom igen hela tiden var kurserna i etruskologi och "lectura Dantis" (det se
nare alltså läsning av och kommentarer kring de olika sångerna i Divina 
commedia). Man höll föredrag med anledning av speciella händelser, som 
till exempel 2 000-årsminnet av Vergilius' födelse eller 200-årsminnet av 
George Washingtons födelse. Man kunde slutligen också hålla föredrag 
med anledning av tillfälliga besök—ledare för kulturinstitut, utländska uni
versitets lärare på genomresa i Perugia, och så vidare — men detta får vi an
ledning att återkomma till. 

Vi kan utan tvivel konstatera att det i allmänhet rörde sig om föredrag av 
hög kvalitet. För varje ämne bjöd man in dess främsta experter. Låt mig bara 
ge något exempel: Föredragen om barnpsykologi hölls av Agostino Gemel
li, den främste italienske experten på området: lektionerna i rysk och slavisk 
litteratur hölls av Ettore Lo Gatto, då en ung forskare, men han skulle kom
ma att bli den främste i Italien på detta område. Filosofikurserna hölls av An
tonio Banfi, en av de främsta filosofiforskarna som Italien haft under detta 



århundrade; litteraturkurserna hölls av Natalino Sapegno, författare till en 
"Storia della letteratura italiana", som än idag är den mest använda littera
turhistorieboken i den italienska skolan. Sapegno har också skrivit en bok 
om Divina commedia, en bok som utan tvivel är den bästa i sitt slag från det
ta århundrade. Några historielektioner gavs av Federico Chabod, kanske 
den främste italienske historikern av liberalt snitt, och vars studier av Itali
ens utrikespolitik i slutet av 1800-talet är aktuella än idag. Lingvistiklektio
ner hölls av Bruno Migliorini och Giacomo Devoto, utan tvivel den tidens 
två främsta lingvister i Italien. Dessutom hölls lektioner av Filippo Tomma
so Marinetti, grundaren av futurismen (en kulturströmning som inte var av 
så hög klass, men anmärkningsvärd eftersom det var den enda kulturström
ning under detta sekel som haft sitt ursprung i Italien). Lektioner hölls slutli
gen också av Giovanni Papini, en mycket diskutabel intellektuell (någon har 
definierat honom som "ideologisk terrorist"16), men absolut en av huvud
personerna i den italienska kulturdebatten under första hälften av 1900-ta-
let. 

Naturligtvis var inte alla föredrag av så här hög klass — namnen på 
många föredragshållare är glömda idag — men man kan inte bjuda in ett 
geni till varje föredrag, framförallt inte om det ska hållas många föredrag 
(och det var ett hundratal varje sommar). 

Men fanns det då ingen koppling mellan den fascistiska regimen och Ut
länningsuniversitetet? Eller, mer brutalt uttryckt: Erlade inte Utlänningsu
niversitetet någon tribut åt fascismen? Jo, det gjorde man, och denna tribut 
var av åtminstone fyra olika slag. Men innan jag beskriver dessa, vill jag un
danröja ett möjligt missförstånd. 

Om man bläddrar igenom II Bollettino ('Bulletinen') från Utlänningsu
niversitetet från dessa år hittar vi bland föredragshållarna betydelsefulla 
personer med anknytning till den fascistiska regimen — ministrar, ledare för 
kulturinstitut, och så vidare. Detta fenomen beror på att man i Italien har en 
tradition som — om jag förstått det rätt — inte finns i Sverige, eller som hur
somhelst är mindre viktig i Sverige än i Italien. Det handlar om fenomenet 
med kulturpersonligheter, som också är mycket politiskt aktiva. Jag syftar 
inte specifikt på den korta tiden av fascistiskt maktinnehav (som ju bara va
rade 21 år), utan detta är en lång tradition. Kanske går den tillbaka till Ma
chiavelli, som skrev böcker om historia och politik, och som samtidigt var 
sekreterare i Republiken Florens. Det är hursomhelst säkert att denna tradi
tion fortlever ända in i våra dagar. Den nuvarande presidenten i Italien kom
mer från domarkåren, men den föregående var Francesco Cossiga, lärare i 
konstitutionell rätt vid universitetet i Sassari, och ytterligare en föregångare 
var Luigi Einaudi, en av de främsta experter på ekonomi som Italien haft un
der detta århundrade. Talman i senaten (den näst viktigaste statliga posten) 
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är nu Giovanni Spadolini, lärare i samtida historia vid universitetet i Florens 
och författare till många skrifter om den italienska enhetsrörelsen [ital. il Ri
sorgimento italiano]. I den nuvarande regeringen finns det tio eller elva mi
nistrar som är de främsta experterna på de områden som deras respektive de
partement handhar. 

Om vi återgår till den fascistiska perioden, så vill jag beskriva en av dessa 
personer som befinner sig någonstans mittemellan kultur och politik, nämli
gen Alfredo Rocco, justitieminister från 1925 till 1932, och en av de främsta 
juridikexperter som Italien hade under dessa år.17 Enligt den fascistiska pro
pagandan så var den strafflag och den rättegångsbalk som trädde i kraft 1931 
riktiga mästerverk, på samma nivå som Napoleons lagar, och förr eller sena
re skulle alla andra länder komma att imitera dem. Naturligtvis var det — 
fortfarande enligt den fascistiska propagandan — Mussolini själv som var 
inspirationskällan bakom dessa lagar. Han skulle till och med ha kommit in i 
den slutliga redigeringsfasen, och på en enda natt skulle han ha läst — från 
början till slutet — alla de 734 artiklarna i strafflagen, och därvid personli
gen ändrat texten, där han fann det lämpligt.18 Påståendet att de nya lagarna 
var i nivå med Napoleons lagar är naturligtvis överdrivet, även om det inne
håller ett korn av sanning. Det är faktiskt så att det är lagar som tekniskt sett 
är välskrivna—något som också icke fascistiska experter erkänner19 — och 
något av det bästa som producerades under den fascistiska tiden (då måste 
man naturligtvis bortse från lagarnas uppenbart antidemokratiska och auk
toritära innehåll). Påståendet att de skulle ha varit Mussolinis verk är där
emot helt falskt. Mussolini hade inte ens läst lagarna; det var istället just Al
fredo Rocco som hade skapat dem — och detta inte under en sömnlös natt, 
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utan under år av hårda studier och hårt arbete. Det är alltså så att personer 
som Rocco, det vill säga kulturpersonligheter inom politiken, håller många 
föredrag på Utlänningsuniversitetet under den fascistiska perioden, men 
detta tycks mig inte som någon tribut erlagd av universitetet. Samma resone
mang gäller för andra kulturpersonligheter med annan politisk förankring, 
under de övriga här studerade perioderna. 

Men låt oss ta en titt på kopplingarna mellan fascismen och Utlännings
universitetet under denna period. 

1) Först och främst måste vi lägga märke till en sak som kanske är en 
självklarhet, men som ändå är nödvändig att nämna: Bland föredragshållar
na hittar vi inte någon riktig antifascist. Detta måste man bestämt hävda, och 
det är en begränsning i Lupattellis arbete. När detta är sagt, måste man dock 
också säga att det bland föredragshållarna finns kulturpersonligheter med 
dåliga förhållanden till regimen, en del till och med övervakade av polisen. 
Här har vi till exempel Giuseppe Antonio Borgese, som mer än en gång hade 
riskerat att hamna under fascisternas batonger20, och som — när fascisterna 
1931 påbjöd alla universitetslärare att svära trohet mot fascismen — före
drog att lämna undervisningen hellre än att svära fascismen trohet.21 Här har 
vi också den tidigare nämnde Antonio Banfi, marxist och medarbetare i 
"misstänkta" eller "farliga" tidskrifter.22 Med detta vill jag inte hävda att Lu-
pattelli och Utlänningsuniversitetet "fronderade" mot fascismen, och detta 
kan jag säga på grund av två saker. För det första var fascismen relativt tole
rant gentemot de intellektuella. I den första fasen (erövringen av makten och 
bekämpandet av motståndare) var fascisterna naturligtvis våldsamma, och 
många intellektuella som var politiskt engagerade blev ihjälslagna eller 
hamnade i fängelse. Men i den fas som innebar uppbyggandet av den totali
tära staten visade regimen en viss generositet. Här räcker det med att tänka 
på att den tidens mest kände intellektuelle antifascist, den idealistiske filoso
fen Benedetto Croce, förutom att fortsätta med sin intensiva kulturella akti
vitet faktiskt också fortsatte att ge ut en tidskrift ("Critica"). Många antifa-
scister (om än en sorts måttfulla dylika) fortsatte — mer eller mindre ostörda 
— med sina aktiviteter. Det är ett talande faktum att den tidens tidningar, 
som var ett uttryck för den mest renläriga och oförsonliga fascismen, hela ti
den publicerade artiklar i vilka man hårt kritiserade det faktum att dessa kul
turpersonligheter inte bara fortsatte att undervisa, utan också höll föredrag i 
hela Italien samt fortsatte att skriva böcker och artiklar. De medarbetade till 
och med i utgivningsprojekt som hade bort vara av klart fascistiskt snitt, som 
till exempel den nationella encyklopedin, som var under utgivning under 
dessa år.23 Det var alltså inget klart tecken på antifascism att bjuda in intel
lektuella som befann sig i regimens utkanter. Det faktum att man bjöd in des
sa intellektuella var alltså inte något tecken på en brytning med regimen från 
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universitetets sida, något man också kan se av följande: Lupattelli bjöd in 
Borgese, men han bjöd också in Gioacchino Volpe, fascismens officielle 
historieskrivare, och Francesco Coppola, diplomatisk rådgivare till Musso
lini och medlem i Accademia d'Italia. Den senare var en institution som 
hade grundats av Mussolini som en motsvarighet till den franska akademin. 
Att vara medlem i denna akademi var ett klart tecken på totalt stöd till fascis
men.24 I korthet kan man om Lupattelli säga att man hos honom - åtminstone 
i detta avseende — varken finner fascism eller antifascism, utan helt enkelt 
ett sökande efter kompetenta personer. Om man vill kan man naturligtvis 
anklaga honom för att inte ha bjudit in kända antifascister som Salvemini 
(som befann sig i exil) eller Gramsci (som befann sig i fängelse), eller andra 
liknande personer. Men detta tycker jag skulle ha varit att begära lite för 
mycket! 

2) Man måste ta också en till sak i beaktande. En av de gamla lärarna som 
jag talade med sade till mig: "Men fascismen låg snarare i luften än att den 
direkt fanns inom universitetet". Med detta yttrande ville han säga att vissa 
teman —jag tänker framförallt på en sorts grov och aggressiv nationalism 
— inte direkt påbjöds, utan snarare var på modet. Detta är enligt mig förkla
ringen till att man bland föredragen under denna period då och då hittar någ
ra i den här stilen: "Den italienska litteraturens inflytande på den holländs
ka", "Den ungerska litteraturens historia med hänsyn till det italienska infly
tandet", "Det italienska ekonomiska tänkandets inverkan på utländska eko
nomiska läror", "Den italienska konsten i de slaviska länderna", "Italienskt 
inflytande i England under 12- och 1300-talen". 

Även om man bara läser rubrikerna på dessa föredrag, kan man få det in
trycket att italienarna med sin litteratur har inspirerat halva världen, medan 
den andra halvan har inspirerats av deras konst, ekonomi, och så vidare; och 
om det finns något gott i världen är det för att italienarna har varit förutseen
de nog att ordna det, och resten av jordens befolkning har varit visa nog att 
imitera dem. Vad gäller dessa föredrag kan jag inte föreställa mig något di
rekt påbud från någon fascistisk ledare. Jag har för övrigt inte hittat några så
dana spår, varken nedskrivna eller muntligt uttalade. Föredragens teman 
tycks mig snarast vara frukten av ett klimat (den "luft" om vilken läraren 
ovan talade) som var kraftigt genomdränkt av nationalism, och då just den 
typ av nationalism som fascismen hyllade. 

3) Naturligtvis fanns det en tribut som universitetet erlade till regimen 
(men som vi ska se inte bara till den fascistiska regimen, utan delvis också 
till de följande regimerna), och detta var de besök — med tillhörande före
drag — som avlades av några politiska personligheter eller andra av dåti
dens kända personer. Det var besök som tidigt hade blivit till en tradition vid 
början av det akademiska året, men som kom att avläggas lite då och då un
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der året. Denna tradition förklarar till exempel de föredrag som hölls av Lan
dò Ferretti, chef för Mussolinis pressavdelning, av Margherita Sarfatti, jour
nalist samt älskarinna till Mussolini, av Giurati, sekreterare i fascistpartiet, 
av Pietro Badoglio, arméns överbefälhavare, och så vidare. 

Dessa föredrag var sinsemellan olika vad gäller innehåll och kvalitet, 
även om vi kan anta att den politiker eller den intellektuelle som ställde in 
sig på att besöka universitetet och tala till studenterna inte ville göra bort sig; 
och därför försökte han förbereda sig, eller så lät han någon annan skriva en 
text åt sig. Hursomhelst tvivlar jag starkt på att det föredrag som hölls av 
Sarfatti (vilken som litterära meriter kunde räkna sitt förhållande med Mus
solini och en sötsliskig biografi över "il Duce") skulle ha haft något större 
kulturellt värde. 

4) Man bör också ta i beaktande en sista sak, i vilken den tribut som uni
versitetet erlade till fascismen är total, nämligen de yttre åtbörderna. 

Spöknippet, regimens symbol, kom upp på väggarna, på universitetets 
officiella papper, överallt. I stora hörsalen, Aula Magna, som invigdes 1937, 
målade man en stor tavla i nationalistisk stil, en tavla som föreställer Rom 
som lyser upp omvärlden med sitt ljus (man får anta att det är ett civilisatio
nens ljus); och till höger och till vänster om denna tavla stod två byster som 
föreställde kungen och Mussolini. 

När vi talar om detta måste vi komma ihåg att det som hände vid universi
tetet var en parallell till det som hände i resten av Italien. Man reste ju byster 
av "il Duce" i hela landet och gatorna uppkallades efter fascismens marty
rer. Adjektivet "fascistisk" användes om allt, ända tills man gick över grän
sen till det löjliga: En kör, där man sjöng sånger från bergstrakterna, blev 
"Den fascistiska kören för sånger från bergstrakterna"; en jakt- och fiskefö
rening blev "Fascistisk jakt- och fiskeförening". Mussolini själv blev arg, 
när han fick höra att sophämtningen i Turin inte längre var vilken sophämt
ning som helst, utan hade blivit fascistisk sophämtning.25 

"Fascistiseringen" av människorna (inom och utom universitetet) var 
lika utbredd. I miljoner skrev italienarna in sig — mer eller mindre frivilligt 
— i Partito Nazionale Fascista; och när denna inskrivning 1933 blev obli
gatorisk för alla statstjänstemän, var det mycket få, en ytterst liten minoritet, 
som föredrog att lämna sina tjänster framför att gå med i fascistpartiet.26 Och 
när fascismen 1931 hade påbjudit att tusentals lärare skulle svära regimen 
sin trohet var det bara tolv som hade nekat (varav ingen från det universitet 
vi just nu studerar).27 

Det är uppenbart att det verkliga problemet är att kunna avgöra i hur hög 
grad denna "fascistisering" av samhället (och därmed också av "vårt" uni
versitet) var påbjuden eller spontan, om den hade ett verkligt innehåll eller 
bara var en formalitet. Men här är problemet verkligen stort: Det betyder att 
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man måste ställa sig frågan ifall fascismen hade ett folkligt stöd, och vilken 
typ av stöd det var. För att ge en uppfattning om problemets vidd vill jag bara 
säga att just detta (frågan om det folkliga stödet) är den punkt där den största 
skillnaden finns mellan den gamla antifascistiska historiografin och den 
nya. Det är en fråga om vilken det skrivits (och fortfarande skrivs) mängder 
med böcker, uppsatser, och så vidare. På grund av detta är det inte möjligt att 
gå in på alla detaljer, men av vad som sagts ovan framstår det som tydligt att 
jag ansluter mig till de författare28 som hävdar att "fascistiseringen" av sam
hället var mycket omfattande, men att det samtidigt handlade om "fascisti-
sering" på ett formellt/ytligt plan. Naturligtvis var det så att en (liten) del av 
italienarna var entusiastiska och uppriktiga anhängare av fascismen; en (lite 
större, men inte så stor) del bekämpade fascismen med alla sina krafter. Men 
den stora majoriteten anpassade sig till fascismens yttre föreskrifter på 
grund av konformism, av opportunism, för att undvika obehagliga små för
tret eller riktigt besvärliga bekymmer. I korthet var det en ytlig inställning, 
som var dikterad av stundens krav. 

Naturligtvis är frågan mer komplex än jag här har kunnat beskriva den, 
eftersom man skulle behöva i detalj undersöka inställningen hos olika klas
ser, i olika regioner och vid olika tidpunkter under det ungefär tjugoåriga 
maktinnehavet. Och en sådan noggrann undersökning skulle då också kun
na göras kring det universitet vi här studerar, eftersom alla lärare inte var lika 
varandra, och eftersom institutionens liv inte var sig likt från år till år. Men 
jag hade under min korta vistelse i Perugia inte tid att göra en sådan analys, 
och för övrigt skulle det inte här ha funnits utrymme för att beskriva det hela 
så djupgående. Jag vill därför begränsa mig till ett relativt allmänt men ej 
orimligt omdöme: Inom och utom universitetet ser vi exempel på en sorts 
"omständighetsfascism" [ital. fascismo di circostanza]. 

Andra perioden, 1944-1947 
Nu har vi kommit fram till beskrivningen av den andra perioden i Utlän
ningsuniversitetets liv, och därmed den andra ideologin som ledning och lä
rare var tvungna att ta hänsyn till. Här måste då något sägas om den 
internationella och italienska politisk-militära situationen. 

Under andra världskriget var Italien allierat med Tyskland, och man de
lade dess öde: Från början gick det bra, därefter fick man ordentliga problem 
och slutligen blev det katastrof. Jag vill här speciellt fokusera på en sak: 
Amerikanernas och engelsmännens motoffensiv började inte den 6 juni 
1944 med den berömda landstigningen i Normandie, utan några månader ti
digare med ockupationen av Nordafrika och sedan (och det är detta som nu 



intresserar mig mest) ockupationen av Italien. Det var faktiskt så att den 10 
juli 1943 landsteg på Sicilien engelsmän och amerikaner, samt också kana
densare, fransmän, marockaner, polacker och andra, i korthet de som brukar 
kallas de allierade, men som mer korrekt hette Förenta Nationerna. På några 
få dagar ockuperades nästan hela ön, och de allierade förberedde sig för att 
landstiga på det italienska fastlandet. Dessa händelser fick allvarliga konse
kvenser för den politiska situationen på den italienska halvön. Ingen gjorde 
sig där längre några illusioner om läget: Kriget var förlorat, och nu var man 
tvungen att så snabbt som möjligt ta sig ur denna besvärliga situation. Så 
tänkte en majoritet av italienarna, och så tänkte också kungen, som — det 
verkar absurt, men det är sant — organiserade en statskupp den 25 juli 1943 
mot sin egen premiärminister, alltså Mussolini, vilken han lät arrestera. 
Marskalk Badoglio (som jag ovan nämnt i hans roll som föredragshållare 
vid Utlänningsuniversitetet) bildade en regering som omedelbart inledde 
hemliga förhandlingar med de allierade. 

I det här läget spetsades situationen till en hel del. Den 8 september 
(1943) meddelade Badoglio i ett radiomeddelande till det italienska folket 
att Italien gav sig. Sedan flydde han söderut tillsammans med kungen, till 
det territorium som var ockuperat av engelsmännen och amerikanerna. Väl i 
säkerhet manade han därifrån alla italienare att slåss mot tyskarna (alltså 
mot dem som två dagar tidigare var vapenbröder). 

Ungefär samtidigt (nämligen den 12 september) lyckades tyskarna be
fria Mussolini, som först hade satts i arrest på Ponza-ön, och därefter hade 
flyttats till Gran Sasso i Abruzzo. De tog honom till Tyskland och sedan 
skickade de tillbaka honom till Italien, där "den italienska sociala republi
ken" grundades på det territorium som tyskarna hade ockuperat. Det var en 
stat som i teorin styrdes av Mussolini och av dem som hade förblivit fascis
men trogna, men i verkligheten var den helt under nazisternas kontroll. Här 
räcker det med att tänka på att Mussolini vart han än gick var omgiven av SS-
män, officiellt för att skydda honom, men i verkligheten för att kontrollera 
honom. Allteftersom de allierade drog fram norrut över halvön, krympte na
turligtvis territoriet för Mussolinis "sociala republik", och kungens och Ba-
doglios område växte.29 

I teorin hade Italiens kung en del maktbefogenheter: De allierade hade 
faktiskt gett honom titeln "med-stridande" [ital. cobelligerante] (inte en rik
tig "allierad"), och de hade anförtrott honom förvaltningen av en del av lan
det. Engelsmän och amerikaner hade i och för sig, så snart de landstigit i Ita
lien, underställt de ockuperade områdena en militär kontroll (kallad AM-
GOT, Allied Military Government of Occupied Territories); men alltefter-
son de förflyttade sig norrut på fastlandet kom hela provinser att övergå till 
Badoglioregeringens förvaltning. AMGOTkom alltså att direkt kontrollera 
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enbart de områden som var nära fronten och de områden som var av särskilt 
militärt intresse, som till exempel Neapels hamn. Hursomhelst var både de 
områden som styrdes av den italienska regeringen och de som var under 
AMGOTs kontroll underställda kontroll från ACC (Allied Control Commis
sion), som hade bildats av amerikaner, engelsmän och ryssar.30 Jag skulle så 
här i förbigående vilja säga att enligt mitt förmenande har de historiker som 
ägnat sig åt Jaltaöverenskommelsen och uppkomsten av det kalla kriget äg
nat alltför lite uppmärksamhet åt Italien. Detta var ju det första exemplet på 
samarbete mellan engelsmän, amerikaner och ryssar på ockuperade områ
den, och också det ställe där de första samarbetsproblemen kom.31 För att 
göra bilden kronologiskt sett fullständig kan vi tillägga att tyskarna gav sig 
den 2 maj 1945, i hela Italien. Den 31 december samma år gav de allierade 
till Riket Italien [ital. Regno d'Italia] kontrollen över hela landet, förutom 
Trieste-området, som de jugoslaviska partisanerna hade krävt tillbaka (eller 
snarare redan ockuperat). 

Övergången från ett politiskt system som kontrollerades av nazifascis-
terna till ett som kontrollerades av de engelska och amerikanska allierade in
nebar naturligtvis en omvälvning i Italiens politiska ledning. Medan tyskar
na drog sig tillbaka, flydde de fascistiska ledarna. Några fångades av partisa
nerna och sköts, andra fångades av engelsmännen och amerikanerna och 
sattes i fångläger. Samtidigt återvände antifascisterna till Italien efter år av 
exil, eller så kom de ut ur fängelserna och intog ledande roller. Låt oss bara 
se på ett exempel, det mest kända. Benito Mussolini och Pietro Nenni hade i 
början av seklet varit två unga revolutionärer. Tillsammans hade de mar
scherat, tillsammans hade de protesterat (en gång, 1911, hade de lagt sig på 
en järnvägsräls för att hindra avfärden för några militärtrupper), och tillsam
mans hade de ofta hamnat i fängelse, någon gång också i samma cell. Sedan, 
efter första världskriget, hade Mussolini övergått från socialismen till fa
scismen, och Nenni hade hamnat i fängelse på Ponza-ön, på order av Musso
lini själv. Sedan blev, som ju nämnts ovan, Mussolini — Duce, statsminis
ter, utrikesminister, och så vidare — arresterad den 26 juli 1943 på order av 
kungen, och han skickades just till Ponza-ön. Den 28 juli såg Nenni genom 
fönstret att Mussolini kom,... och Nenni började packa sina väskor.32 

De följande åren blev Nenni en av huvudpersonerna i Italiens politiska 
liv, bland annat vice statsminister och utrikesminister (det senare ämbetet 
hade ju just Mussolini beklätt). Italien har ett konstigt politiskt system, i vil
ket man från en dag till en annan kan förflytta sig från fängelsecellen till mi
nistertaburetten och vice versa. Detta rollbyte Mussolini/Nenni är det mest 
kända, men inte det enda: Mellan 1943 och 1947 var den politiska omsväng
ningen total. Ingen fascistisk ledare behöll någon som helst makt, och anti
fascisterna tog den fulla kontrollen över den politiska ledningen. Låt oss till 
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exempel titta på den regering som satt från juni till december 1945: Den var 
sammansatt av 22 ministrar, som alla hade haft problem med rättvisan under 
den fascistiska perioden. I bästa fall hade de enbart behövt överge all poli
tisk verksamhet och dra sig tillbaka till privatlivet, för att undvika riktigt sto
ra bekymmer. Men andra hade råkat ut för verkliga förföljelser: Statsminis
tern Ferruccio Parri hade suttit i ett SS-fängelse i väntan på att bli skickad till 
Auschwitz, men blev befriad i en fångutväxling. Vi känner redan till den 
vice statsministerns, Pietro Nennis, historia. Utrikesministern, kristdemo
kraten Alcide De Gasperi hade varit dömd till fyra års straffarbete; justitie
ministern, kommunisten Palmiro Togliatti, hade många år befunnit sig i 
exil, och så vidare. 

Innan vi tittar på konsekvenserna för Utlänningsuniversitetet i Perugia 
av allt detta bör vi behandla en sista sak av allmän karaktär: det ideologiska 
kriget. Vad gäller detta tycks det mig överflödigt att påminna om att andra 
världskriget var ett "ideologiskt" krig som få andra. Jag vill inte ge mig in i 
diskussionen om ifall ideologierna bara var täckmantlar för helt andra ege-
nintressen.33 Det är ju i alla fall ett faktum att de allierade inte slogs mot (el
ler sade sig inte slåss mot) tyskar och italienare, utan mot nazism och fa
scism. De allierades mål var att befria Europa från diktaturerna och att åter
skapa frihet och demokrati i Europa. Denna ideologiska inriktning var orsa
ken till den enorma propagendaapparat som engelsmän och framförallt 
amerikaner hade med sig strax efter de stridande trupperna. 

Utan att gå in på detaljer vill jag säga att för denna del av kriget ansvarade 
PWB (Psychological Warfare Branch), och att denna avdelning hade den to
tala kontrollen över alla informationskanaler i de områden som var under
ställda ACC34 I Italien var det så att PWB publicerade egna tidningar (en i 
Rom och en i Florens), och man hade dessutom en flitigt använd makt att 
kontrollera alla tryckta alster, om inte annat på grund av det faktum att det 
var just PWB som distribuerade det papper på vilket tidningarna trycktes.35 

Men detta är bara en sida av dess aktivitet inom medierna. Det var faktiskt så 
att i hela det befriade Italien körde det runt högtalarförsedda lastbilar, från 
vilka man sände ut inspelade radioprogram och delade ut broschyrer, tid
skrifter och tryckt material av alla de slag. I augusti 1943, alltså i början av 
ockupationen, trycktes sju miljoner broschyrer. I december samma år hade 
produktionen stigit till femton miljoner broschyrer i veckan. PWB, som ock
så ägnade sig åt film, lät till Italien införa 7 500 av de s.k.bästa amerikanska 
filmerna, och inte nog med det: Vilken film som än visades på en biograf— 
amerikansk, italiensk eller från något annat land — så föregicks visningen 
av själva filmen av en journalfilm ("News of the world"), som varade några 
minuter. Därefter kom det en kortfilm som beskrev hur fint det var i Amerika 
eller visade på fördelarna med demokrati. En av dessa kortfilmer hette 
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"Swedes in America" och beskrev de i Amerika invandrade svenskarnas liv 
— i en roll kunde man för övrigt se Ingrid Bergman. En annan, som hette 
"Cowboys", beskrev naturligtvis livet för dessa transatlantiska hjältar.36 

Jag vill tillägga att förutom dessa PWBs aktiviteter — alltså i praktiken 
statliga aktiviteter — så togs det privata initiativ: Många amerikanska före
ningar av olika typer (partier, fackförbund, stiftelser, och så vidare) engage
rade sig djupt för att sprida demokratins ideal i Italien. Bland dessa var, av 
förståeliga skäl, de många italo-amerikanska föreningarna särskilt aktiva. 
Två av dessa var American Committee for Democracy in Italy och Società 
Mazzini, vilken hade grundats av några antifascister som levde i exil i Ame
rika.37 

Amerikanerna utsatte i korthet Europa för ett dubbelt bombardemang. 
Det första, som berörde de områden som fortfarande var ockuperade av na-
zifascisterna, var av militär typ, med riktiga bomber. Det andra bombarde
manget, som berörde de befriade områdena, var av ideologisk typ och inne
fattade böcker, broschyrer, radioutsändningar, filmer. Jag har inte gjort så 
djupa studier av det här ämnet, och därför vet jag inte vad alla européer tyck
te om det här. Men jag vågar med säkerhet hävda att italienarna föredrog den 
andra typen av bombardemang—med broschyrer och filmer—framför den 
andra typen med riktiga bomber. 

Hur påverkade då dessa tre enorma omvälvningar—militär, politisk och 
ideologisk—det italienska samhället? Detta är en mycket stor fråga, men en 
kort och enkel observation kan man dock göra: På ytan, på den formella ni
vån (det vill säga hur det såg ut i stadsbilden) var anpassningen omedelbar 
och total. I hela Italien uppkallades nu de gator som tidigare hade varit upp
kallade efter fascistiska martyrer istället efter antifascistiska martyrer. 
Överallt tog man bort skyltar där det stod "Leve 'il Duce' ", och i deras ställe 
satte man upp skyltar där det stod "Leve friheten", och så vidare. På samma 
gång som kängor och svarta skjortor försvann ur gatubilden dök slipsar och 
promenadskor upp igen. 

Men nu är det dags att återvända till Perugia och Utlänningsuniversitetet, 
där vi — precis som man kunde väntat sig — framförallt ser formella för
ändringar. Från den 25 juli, dagen för fascismens fall, försvinner från uni
versitetet spöknippen, örnar, och så vidare. Den 8 september, när kungen 
flydde från Rom till södra Italien — dit under tiden engelsmän och amerika
ner hade anlänt — försvann också det vita korset på rött fält, alltså Huset 
Savojens symbol. Och samtidigt kom det fram symboler för den italienska 
sociala republiken. Det tydligaste exemplet i Perugia var Aula Magna, stora 
hörsalen: Den stora tavlan av nationalistiskt snitt blir kvar, men de två bys
terna (av kungen och Mussolini) försvinner, eftersom Mussolini hade skju
tits (den 28 april 1945) och kungen hade landsförvisats (2 juni 1946). På des
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sa två bysters plats kom nu istället två byster av Dante och Leonardo upp, två 
kända italienare som — trots en viss storvulen propaganda från den föregå
ende regimens sida — aldrig hade varit medlemmar i fascistpartiet, och inte 
heller sympatisörer. 

Men låt oss gå till de grundläggande frågorna. Det första (och enda) off
ret för den nya tiden blev Lupattelli, som en månad efter de amerikanska 
truppernas ankomst till Perugia avsattes från sin tjänst som rektor för uni
versitetet och skickades till ett fångläger (där han dock bara behövde stanna 
några få veckor). Det var oundvikligt: Lupattelli hade varit alltför nära lierad 
med den förra regimen. Han hade haft regelbundna och positiva kontakter 
med de viktigaste fascistiska ledarna, inte bara de i Perugia, utan också de i 
Rom. Han var överallt känd som en fascismens medlöpare. Hundratals foto
grafier förevigade honom i fascistisk uniform i hjärtligt samspråk med mi
nistrar och andra ledare. I Lupattellis ställe utsågs Aldo Capitini till rektor 
(den officiella titeln var extra ordinarie kommissarie). 

Capitini var bördig från Perugia, men hade studerat vid universitetet i 
Pisa, där han med högsta betyg hade tagit sin grundexamen i litteratur 1928. 
Sedan hade han fortsatt sina studier i Pisa, nu vid Scuola Normale Superiore 
(som då var och fortfarande är den mest ansedda italienska institutionen för 
högre utbildning inom den litterära sektorn). Här var han student hos Attilio 
Momigliano, en av de främsta auktoriteterna på litteraturens område. 1930 
hade han börjat arbeta som sekreterare vid denna skola, men 1933 blev det, 
som vi har sett tidigare, obligatoriskt för alla statstjänstemän att gå med i fa
scistpartiet. Capitini sade då hellre upp sig än att gå med, och han återvände 
till sin familj i Perugia, där han levde på att ge privatlektioner. Polisen över
vakade honom uppmärksamt; bland annat hölls han för "gandhist", alltså en 
anhängare av Mahatma Gandhi, och detta var en grav anklagelse i det milita
ristiska och aggressiva klimat som fascismen hade skapat. Han misstänktes 
också för att ha kontakter med antifascister i Italien och i utlandet. Misstan
ken var helt riktig: Capitini var med i en grupp av intellektuella som leddes 
av Guido Calogero (en av den italienska idealismens viktigaste filosofer) 
och Carlo Ludovico Ragghianti. Dessa höll i hemlighet på att utarbeta ett 
program för politisk förnyelse som skulle komma att kallas "liberal-socia
lism".38 För denna sin aktivitet arresterades Capitini två gånger, och han 
kvarhölls i fängelse cirka fem månader.39 

När amerikanerna kom blev Capitini från att ha varit fosterlandsfiende 
nu frihetshjälte, och bland annat utsågs han till extra ordinarie kommissarie 
för Utlänningsuniversitetet. 

Vad gjorde då Capitini? Låt oss först fastslå att han hade att handla i en 
verkligt besvärlig situation: Det fanns ytterst få studenter, de ekonomiska 
anslagen hade minskats kraftigt, det var mycket svårt att värva föredragshål-



lare, de engelska och amerikanska myndigheterna hade tagit Palazzo Gal-
lenga — universitetets vanliga hemvist — i besittning, och bara lämnat någ
ra rum till universitetets aktiviteter. Till följd av detta sjönk antalet föredrag 
kraftigt, och man kunde inte längre hålla föredrag i de traditionella ämnen 
som man hade haft under mer normala tider, till exempel studier av ett speci
ellt århundrade, etruskologi, analys av 1900-talet, "lectura Dantis". 

I denna kritiska period ägnade sig den nye antifascistiske rektorn fram
förallt åt att försvara Lupattelli. Han skrev faktiskt så här i en rapport till sta
tens utsände i provinsen: "[...] lärarnas val föll mer än en gång på intellektu
ella som var främmande för eller motståndare till fascismen. När rektor As
tore Lupattelli, som dock var fascist och beundrare av Mussolini, kallade in 
mig (två eller tre gånger) för att fråga mig om kompetensen hos de intellek
tuella som skulle medverka vid seminarierna, då frågade han mig inte alls 
om dessa var fascister eller inte".40 Capitini gjorde i verkligheten ännu mer 
än så här, i det att han försvarade inte bara Lupattelli, utan hela universitetet, 
som från flera håll anklagades för att ha varit kraftigt fascistiserat under de 
ungefär tjugo åren av fascistiskt styre i Italien. Han skrev faktiskt att univer
sitetet inte hade grundats "i en nationalistisk anda, utan med kulturella och 
turistiska mål". Det är uppenbart att Capitini här överdriver i sitt försvar: 
Den nationalistiska andan (av den värsta sorten, den högmodiga och aggres
siva) hade fått ett starkt fotfäste vid Utlänningsuniversitetet. Och faktiskt 
deklarerar Capitini uttryckligen, några rader längre ner: "Vid mitt tillträde 
som kommissarie föresatte jag mig att få bort den nationalistiska andan från 
universitetet". 

Dock var inte Capitinis hela aktivitet inriktad på att försvara den gamla 
ledningen, utan framförallt på att lösa en del problem som fascismen hade 
skapat. Den antifascistiske historikern Gaetano Salvemini säger att "Musso
lini hade i ord uttryckt hat mot alla jordens folk, ett efter ett".41 Från ord hade 
man också gått till handling: Mellan 1940 och 1943 hade Italien förklarat 
krig mot om än inte alla, men hursomhelst nästan alla jordens folk. Det är 
alltså inte förvånande att antifascisten Capitini slog in på den motsatta vä
gen. Il Bollettino av den 30 september 1944 var faktiskt ett specialnummer 
betitlat "Det italienska Utlänningsuniversitetets förbindelser med Storbri
tannien, Irland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland". Specialnumret in
nehåller verkligen inte mycket: Det är en broschyr på bara några få sidor, 
med en förteckning över de studenter från dessa länder som har studerat vid 
detta universitet, och man citerar omdömen om detsamma (naturligtvis bara 
de positiva), som avgivits av kända engelska och amerikanska personer. Na
turligtvis var Capitini en man som kännetecknades av stor moralisk och in
tellektuell heder, men detta räcker inte för att avlägsna intrycket av ett föga 
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värdigt — vi kan till och med säga krypande — förhållningssätt gentemot 
Italiens nya "herrar" under denna period. 

Men även om man medger att denna plötsliga och entusiastiska "öpp
ning" mot England och Amerika var en eftergift till den nya regimen, så 
måste man säga att det var den enda (eller nästan den enda, som vi ska se). 
Det är sant att det blev en del förändringar, men dessa berodde enbart på 
krigstillståndet. Kontinuiteten var större än förändringen. 

1 ) Alla lärare stannade kvar på sina tjänster och de fortsatte att undervisa, 
med samma metoder och samma material. 

2) Vad gäller föredragen så kan vi notera att de ämnen som behandlades 
var de man kunde vänta sig: historia, filosofi, arkitektur, musik och framför
allt mycket litteratur. Detta tycks mig anmärkningsvärt. När jag höll på att 
gå igenom dokumenten från denna period hade jag i bakhuvudet den engels
ka och amerikanska kontrollen över Italien (en total sådan — militär, poli
tisk, kulturell och ekonomisk), och förväntade mig att bland föredragsämne
na hitta saker som "Det engelska parlamentariska systemets överlägsenhet 
över alla andra". Men jag hittade inget sådant; bara ett av de ungefär hundra 
föredrag som hölls under denna period kan karakteriseras som något åt det 
hållet. Det var ett föredrag som jag tyvärr inte lyckats finna texten till, utan 
bara titeln: "Italiensk kultur och amerikanska livsstilar". Det föredraget 
hölls av Tullio Zevi, på den tiden en ung forskare, som skulle komma att bli 
en av de främsta (möjligen den främste) italienska arkitekturforskarna. Zevi 
hade bott ganska länge i Amerika och bland annat studerat vid Frank Lloyd 
Wrights skola. Det föredrag han höll var troligen varken krypande eller ba
nalt. 

3) Låt oss också lägga märke till att de främsta experterna på varje enskilt 
ämne bjöds in som föredragshållare: Walter Binni och Attilio Momigliano i 
italiensk litteratur; Delio Cantimori, Gastone Manacorda och Luigi Salvato
relli i historia; Carlo Ludovico Ragghianti och Lionello Venturi i konst; 
Guido Calogero i filosofi; Ernesto Bonaiuti i religion. Återigen finner vi de 
största namnen från det italienska kulturlivet under denna period. Några av 
dem är kulturpersonligheter som är mycket politiskt aktiva, helt i enlighet 
med den italienska traditionen. Till exempel hålls några föredrag av Guido 
Calogero och Carlo Ludovico Ragghianti, två personer som ju var politiskt 
engagerade redan under den fascistiska tiden. Om vi tittar noga på de andra 
namnen hittar vi Lionello Venturi och Ernesto Bonaiuti, som tidigare hade 
slutat undervisa, eftersom de hade vägrat svära fascismen sin trohet. Sedan 
finner vi också Momigliano och Neppi Madona, som båda tidigare hade ute
stängts från universitetsvärlden, eftersom de var av judisk börd. Man kan 
här naturligtvis lägga märke till att universitetet erlägger en tribut till den 
nya regimen, eftersom vi nu inte hittar någon fascistisk föredragshållare, åt
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minstone inte någon som öppet skulle ha förklarat sig vara det. Och i själva 
verket fanns det ju, som vi har sett, även fascistiska kulturpersonligheter av 
klass.42 

4) Men följande tycks mig som en oundgänglig förutsättning: Vi studerar 
just nu en period av tydlig antifascism. Dessutom får man inte glömma att 
hela Europa var i krig resten av 1944 och halva 1945, och i Italien pågick det 
ett riktigt inbördeskrig. I detta så bistra politiska klimat tycks det mig som att 
Capitinis agerande var ganska balanserat. A ena sidan försvarade han, som 
vi sett, Lupattellis verk; å andra sidan lät han antif ascister och judar börj a un
dervisa igen, utan att han försökte påverka kursinnehållet i antifascistisk 
riktning (som vi också har sett). Jag tror inte att man skulle ha kunnat begära 
mer; jag kan inte föreställa mig att Capitini skulle ha bjudit in en fascist som 
talare, och att amerikanerna skulle ha tillåtit detta. Dessutom skulle han inte 
heller ha kunnat, även om han hade velat: Några kulturpersonligheter med 
fascistisk inriktning hade skjutits (som till exempel Giovanni Gentile), and
ra befann sig i fångläger. 

Tredje perioden, 1947-1958 
De första åren efter kriget var år av först osäkerhet och sedan konsolidering, 
nästan som om hela Europa sökte hitta en jämvikt. 1948 var utgången given: 
England var nu på nedgång, och USA hade tagit det definitiva steget ur sin 
isolationism, och hade istället iklätt sig rollen som huvudrollsinnehavare på 
den europeiska och globala scenen. Samtidigt hade förhållandet mellan rys
sar och amerikaner försämrats, så till den grad att det välkända "kalla kriget" 
nu började. I Italien ser man så samma fenomen i liten skala: Ett stort rabal
der med spänningar, förhoppningar, hårda ideologiska och politiska sam
mandrabbningar, och så slutligen en jämviktssituation.43 

Kommunister, liberal-demokrater och katoliker hade tidigare stått eniga 
i kampen mot fascismen. Kommunisterna hade mer än någon annan politisk 
rörelse utmärkt sig i kampen mot nazister och fascister, men det var de libe
ral-demokratiska krafterna som nu tog över den politiska ledningen i landet. 
Här kan vi se ett tydligt, för att inte säga symboliskt, mönster, i vilka som i 
tur och ordning efterträdde Badoglio som statsminister. Först ut, i juni 1944, 
var den gamle Ivanoe Bonomi, som representerade alla de sociala krafter 
som var lätt konservativa och som politiskt identifierade sig med det liberala 
partiet och andra minoritetsgrupperingar. Detta var alltså den gamla ledande 
klassen som hade styrt Italien fram till fascismens framväxt och makttillträ
de. Dessa sociala och politiska krafter såg fascismen som en otrevlig paren
tes ("en sjukdom som hade drabbat en i grunden frisk organism", som den 
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store idealistiske filosofen Benedetto Croce hade sagt)44, och de ville nu se 
en återgång till den gamla liberala statens politiska klimat, den stat som ju 
fascismen hade besegrat. Det var ingen tillfällighet att Bonomi redan hade 
varit statsminister 1921-22, den näst sista statsministern före Mussolini. Ef
ter Bonomi kom Ferruccio Parri, en modig partisankämpe, symbol och ut
tryck för alla de krafter som tillhörde den progressiva delen av borgerlighe
ten, de som ville se en djupgående förnyelse av Italien på demokratiska 
grunder. Men Bonomi och Parri, om än olika varandra vad gällde ålder, erfa
renhet och politisk orientering, hade mycket gemensamt: De var liberal-de
mokrater, utan några stabila internationella kontakter (detta i en epok i vil
ken ju Italiens öde bestämdes i London, Washington och Moskva), och 
framförallt utan några stabila massorganisationer bakom sig. 1947 blev så 
alltså dessa personer sidsteppade (Parri innehade sitt ämbete knappa fem 
månader) och huvudpersoner i det politiska livet blev Alcide De Gasperi 
och Palmiro Togliatti. Det var personer som hade stabilt internationellt stöd, 
men som framförallt hade två stora masspartier bakom sig, kristdemokrater
na (DC) respektive kommunistpartiet (PCI).45 Vid valet den 18 april (1948) 
— det första valet efter den fascistiska diktaturens fall — fick kristdemokra
terna 48,5 % av rösterna (på andra plats, med 31%, kom valförbundet mel
lan kommunister och socialister). Åt de liberal-demokratiska och reformis
tiskt socialistiska partierna (för övrigt ganska inbördes splittrade), åt dessa 
partier blev bara smulorna kvar. 

Utan tvekan var DC ett nytt och svagt parti, men dess verkliga styrka var 
den katolska kyrkan, som villkorslöst stödde partiet. Och faktiskt var kyrkan 
den verkliga vinnaren i den politiska maktkampen med liberal-demokrater 
och kommunister under de första åren efter andra världskriget. Kyrkan hade 
sin styrka i italienarnas starka religiositet: Under den period vi här studerar 
deltog 68,5 % av italienarna regelbundet i söndagens högmässa (80 % av 
kvinnorna och 57 % av männen).46 Man hade också en styrka i de katolska 
föreningarna, som alla hade lokala organisationer, egna tidningar, och så vi
dare. Man hade en styrka i lagen: Förhållandet mellan kyrka och stat var re
glerat i ett fördrag [ital. il Concordato], som åt kyrkan gav fördelar och pri
vilegier. Kyrkan hade slutligen också den katolska pressen, de katolska bio
graferna, och så vidare. 

Men man ska inte underskatta DC självt som ett maktcentrum. Visst är 
det sant att påven, biskoparna och kyrkoherdarna på nära håll kontrollerade 
kristdemokraterna. De senare, i sin tur, kontrollerade dock inte bara de vikti
gaste knutpunkterna för politisk makt (statsministerämbetet, inrikesmini
steriet, som i Italien är mycket viktigt, och så vidare), utan också de ekono
miska makten. I Italien är det ju så, som tidigare nämnts, att staten är ägare 
till ett antal verk (I.R.I., I.M.I., E.N.L), som är affärsdrivande och opererar 
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inom den ekonomiska sektorn. Utnämnandet av olika chefer inom dessa 
verk följde snarare principen om politisk tillhörighet än om kompetens. Av 
politisk art var också chefstillsättningarna i olika kulturella organisationer, 
stiftelser, forskningscentra, och så vidare. 

Att beskriva Italien som en enorm sakristia är en överdrift; om inte annat 
så fanns ju som en motvikt till kyrkan den kommunistiska "världen". Det 
fanns alltså ett parti med en stark intern disciplin, med stödorganisationer, 
fritidsgårdar, egen press. Därför återspeglade den kommunistiska "värl
den", om än i mindre skala, den katolska kyrkans strukturer. På så vis skulle 
man kunna tala om två liknande kyrkor i motsatsställning till varandra — vi 
har så att säga gått ut ur en sakristia för att gå in i den andra. Men framförallt 
hade vi den amerikanska kulturen (vid denna tid i hög grad närvarande i Ita
lien och i hela Europa), som hyllade värden — till exempel praktisk materia
lism och moralisk hedonism — som stod i kontrast till de värden kyrkan re
presenterade. 

Aren närmast efter kriget var i Italien år av ideologiska motsättningar 
med märkbara inslag av intolerans. Och det handlade inte bara om verbala 
sammandrabbningar: Det första sammanträdet för det nya parlamentet (som 
alltså hade valts den 18 april 1948) började med ett handgemäng mellan 
kristdemokrater och kommunister. Det hade börjat med förolämpningar, se
dan började man kasta böcker och pennor, och slutligen började man slåss 
och sparkas. Man vet inte riktigt hur detta slagsmål av krogtyp startade, men 
troligen var det så att kommunisterna hade förolämpat den heliga jungfrun. 

Så bara några ord för att förklara hur det kom sig att denna tid av proces
sioner och slagsmål tog slut kring 1960. Under 1960-talet genomgick Italien 
den största förändringen i sin historia: Landet gick från att vara ett jord
bruks- till att vara ett industriland, från ålderdomligt till modernt, från lands-
by gdsdominerat till stadsdominerat, från att vara fattigt till att vara rikt. Som 
en följd av detta förändrades det ideologiska klimatet: Religiositeten sjönk 
snabbt (deltagandet i söndagens högmässa sjönk till 48 % år 1961 och till 
33 % år 1979)47, och kyrkan förlorade makt och utrymme i samhället. DC, 
som också var på nedgång, lossade på sina band till kyrkan och blev ett kon
servativt parti som vilket som helst annat i Europa. Den kommunistiska 
"kyrkan" förlorade inte röster, men den förlorade delar av sina kontrollmöj
ligheter inom det kulturella området. Det italienska samhället blev mindre 
auktoritärt, mindre dogmatiskt, och mer tolerant och frihetligt. Dessutom 
visade Federico Fellini med La dolce vita på ett annat Italien, som alltid hade 
funnits, och som bara dittills hade levt ett undanskymt minoritetsliv, men 
som under 1960-talet kaxigt klev fram i ljuset. Det var ett Italien som, enkelt 
uttryckt, inte trodde på någonting och som ville njuta av livet. 

— 252 — 



Under samma period mildrades den ideologiska spänningen: Chrustjev 
avslöjade för ryssarna och för världen att Stalin inte hade varit en sådan duk
tig pojke som det hade sagts. De unga amerikanerna började tycka att USA 
inte var ett ljusblått paradis jämfört med det röda helvetet. Medan ryssar och 
amerikaner sålunda började föra en dialog — ackompanjerad av anklagel
ser, leenden och hot — avslutades så en historisk epok. Vi ska nu återvända 
till Perugia, för att se hur Utlänningsuniversitetet genomlevde denna period 
av kristdemokratisk dominans och kraftiga ideologiska motsättningar. 

Precis som Parri hade fallit i Rom, så föll i Perugia Capitini (han lämnade 
sin tjänst 1946), och detta var den första — och kanske enda — tributen till 
den nya tiden. Vi har sett att Lupattelli, universitetets grundare och förste 
rektor, hade varit enbart en kulturpersonlighet, om än med en otvivelaktig 
organisatorisk förmåga, och att han hade haft politiska kontakter som häng
de ihop med det ämbete han innehade. Vi kan säga att Capitini, den andre 
rektorn — med egentlig titel extra ordinarie kommissarie — var en man som 
till hälften ägnade sig åt kultur och till hälften åt politik. De rektorer som 
följde dessa två var framförallt politiker; några hade visserligen en ansenlig 
kulturell bakgrund, men i grunden var de maktens män; nästan alla var kän
da personligheter från DC. Eller, om man vill hårddra det, kan man säga att i 
vid bemärkelse var alla kristdemokrater. Carlo Sforza, till exempel, var inte 
riktig kristdemokrat, men han var nära knuten till det partiet; Salvatore V ali-
tutti var med i det liberala partiet, som under dessa år var en trogen samar
betspartner till DC. Universitetets verkliga ledning övertogs av vice-rekto-
rerna, medan rektorstiteln blev en sorts hederstitel. Några av dessa rektorer 
brydde sig nog inte så mycket om att de satt i ledningen för Utlänningsuni
versitetet. Det räcker med att tänka på att greve Carlo Sforza medan han 
"ledde" (låt oss kalla det så) universitetet samtidigt var utrikesminister och 
en av de mest aktiva i landets politiska liv. När jag i universitetets arkiv gått 
igenom de relativt få dokumenten som finns från denna period, har jag fått 
det intrycket att han främst deltog vid den årliga invigningen av det akade
miska året, och inte så mycket mer. Andra rektorer hade relativt täta kontak
ter med universitetet, och följde på närmare håll det akademiska livet. Här 
räcker det med att nämna Carlo Vischia, som hade varit vice-rektor vid Ut
länningsuniversitetet. När han blev rektor och parlamentsledamot för DC. 
fortsatte han att upprätthålla nära kontakter med universitetet. Vi ska hur
somhelst inte uppehålla oss vid dessa rektorer, utan jag vill peka på den vice
rektor som under den första tiden efter kriget styrde över universitetets öden 
och äventyr. Det är en sympatisk man med det otroliga namnet Ottavio Pro
sciutti [ital. prosciutti = 'skinkor']. 

Prosciutti var en kulturens man, som i hela sitt liv enbart ägnade sig åt Ut
länningsuniversitetet. Under den första perioden av hans arbete klarade uni
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versitetet av krigets och den första efterkrigstidens kriser, och började så 
närma sig en period av stor expansion. Det behöver väl inte närmare behand
las att universitetets återhämtning inte bara berodde på Prosciuttis engage
mang, utan i hög grad på det förändrade internationella klimatet, den positi
va ekonomiska utveckling som Europa och USA genomgick, och liknande 
faktorer. 

Hursomhelst ska man inte underskatta Prosciuttis förtjänster. Dessa har 
absolut inte underskattats av den nuvarande universitetsledningen, som har 
velat namnge en del av universitetets nya lokaler efter Prosciutti. Palazzo 
Gallenga hade blivit för litet, beroende på det ökande antalet studenter, och 
man har skaffat sig ett annex i en annan del av staden. Den del som namn
gavs efter Prosciutti kunde naturligtvis inte vara något annat än matsalen! 

Men låt oss nu komma till läget vid Utlänningsuniversitetet. Det enklaste 
skulle vara att säga att ännu en gång är det ingenting som förändras, att allt 
går på som vanligt, förutom några oväsentliga detaljer. 

1) Ingen avgörande förändring sker av undervisningsmetoderna. Det 
räcker med att säga att Guarneris bok (den bok som ju hade varit den grund
läggande grammatikan under de föregående åren), den omtrycktes 1949 i 
oförändrat skick, till och med vad gäller författarens förord från 1941 års ut
gåva. Dessutom fortsatte Romano Guarneri, grammatikkursernas "bärande 
pelare", att undervisa och att leda kurser, precis som han hade gjort i åratal. 
Naturligtvis förekom det uppdateringar av det undervisningsmaterial som 
användes, och naturligtvis förekom det en viss personalomsättning (några 
lärare gick i pension och ersattes av yngre kolleger). Men ingen förändring 
berodde på det nya kulturklimatet. En gammal, nu pensionerad, lärare har 
berättat för mig att Perugias ärkebiskop förgäves hade krävt att läraren ifrå
ga skulle tvingas sluta undervisa, eftersom han uppvisade antiklerikala ten
denser. Personen som berättade detta för mig tycktes mig vara en ytterst på
litlig person, men är naturligtvis som källa betraktad lite misstänkt, eftersom 
han själv var part i målet. Hursomhelst, om episoden skulle vara sann (och 
det tror jag att den är), skulle detta bekräfta min hypotes. 

2) Kulturkurserna48 blev — efter det undantagstillstånd som rådde under 
perioden närmast efter kriget — som de tidigare hade varit. Man återgick till 
föreläsningsserier som var tillägnade ett speciellt århundrade: År 1947 be
handlade man 12- och 1300-talen, 1948 tog man upp 1400-talet, 1949 kom 
turen till 1500-talet, och så vidare. Man återupptog också traditionen med 
föreläsningar om det moderna och samtida Italien. Dessa ägnades, precis 
som tidigare, åt litteratur (naturligtvis), åt konst, åt musik, åt juridik, åt eko
nomi, och så vidare. Man återupptog också kurserna i etruskologi och 
"lectura Dantis", samt specialkurser vid särskilda tillfällen. Slutligen åter
upptog man traditionen med föredrag som hölls av tillfälliga gäster. 
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3) Vad gäller de personer som inbjöds för att tala kan vi för det första tala 
om en fysisk kontinuitet, i det att det handlade om personer som hade med
verkat redan under Lupattellis tid (Natalino Sapegno, Antonio Banfi, Aldo 
Neppi Madona) och under Capitinis tid (Giuseppe Ungaretti och Guido Ca
logero). Men framförallt kan vi notera (och detta är ingen nyhet) att förelä
sarna är de bästa som det italienska kulturlivet vid denna tid har att erbjuda: 
Giovanni Nencioni i lingvistik, Francesco Hora, Walter Binni och Mario 
Fubini i litteratur, Massimo Pallottino i etruskologi, Gino Luzzato i ekono
misk historia, Norberto Bobbio i rättsfilosofi, Giulio Argan i konst, och så 
vidare. Dessa namn som ligger 50 år bakåt i tiden, och dessutom i ett land 
300 mil bort, kanske inte säger en skandinavisk publik så mycket. Men det 
finns inga tvivel om att de är det italienska kulturlivets mest framstående 
personligheter under efterkrigstiden. Men låt oss föralldel inte överdriva av
stånden i tid och rum: Jag har gjort en översiktlig sökning vid Umeå Univer
sitetsbibliotek — som ju via dator står i förbindelse med alla universitetsbib
liotek i Skandinavien — och då funnit att dessa författares centrala verk 
finns i hundratals exemplar i Skandinavien. Inget av dessa verk finns över
satt till svenska, men det finns många som är översatta till franska, tyska och 
engelska. 

Och hur var det då med eventuella eftergifter från universitetets sida gen
temot det politisk-ideologiska klimatet? Ja, det finns ju fortfarande en del in
tellektuella som till hälften ägnar sig åt kultur och till hälften åt politik (jag 
vill här bara nämna Concetto Marchesi och Stefano Jacini). Sedan har vi po
litiska personer som deltar i festligheterna vid inledningen av det akademis
ka året (till exempel Guido Gonella, utbildningsminister, som deltog 1947, 
och Gaetano Martino, utrikesminister, som deltog 1955, och så vidare). Allt 
detta är dock bara exempel på traditioner, och det tycks mig onödigt att lägga 
till något mer. 

Det tycks mig vara så att universitetet inte har gjort några andra specifika 
eftergifter inför den kristdemokratiska "regimen" eller inför det starka ideo
logiska trycket under dessa år. När jag gått igenom arkivhandlingarna har 
jag inte lyckats hitta ett enda föredrag om ett religiöst ämne eller om de ideo
logiska diskussionerna mellan liberalism och kommunism. Det kan hända 
att något undgick min blick, men dessa ämnen kan i alla fall inte ha varit fli
tigt förekommande. Jag vill tillägga att av katolska föredragshållare — kom 
ihåg att detta är ett universitet kontrollerat av kristdemokrater — ser vi yt
terst lite vid Utlänningsuniversitetet. Så är läget framförallt om vi bara räk
nar dem med ett högt anseende; då har vi bara två, nämligen ekonomhistori
kern Amintore Fanfani och författaren Piero Bargellini. 

Nu måste vi lägga märke till att det i Italien, under den period vi just nu 
studerar, skedde en märklig utveckling. Kyrkan hade, som vi har sett, vunnit 
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sin politiska kamp, men den hade förlorat den kulturella, därför att det domi
nerande kulturinslaget i det kristdemokratiska Italien var marxismen. Nå
gon har talat om "hegemoni"49; det kanske är att överdriva, men hursom
helst dominerade Marx, Lenin och Gramsci kulturlivet, medan Croce och de 
andra idealisterna blev mindre viktiga. Av katoliker fanns det antingen inga 
alls, eller så var de inget att räkna med. Det är alltså inget att förvånas över att 
det bland föredragshållarna i Perugia finns många marxister, färre idealister 
och mycket få katoliker. Det tycks mig helt självklart. 

Det är alltså lite som har förändrats sedan Lupattellis dagar. Tvärtom in
stiftade man apropå Lupattelli 1956 ett stipendium i hans namn. Jag tror att 
detta är det bästa beviset på det jag vill hävda, nämligen den grundläggande 
kontinuiteten i Utlänningsuniversitetets inriktning, och den lilla eller obe
fintliga påverkan från "det politiska och kulturella klimatet" under de senas
te 30 åren. Det enda försöket till påverkan gjordes av fascisterna, som för
sökte "fascistisera" universitetet, men förutom någon svart skjorta eller ro
mersk hälsning lyckades man bara genomdriva att någon antifascist och 
jude hindrades från att hålla föredrag. Dessutom hölls det några rena propa
gandaföreläsningar, särskilt runt 1938. Jag vill dock påpeka att dessa inte 
var några särdrag för Utlänningsuniversitetet i Perugia, utan detta gällde för 
hela den akademiska världen. Det var dessutom inte så mycket för att kom
ma från en regim som ville göra Italien till ett enormt laboratorium för att 
"totalt förändra italienarnas vanor" (det är Mussolinis ord), "deras sätt att 
äta, klä sig, arbeta och till och med sova". Målet för detta skulle vara (fortfa
rande med Mussolinis egna ord) att "skapa en ny italienare, som inte längre 
ska likna italienaren av igår".50 Jag har inte kunnat finna någon annan påver
kan av någon som helst betydelse. 
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SLUTSATSER 

Inkonsekvensen 
Fascismen var delvis ideologiskt inkonsekvent — detta har tydligt visats i 
många studier, och jag har pekat på några av dem i min avhandling. 

Den fascistiska ideologin var idealistisk och nihilistisk: Den försökte ut
veckla en fascistisk kultur och samtidigt var den anti-intellektuell; den var 
"populistisk" (i dess betydelse av anti-elitistisk) och samtidigt elitistisk. 

Sedan fanns det också andra motsägelser, som jag i avhandlingen inte har 
behandlat eller ens berört, trots att de inte var så obetydliga. Låt oss ta ett ex
empel. Det har inte funnits en mer nationalistisk rörelse än fascismen, och på 
det sättet är fascismen ett barn av franska revolutionen. Och likväl är det så 
att bland de politiska rörelser som vuxit fram efter 1789 är fascismen den rö
relse som starkast har kritiserat franska revolutionen. Men det fanns många 
fler motsägelser, och jag ska bara lätt beröra ytterligare en. Det råder inga 
tvivel om att fascismen som rörelse var ett borgerlighetens politiska uttryck. 
Man kan diskutera ifall den var ett uttryck för den övre delen av borgerlighe
ten — som den marxistiska skolan hävdar — eller för borgerlighetens lägre 
skikt och mellanskikt, vilket både den gamla radikala och den nya revisio
nistiska historiografin har hävdat. Men det råder i alla fall inga tvivel om att 
det var inom borgerligheten i vid bemärkelse som fascismen rekryterade 
sina anhängare och skaffade sig finansiärer. Och likväl är Hitlers, Mussoli
nis och många nazifascistiska ledares anti-borgerliga inställning (man skul
le kunna säga agg) så stark att den skulle få Marx och Lenin att blekna. Hitler 
och Mussolini var i sanning märkliga; "småborgerliga" revolutionärer som 
både försvarade och bekämpade borgerligheten: de både hyllade och förak
tade den "borgerliga respektabiliteten"; de var revolutionärer och de älskade 
ordning och disciplin; de var värnpliktsvägrare i fredstid och volontärer i 
krigstid. Listan skulle kunna göras längre. 
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Men trots all inkonsekvens... 
Trots alla sprickor i den ideologiska fasaden var fascismen på det stora hela 
ideologiskt koherent, något som jag försökt visa på. Eller man hade åtmins
tone några centrala idéer som bas för den egna ideologiska byggnaden. Jag 
ska här försöka sammanfatta mina avhandlingsresultat. 

Vid slutet av förra århundradet var det många som var missnöjda med hur 
de europeiska samhällena höll på att omstruktureras. Detta är inte förvånan
de, eftersom ju förändringarna var omfattande. Jag har försökt att visa på att 
det bland dessa missnöjda också fanns en del intellektuella, framförallt itali
enare och tyskar. Vad gäller italienarna räcker det med att nämna Papini, 
Prezzolini och D'Annunzio; bland tyskarna framstår naturligtvis Nietzsche 
som den viktigaste, men det fanns också andra. Naturligtvis har dessa intel
lektuella personer och deras skrifter och handlingar tolkats på olika sätt — 
som progressiva, reaktionära, halvgalna, obetydliga, enormt viktiga, och så 
vidare. Personligen håller jag med om flera av dessa omdömen, men inte om 
alla. Framförallt håller jag inte med dem som beskriver dessa intellektuella 
som "konservativa" och "reaktionära". Det är i och för sig sant att dessa in
tellektuella hade en sak gemensam med många konservativa, och det var då 
känslan av att leva i en epok av dekadans, en känsla som är typisk för varje 
sant konservativ person. Det är dock lika tydligt, åtminstone för mig, att den 
kritik som dessa intellektuella framförde mot den moderna världen var 
mycket olik de konservativas kritik. Jag har till och med försökt visa på att 
det som dessa intellektuella föraktade (pacifism, rationalism, liberalism, 
och så vidare) var just det som de konservativa var stolta över. 

Till sist håller jag personligen med dem som i dessa intellektuella har sett 
fascismens och nazismens ideologiska förtrupp, men jag har ansett det vara 
viktigt att påpeka att förhållandet mellan fascismens så kallade "profeter" 
och fascismen i sig själv inte var så direkt och automatisk som man vanligen 
menar. 

Den som vill behandla fascismen ur en historisk synvinkel måste ound
vikligen ta ställning till De Felice och hans idéer. Att inte göra detta skulle 
vara som att åka till Rom utan att se påven, som man brukar säga. I inled
ningen har jag försökt beskriva vad jag tycker om De Felice som historiker. I 
kapitlet om nazismen och fascismen har jag dock försökt fördjupa mig i det
ta, i det att jag har beskrivit denne viktige italienske historikers tolkningar, 
som jag ibland håller med om och ibland inte alls håller med om. De Felices 
tolkning av fascismen — åtminstone ursprungsfascismen — som en pro
gressiv, moderniseringsinriktad vänsterrörelse verkar inte särskilt överty
gande på mig, om jag noga överväger allt. Då tycks mig den fransk-israelis
ke historikern Sternhells uppfattning mycket mer övertygande. Han ser allt



så i fascismen en rörelse som föds ur syntesen av två revideringar: Dels en 
revidering av den nationalistiska högerns idéer, dels en revidering av marx
ismen. Fascismen skulle alltså enligt denna tolkning ha varit en rörelse som 
"varken stod till höger eller till vänster", utan som var ett alternativ till det 
europeiska politiska livets traditionella mönster under 1900-talet. 

Sternhells tolkningssätt tycks mig särskilt övertygande för att förklara 
förhållandet mellan nazism och fascism. De Felice hävdar att medan fascis
men var en moderniseringsinriktad vänsterrörelse, som hade blicken riktad 
mot framtiden, så var nazismen en reaktionär högerrörelse, som såg bakåt. 
På grund av detta — och på grund av andra faktorer som det inte är aktuellt 
att behandla här — hade fascismen och nazismen enligt De Felice mycket 
lite gemensamt. För att man ska kunna bedöma förhållandet mellan nazis
men och fascismen tycks det mig vettigare att som analysinstrument använ
da synsättet hos Sternhell, som alltså i fascismen ser en "revolt mot den mo
derna världen". I ljuset av denna tolkning kan man observera följande: Vad 
gäller några grundläggande frågor, som just temat framtiden/det förflutna, 
och även vad gäller antisemitismen, så var inte fascismen och nazismen så 
olika. Det är tvärtom lämpligt att tala om dem som en enda företeelse, om än 
med vissa nödvändiga skillnader. 

Sternhell hävdar att fascismen hade en ideologi, absolut inte fullständig 
eller perfekt hoplänkad i alla sina beståndsdelar, men hursomhelst ganska 
homogen och sammanhängande. Sternhell och hans medarbetare har dock 
behandlat denna ideologis generella linjer och har inte gått in på detaljer. Jag 
har försökt fullfölja och fördjupa deras resonemang, i de kapitel som be
handlar två specifika aspekter av den fascistiska ideologin, nämligen jord
brukspolitiken och korporativismen. 

Vad gäller jordbrukspolitiken har jag först och främst noterat att man 
från fascismens sida ansträngde sig något oerhört i den propaganda som var 
kopplad till utdikningarna av en del jord som var infekterad av malaria. I 
verkligheten var de konkreta resultaten av utdikningarna rätt måttliga, och 
dessutom nästan helt koncentrerade till Agro Pontino, ett område några få 
kilometer från Rom. Propagandaframgången var däremot anmärknings
värd; den skapade en legend — både i Italien och i utlandet, och till och med 
bland antifascisterna — om "hur kraftfullt och effektivt fascisterna hade ut
dikat hela Italien". I motsats till nästan alla andra forskare har jag tagit den 
fascistiska propagandan och Mussolinis tal på allvar, alltså i den bemärkel
sen att jag ser dem som värdefulla och pålitliga dokument för att beskriva 
den fascistiska ideologin. Jag har dragit den slutsatsen att i centrum för fa
scismens jordbrukspolitik fanns bilden av en småbrukare som samtidigt var 
en liten jordägare, medborgare och krigare. Det är dock klart att denna bild 
inte var fascismens eget påfund. Fascismen "lånade" ju tvärtom mycket från 

— 261 — 



den liberala och katolska kulturen. Man "lånade" då såväl en del teman som i 
århundraden hade funnits i den europeiska kulturen (populismen, drömmen 
om jordbruket, och så vidare) som en del andra som var typiskt italienska, 
till exempel temat "att skapa italienarna", och framförallt myten om det anti
ka Rom. Men om det fascistiska tänkandet inte var särskilt nyskapande, står 
det ändå klart att myten om /den lille jordägaren/medborgaren/krigaren/ var 
förenlig med den syn som fascismen hade på människan och på samhället. 
Det var en syn som var baserad på några grundläggande värden: måttlighet, 
krigaranda, fruktsamhet, trohet mot "il Duce". 

Även vad gäller korporativismen har jag gjort två preliminära påpekan
den, som liknar dem som jag har gjort om jordbrukspolitiken. Först och 
främst var korporativismen ett enormt propagandastycke med "mycket vä
sen för lite ull". Det var ett propagandaarbete som kröntes med en viss fram
gång. Dessutom var korporativismens centrala idé — alltså principen att alla 
individer för att främja nationens storhet måste samarbeta på det ekonomis
ka området — inte helt ny, utan var snarare upptagen, med en del nödvändi
ga förändringar, ur den katolska kulturen, ur den nationalistiska rörelsen och 
ur den revolutionära Syndikalismen. 

Efter att ha nämnt dessa två faktorer vill jag dock också påpeka att den fa
scistiska korporativismen verkligen innehöll en viss grad av originalitet. 
Den hyllade ju samarbetet och att det individuella intresset skulle underord
nas det kollektiva intresset; och detta gjorde den i polemik med den moderna 
världen, som enligt fascisterna karaktäriserades av egoism, individualism 
och sociala konflikter. Än en gång har jag gått emot de flesta andra forskare, 
och jag har hävdat att de initiativ som fascismen tog inom arbetslivet (att 
man utfärdade Carta del lavoro, att man avskaffade fackföreningarna och i 
dess ställe införde korporationerna, och så vidare), att dessa saker inte bara 
var propaganda, tomma ord utan innehåll, utan att de var i perfekt överens
stämmelse med den fascistiska ideologin. 

Syftet med kapitlet om korporativismen var att undersöka den fascistiska 
ideologin. Hursomhelst har jag lite varstans, när det funnits tillfälle till det, 
pekat på korporativismens mer konkreta sidor. Men när det gäller detta har 
jag följt den traditionella tolkningen: I praktisk handling var den fascistiska 
politiken vad gäller arbetslivet positiv för arbetsgivarna och negativ för ar
betarna. Beträffande det här är det dock inte den traditionella tolkningen 
som tycks mig riktigast, utan snarare De Felices revisionistiska syn: Fascis
men hade kommit till makten genom att alliera sig med samhällets mest kon
servativa och reaktionära krafter, och hade sedan blivit dessa krafters fånge. 
Om Mussolini och de andra fascisterna hade kunnat genomföra sin politik 
utan att sätta sin uppnådda maktposition på spel, skulle korporativismen ha 
haft ett helt annat konkret innehåll, men ingen sågar ju av den gren på vilken 
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man själv sitter. Men om nu fascismen i realiteten genomförde en arbetarfi-
entlig politik, betyder inte detta att ideologin också var sådan, något som jag 
har försökt att visa på. 

Vad gäller ordet "korporativism" fanns det under den fascistiska epoken 
(men också idag) mycken tvetydighet och en ordentlig förvirring. Jag har 
försökt "reda ut" detta, och jag har då hittat åtminstone nio huvudtolkningar 
av ordet. Dessa är: ett återupprättande av de medeltida korporationerna; la
gar som rör arbetslivet; ett produktionssätt utan föregångare i historien; en 
medelväg mellan kapitalism och socialism; en tillämpning av kyrkans soci
ala principer; ett produktionssätt som skulle vara lämpligt för Sydeuropa; 
statliga ingrepp i ekonomin; samarbete mellan arbetare och arbetsgivare; 
sociallagstiftning. Jag har beskrivit var och en av dessa tolkningar och jag 
har gett ett eget omdöme. 

Den italienska sociala republiken varade bara kort tid, nämligen från ok
tober 1943 till april 1945, och politiskt och militärt var den av ringa betydel
se. Ur en ideologisk synvinkel, däremot, var den en intressant företeelse, nå
got som nya värdefulla studier i ämnet har visat. Jag har försökt analysera de 
ideologiska aspekterna av Den italienska sociala republiken vad gäller poli
tiken för arbetslivet. 

Ifall man nu accepterar den ideologiska struktur som beskrivs ovan, är ju 
ändå en självklar och kanske omedelbar invändning den att fascismens 
praktik och teori var inbördes relativt olika. Jag instämmer helt och hållet i 
detta. För övrigt har jag berört just detta faktum på många ställen i avhand
lingen, såväl i kapitlet om dekadansen, som när jag analyserar jordbrukspo
litiken och korporativismen.. Men eftersom jag till stora delar behandlat väl
kända och redan studerade företeelser, och eftersom man i forskning måste 
plöja ouppbruten mark, har jag i kapitlet som handlar om italienskundervis
ningen vid Utlänningsuniversitetet i Perugia försökt visa på skillnaden mel
lan ideologi och konkret handling. Där har jag försökt visa på att fascismen 
inte lämnade just några spår i ett universitets konkreta liv. 



CONCLUSIONS 

Inconsistencies 
Fascism was often inconsistent — this is clear from many studies, and I have 
indicated this in my dissertation. 

Fascist ideology is idealistic and nihilistic. It tried to develop a Fascist 
culture, but at the same time it was anti-intellectual; it was both "populist" 
(in the sense anti-elitist) and elitist. 

There were other contradictions, which I have not dealt with, or even 
mentioned, in these chapters, in spite of the fact that they were far from in
significant. Let us take an example. There has never been a more nationa
listic movement than Fascism; in this respect Fascism was an offspring of 
the French revolution. And yet, among the political movements after 1789 
no other movement has criticised the French revolution as severely as Fa
scism. But there were many other contradictions, and I will mention only 
another one briefly. There is no doubt that Fascism was essentially bour
geois. It is debatable whether Fascism was favoured mainly by the upper re
gions of the bourgeoisie — as is claimed by Marxists — or by the lower or 
middle regions, which has been argued by the old radical school of writing 
history, as well as by the revisionist school. But there is no doubt that it was 
within the bourgeoisie in the broad sense that Fascism found its adherents 
and recruited its financiers. And yet Hitler's, Mussolini's and many Fascist 
leaders' anti-bourgeois attitudes (one could even say hatred) was so strong 
that it would make Marx and Lenin shudder. Hitler and Mussolini were in
deed remarkable "petty-bourgeois" revolutionaries who both defended and 
fought the bourgeoisie; they celebrated as well as despised bourgeois "re
spectability"; they were revolutionaries and loved order and discipline, they 
were conscientious objectors in times of peace and voluntaries in times of 
war. Examples of this kind could be multiplied. 



But in spite of the inconsistencies... 
In spite of the cracks in the ideological facade, Fascism was, as I have 

tried to demonstrate, on the whole ideologically consistent. Or at least they 
had some central ideas as the basis for their ideological structure. I shall try 
to summarise what I have written about these matters in the chapters above. 

At the end of the previous century many people were dissatisfied with the 
great changes in the European countries. This is hardly surprising, since the 
changes were considerable. I have tried to show that among those dissatis
fied were many intellectuals, above all Italians and Germans. Such Italians 
included Papini, Prezzolini and D'Annunzio. Among the Germans Ni
etzsche is of course the most important figure, but there were also others. Of 
course these intellectuals and their writings have been variously interpreted: 
as progressive, reactionary, half-mad, insignificant, enormously important, 
etc. Personally I agree with several of these opinions, but not all. Above all I 
do not agree with those who describe these intellectuals as "conservative" 
and "reactionary". It is of course true that they have one thing in common 
with many conservatives, viz. he feeling that they lived in a period of deca
dence; a feeling that is typical of every truly conservative person. However, 
it is equally clear, at least to me, that the criticism that these conservatives le
velled at the modern world was very different from conservative criticism. I 
have even tried to show that what these intellectuals despised (intellectua-
lism, liberalism, etc.) was precisely what the Conservatives were proud of. 

Finally I agree with those who regard these intellectuals as the ideologi
cal forerunners of Fascism and nazism, but I have found it important to 
stress that the relationship between the so-called "prophets" of Fascism and 
Fascism itself is not so direct and automatic as is usually claimed. 

Anyone who wants to deal with Fascism from a historical point of view 
must inevitably consider De Felice and his ideas. To fail to do so would be 
like going to Rome without seeing the Pope, as the saying goes. In the Intro
duction I have tried to describe my opinion of De Felice as a historian. How
ever, in the chapter on Nazism and Fascism I have tried to go a little deeper 
into this, in that I have described the interpretations of this great Italian his
torian, some of which I agree with, while I disagree with others. De Felice's 
interpretation of Fascism — at least in its original form — as a progressive, 
leftist movement bent on modernisation does not convince me at all, all 
things considered. The French-Italian historian Sternhell's opinion seems 
much more convincing. He sees Fascism as a movement which arose as a 
synthesis of two revisions. According to this interpretation Fascism was a 
movement which "stood neither on the right nor on the left"; instead it is an 
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alternative to the traditional pattern characteristic of European political life 
in the 20th century. 

Sternhell's interpretation seems to me particularly convincing when it 
comes to explaining the relationship between Nazism and Fascism. De Fe
lice claims that Fascism was a leftist movement which was bent on moderni
sation and looked to the future, while Nazism was a reactionary right-wing 
movement which looked backwards. Because of this — and on account of 
other factors which will not be dealt with here — Fascism and Nazism had 
very little in common according to De Felice. If you are to assess the rela
tionship between Nazism and Fascism it seems to me more reasonable to use 
Sternhell's analysis, who, as we have seen, sees Fascism as "a revolt against 
the modern world". In the light of this interpretation we may observe the fol
lowing things: As far as some fundamental issues are concerned, like the 
theme the future/the past and anti-Semitism, Fascism and Nazism, did not 
differ very much. On the country, it is justified to speak of them as a single 
phenomenon, let alone with minor differences. 

Sternhell claims that Fascism had an ideology which was far from com
plete or homogeneous in all its ingredients, but in spite of this rather cohe
rent. However, Sternhell and his collaborators have only dealt with the ge
neral features of this ideology and refrained from discussing details. I have 
tried to develop and deepen their arguments, in the chapters which deal with 
two specific aspects of Fascist ideology, viz. agricultural policy and corpo
rativism. 

As far as agricultural policy is concerned it is, first, to be noted that the 
Fascists took enormous pains in the propaganda about the draining of land 
infected by malaria. Actually the results of the draining were modest, and, 
moreover, restricted to Agro Pontino. The propaganda, however, was very 
successful; it gave rise to a legend — in Italy as well as abroad, and even 
among the anti-Fascists — that "Fascists have drained the whole of Italy vi
gorously and efficiently". Unlike almost all other researchers I have taken 
Fascist propaganda and Mussolini's speeches seriously, in that I see them as 
valuable and reliable documents for describing Fascist ideology. I have 
drawn the conclusion that at the core of the agricultural policy of Fascism we 
find the picture of a small farmer, who was at once landowner, citizen and 
warrior. However, it is clear that this idea was not the invention of Fascism 
itself. 

On the contrary, Fascism borrowed a great deal from liberal and Catholic 
culture. It borrowed a number of themes which had existed for centuries in 
European culture (populism, the agrarian dream, etc.) and a number of other 
themes which were typically Italian, for example that "of creating the Itali
ans", and above all the myth of Ancient Rome. However, if Fascist philo-



sophy was not particularly innovative, it is nevertheless clear that the myth 
of the little landowner/citizen/warrior was compatible with the Fascist view 
of human beings and society. It was a view based on a number of fundamen
tal values: moderation, the warrior ethic, fertility, loyalty to "il Duce". 

Even with regard to corporativism, I have made a couple of preliminary 
observations which are similar to those I have made above concerning agri
cultural policy. First and foremost, corporativism was a great piece of pro
paganda "full of sound and fury signifying nothing" and met with a certain 
amount of success. Moreover, the central idea of corporativism — that is, 
the principle that all individuals must co-operate in the economic sector in 
order to enhance the nation's greatness — was not entirely new, but was ta
ken, with a number of necessary changes, from Catholic culture, from the 
nationalist movement and from revolutionary syndicalism. 

After mentioning these, however, I also want to point out that Fascist 
corporativism did, in fact, contain a certain degree of originality. It celebra
ted co-operation and the idea that individual interests should be subordina
ted to collective interests; through a process of polemic with the modern 
world, which according to the Fascists was characterised by egotism, indivi
dualism and social conflicts. Once again, I disagree with most other resear
chers and have maintained that the initiatives which Fascism took in the area 
of working life (the fact that the Carta del lavoro was proclaimed, that the 
trades unions were abolished and replaced by the corporations, etc.) were 
not mere propaganda, empty words without content, but were in perfect ag
reement with Fascist ideology. 

The purpose of the discussion on corporativism was to investigate Fa
scist ideology. Nevertheless, I have indicated here and there, when the op
portunity arose, the more concrete aspects of corporativism. However, in 
this respect I have followed the traditional interpretation: in practice Fascist 
policy with regard to work favoured the employers at the expense of the 
workers. However, it is not the traditional view which seems to me to be the 
most correct, but rather De Felice's revisionist view: Fascism had come to 
power by allying itself with the most conservative and reactionary forces in 
society, and had then become the prisoner of these forces. If Mussolini and 
the other Fascists had been able to carry out their policies without endange
ring the position of power they had achieved, corporativism would have had 
a completely different, and concrete, content, but no one saws off the branch 
he himself is sitting on. However, if Fascism in reality entailed a policy 
which was hostile to the workers, this does not mean that the ideology was 
also hostile, as I have tried to show. 

With regard to the word "corporativism", there was during the Fascist era 
(and there remains today) much ambiguity and real confusion. I have tried to 
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"sort this out", and I have found at least nine main interpretations of the 
word. These are: the re-establishment of the medieval corporations; laws 
controlling working life; a mode of production unprecedented in history; a 
middle road between capitalism and socialism; application of the Church's 
social principles; a mode of production which would be suitable for sout
hern Europe; state intervention in the economy; co-operation between wor
kers and employers; social legislation. I have described each of these inter
pretations and given my own verdict. 

The Italian Social Republic lasted only a short time, from October 1943 
to April 1945, and was politically and militarily of minor importance. From 
an ideological point of view, however, it was an interesting phenomenon, 
something that new valuable studies of the subject have shown. I have tried 
to analyse the ideological aspects of the Italian Social Republic where poli
tics and working life are concerned. If one accepts the ideological structure 
described above, an obvious and perhaps immediate objection that can be 
made is that the practice and theory of Fascism were internally relatively dif
ferent. I agree completely with this. Furthermore, I have touched upon this 
fact in several places, in the chapter on decadence and in the chapters on ag
ricultural policy and corporativism. However, since I have largely concer
ned myself with well-known and already studied phenomena, and since aca
demic research demands the ploughing of new soil, I have tried to show, in 
the chapter on the teaching of the Italian language at the International Uni
versity of Perugia, the difference between ideology and concrete action. In 
this chapter I have tried to show that Fascism did not leave any actual 
concrete traces in the everyday life of a university. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: CARTA DEL LAVORO 

I. Den italienska nationen är en organism som har ändamål, liv och han
dlingsmedel, som vad gäller kraft och utsträckning i tid står över än
damålen, liven och handlingsmedlen hos de enskilda eller gruppindelade 
individer som tillsammans utgör nationen. Nationen är en moralisk, poli
tisk och ekonomisk enhet, som helt och fullt förverkligas i den fascistiska 
staten. 

II. Arbetet — i alla de former det organiseras och utövas, intellektuellt, tek
niskt och kroppsligt arbete — är en samhällelig plikt. För den skull, och 
bara för den skull, beskyddas arbetet av staten. 

Produktionen är enhetlig ur en nationell synvinkel. Dess mål är en
hetliga, och kan sammanfattas i att innefatta de enskildas välstånd och ut
veckling av nationens styrka. 

III. Det fackliga eller yrkesmässiga organiserandet är fritt. Men enbart den 
fackförening som är lagligen erkänd och underställd statlig kontroll har 
rätt att lagligen representera hela den grupp arbetsgivare eller arbetare 
för vilken den har bildats. Bara denna förening har rätt att gentemot 
staten och andra yrkesförbund försvara deras intressen; bara den har rätt 
att teckna kollektiva arbetsavtal som är obligatoriska för alla som tillhör 
gruppen; bara den har rätt att pålägga sina medlemmar en med
lemsavgift, samt att för deras räkning utöva till sig tilldelade uppgifter av 
allmänt intresse. 

IV. I det kollektiva arbetsavtalet tar sig solidariteten mellan de olika produk
tionsfaktorerna ett konkret uttryck. Detta sker via en förlikning mellan 
arbetsgivarnas och arbetarnas motställda intressen, samt via deras under
ordning under produktionens överordnade mål. 

V. Arbetsdomstolen är det organ, med vilket staten ingriper för att lösa ar-
betstvister, både de som handlar om att hålla sig till överenskommelser 
och andra existerande regler, och de tvister som handlar om fastställande 
av nya arbetsförhållanden. 
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VI. De yrkesförbund som är lagligen erkända garanterar en juridisk likstäl
lighet mellan arbetsgivare och arbetare; de upprätthåller disciplinen i 
produktionen och i arbetet; samt de medverkar till en utveckling av 
denna disciplin. Korporationerna utgör produktivkrafternas enhetliga 
organisation, och representerar helt och hållet deras intressen. I kraft av 
denna sin representativitet, och eftersom produktionens intressen är 
samma som nationens intressen, är korporationerna i lag erkända som 
statliga organ. 

Eftersom korporationerna representerar produktionens enhetliga intres
sen, kan de besluta om obligatoriska regler vad gäller arbetets funk
tionssätt, och även vad gäller en samordning av produktionen. Detta kan 
de göra, närhelst de har fått de därtill nödvändiga befogenheterna från de 
anslutna organisationerna. 

VII. Den korporativa staten ser företagsamheten inom produktionssektorn 
som det mest effektiva och användbara verktyget att användas i na
tionens intresse. 

Eftersom det privata ägandet av produktionen är ett nationellt intresse, är 
den privata företagsamheten inför staten ansvarig för produktionens in
riktning. Ur samarbetet mellan produktivkrafterna växer en ömsesi
dighet av rättigheter och skyldigheter. Löntagaren — tekniker, tjänste
man eller arbetare — är en aktiv medarbetare i den ekonomiska företag
samheten. Ledningen för företaget är arbetsgivarens uppgift, och 
arbetsgivaren har också ansvaret för företaget. 

VIII. Arbetsgivarnas sammanslutningar är skyldiga att på alla sätt öka och 
utveckla produktionen och minska dess kostnader. De representativa 
församlingarna för dem som utövar ett fritt yrke eller är hantverkare, 
samt föreningarna för offentligt anställda, dessa församlingar hjälps åt 
att skydda hantverkets, naturvetenskapens och den humanistiska ve
tenskapens intressen. Detta görs för att utveckla produktionen och för att 
uppnå den korporativa ordningens moraliska mål. 

IX. Statliga ingrepp i den ekonomiska produktionen äger rum enbart när ett 
privat initiativ saknas eller är otillräckligt, eller när statens politiska 
intressen står på spel. Sådana ingrepp kan ta formen av kontroll, befräm
jande och direkt ledning. 

X. I kollektiva arbetstvister får man inte ta upp frågan till juridisk prövning, 
om inte det korporativa organet först har försökt ordna en förlikning. 
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I individuella arbetstvister som rör tolkning och tillämpning av de kol
lektiva arbetsavtalen har yrkesförbunden befogenhet att erbjuda sina 
tjänster som medlare. 

Beslutanderätten i dylika tvister är lagd på det ordinarie rättsväsendet, 
med ett tillskott av bisittare som är utnämnda av berörda yrkesförbund. 

XI. De olika föreningarna är skyldiga att via kollektivavtal reglera funk
tionssättet i arbetslivet för de grupper av arbetsgivare respektive arbetare 
som föreningarna representerar. 

Det kollektiva arbetsavtalet sluts mellan organisationer av första rangen, 
under ledning och kontroll av de centrala organisationerna. I fall som det 
stadgas om i lagen eller andra förordningar har organisation av högre 
rang rätt att i förhandling ersätta organisation av lägre rang. 

Varje kollektivt arbetsavtal måste vid vite innehålla bestämda regler för 
disciplinära förhållanden på arbetsplatserna, för provanställning, för 
lönens omfattning och utbetalningssätt, samt för arbetstider. 

XII. Fackföreningsanslutningen, de korporativa organens medlande arbete 
samt arbetsdomstolens utlåtanden garanterar att lönen är anpassad till en 
skälig levnadsnivå, till produktionens möjligheter samt till arbetsinsat
sen. Lönesättningen är inte kopplad till någon som helst allmän norm, 
utan den är helt och hållet anförtrodd åt parternas överenskommelser i 
kollektivavtalen. 

XIII. De offentliga förvaltningarna, det centrala statistikinstitutet och de i 
lag erkända yrkesförbunden inhämtar faktauppgifter kring produktions-
och arbetsförhållanden, läget på valutamarknaden samt variationerna i 
löntagarnas levnadsnivå. Dessa faktauppgifter samordnas och utvecklas 
av Korporationsdepartementet och används sedan som kriterier för att 
anpassa de olika gruppernas och klassernas intressen till varandra, och 
dessutom samordna alla särintressen med produktionens överordnade 
mål. 

XIV. Lönen skall, i den därtill mest lämpliga formen, vara anpassad till ar
betets och företagets krav. 

När lönen sätts utifrån ackordsarbete, och sluträkningen av ackorden 
görs i perioder som överstiger en tvåveckorsperiod, skall det göras 
lämpliga förskottsutbetalninga var fjortonde dag eller en gång i veckan. 

För nattarbete som inte ingår i regelbundet skiftarbete utgår ersättning 
som är högre än ersättningen för dagarbete. 



När arbetet sker i form av ackordsarbete, skall ackorden vara satta så att 
den flitige arbetaren — med normal arbetskapacitet — kan uppnå en 
minimilön som överstiger grundlönen. 

XV. Löntagaren har rätt till veckovila i anslutning till söndagen. Kollektiv
avtalen tillämpar denna princip, och tar då hänsyn till de existerande 
föreskrifterna, företagens tekniska behov, och inom ramarna för dessa 
behov ser de dessutom till att borgerliga och religiösa högtider respek
teras, enligt de lokala traditionerna. Arbetstiden skall samvetsgrant och 
noggrant respekteras av löntagaren. 

XVI. Efter ett år av oavbruten tjänstgöring har löntagaren — i de företag 
som bedriver verksamhet hela året — rätt till en årlig period med betald 
semester. 

XVII. I de företag som bedriver verksamhet hela året har arbetaren rätt till en 
ersättning som står i proportion till antalet tjänsteår, om arbetet skulle 
upphöra genom avskedande utan arbetarens eget förvållande. Denna 
ersättning är obligatorisk även ifall arbetaren avlider. 

XVIII. I de företag som bedriver verksamhet hela året upplöser inte en 
försäljning av företaget arbetsavtalet, och den redan anställda personalen 
bevarar sina rättigheter gentemot den nye ägaren. På samma sätt gör int 
en sjukdom hos arbetaren att arbetsavtalet upplöses, om inte sjukdomen 
överskrider en viss tidsrymd. En kallelse till värnpliktstjänstgöring eller 
till tjänstgöring inom MVSN [Movimento Volontario Sicurezza Nazion
ale', en sorts fascistisk hemvärnsorganisation] är inte orsak till 
avskedande. 

XIX. Om löntagare gör sig skyldiga till disciplinförseelser och handlingar 
som stör företagets normala funktion, bestraffas de, allt enligt förseel
sens allvar, med böter, med avstängning från arbetet, och — i de allvarli
gaste fallen — med omedelbart avsked utan ersättning. Det kommer att 
specificeras i vilka fall företagare kan utdöma böter, avstängning eller 
omedelbart avsked utan ersättning. 

XX. Nyanställd löntagare skall genomgå prövotid, under vilken det är en 
ömsesidig rättighet att kunna upplösa kontraktet. Om upplösande av 
kontraktet sker, skall bara den lön utbetalas som motsvarar det reellt ut
förda arbetet. 

XXI. Det kollektiva arbetsavtalets förmåner och regler gäller även dom som 
utför sitt arbete i hemmet. Staten kommer att utfärda särskilda före
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skrifter för att trygga hemarbetsförhållandena vad gäller renlighet och 
hygien. 

XXII. Staten granskar och kontrollerar sysselsättningsgraden och arbets
lösheten hos arbetarna, faktorer som är viktiga för att man skall kunna 
bedöma förhållandena inom produktionen och arbetslivet. 

XXIII. Arbetsförmedlingarna är uppbyggda på en kvantitativ likställdhet 
mellan arbetsmarknadens parter, under kontroll av statens korporativa 
organ. Arbetsgivarna är skyldiga att anställa sina löntagare via nämnda 
förmedlingar. Förmedlingarna är skyldiga att välja bland de personer 
som finns på listorna, och skall då ge företräde åt dem som tillhör partiet 
och de fascistiska fackföreningarna. Hänsyn skall då också tas till hur 
länge personen varit med i nämnda föreningar. 

XXIV. Arbetarnas yrkesförbund är skyldiga att bland arbetarna genomföra 
ett selektivt urval, som är ägnat att alltmer höja den arbetsmässiga 
förmågan och den moraliska nivån. 

XXV. De korporativa organen övervakar att de enskilda medlemmarna i de 
anslutna organisationerna respekterar lagarna om förebyggande av 
olycksfall och om arbetshygien. 

XXVI. Socialförsäkringen är ett annat uttryck för principen om samarbete. 
Arbetsgivaren och löntagaren skall proportionerligt bidra till socialför
säkringens förmåner. Staten sköter, via de korporativa organen och yrk
esförbunden, om att i möjligaste mån samordna och göra socialförsäkr
ingssystemet och dess olika institutioner enhetliga. 

XXVII. Den fascistiska staten föresätter sig att: 

1) utveckla olycksfallsförsäkringen, 
2) förbättra och utvidga moderskapsförsäkringen, 
3) införa en försäkring mot yrkessjukdomar och mot tuberkulos, för att 
sålunda slå in på vägen mot en allmän försäkring mot alla sjukdomar, 
4) utveckla försäkringen mot ofrivillig arbetslöshet, 
5) införa speciella försäkringsformer för hemgift till unga arbetare. 

XXVIII. Det är en uppgift för arbetarnas föreningar att beskydda sina med
lemmar vad gäller de administrativa och rättsliga ärenden som hör ihop 
med olycksfallsförsäkringen och de sociala försäkringarna. 

I de kollektiva arbetsavtalen skall det, där det är tekniskt möjligt, stipule
ras om bildande av sjukkassor. Till dessa sjukkassor skall både arbetsgi
varna och löntagarna bidra ekonomiskt, och kassorna skall förvaltas av 
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representanter för båda grupperna, under övervakning av de korporativa 
organen. 

XXIX. Hjälpen till dem man representerar, både medlemmar och icke med
lemmar, är en rättighet och en skyldighet för yrkesförbunden. Dessa bör 
på ett direkt sätt utöva sina stödfunktioner. De får inte delegera dem till 
andra stiftelser eller institutioner, förutom i de fall man kan uppställa än
damål av allmän karaktär, ändamål som går utöver de enskilda grupper
nas intressen. 

XXX. Uppfostran och utbildning — och särskilt då yrkesutbildning — av 
dem man representerar, både medlemmar och icke medlemmar, är en av 
yrkesförbundens grundläggande skyldigheter. Dessa förbund skall stö
dja de nationella aktiviteter som berör arbetarnas fritidsverksamhet och 
andra utbildningsalternativ. 
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Bilaga 2: ARTIKLARNA 35-47 UR REPUBLIKENS 

KONSTITUTION 

35. Republiken beskyddar arbetet i alla dess former och tillämpningar. 

Den värnar om arbetarnas yrkesutbildning och yrkesutveckling. 

Den gynnar och understödjer de internationella avtal och organisationer 
som är avsedda att bekräfta och reglera rättigheterna inom arbetslivet. 

Den erkänner rätten till utvandring, förutom när det föreligger plikter 
som är lagstadgade i allmänt intresse. Den värnar om de italienare som 
arbetar i utlandet. 

36. Arbetaren har rätt till en ersättning som står i proportion till hans arbetes 
kvantitet och kvalitet, en ersättning som i varje fall skall vara tillräcklig 
för att garantera honom och familjen en fri och värdig tillvaro. 

Arbetstidens maximala längd finns stipulerad i lagen. 

Arbetaren har rätt till veckovila och till årlig betald semester, och kan 
inte avstå från någondera. 

37. Den arbetande kvinnan har samma rättigheter, och vid lika arbete lika 
lön som den arbetande mannen. 

Arbetsförhållandena måste tillåta fullgörandet av hennes grundläggande 
funktion i familjen, samt måste garantera mor och barn ett särskilt anpas
sat skydd. 

Lagen stipulerar om en minimiåldersgräns för avlönat arbete. 

Republiken beskyddar de minderårigas arbete med särskilda förordnin
gar, och garanterar de minderåriga rätten till lika lön för lika arbete. 

38. Varje medborgare som är oförmögen till arbete och som saknar nödvän
diga medel för sitt uppehälle har rätt till försörjning och till socialhjälp. 

Arbetarna har rätt till lämpliga insatser vad gäller de grundläggande livs
förnödenheterna, om de skulle råka ut för olycksfall, sjukdom, invali
ditet, ålderdom eller ofrivillig arbetslöshet. 

De fysiskt och/eller psykiskt handikappade har rätt till utbildning och 
yrkesutbildning. 

De uppgifter som nämns i denna artikel sköts av organ och institutioner 
som är förordnade av eller en integrerad del av staten. 



39. Det fackliga organiserandet är fritt. 

På fackföreningarna kan inte läggas någon annan plikt än en registrering 
hos lokala eller centrala myndigheter, enligt de föreskrifter som finns 
stipulerade i lagen. 

Ett villkor för registrering är att fackföreningarnas stadgar stadfäster en 
inre ordning på demokratisk grund. 

De registrerade fackföreningarna är juridiska personer. De kan — när de 
är enhetligt representerade i proportion till antalet medlemmar — sluta 
kollektiva arbetsavtal, som obligatoriskt gäller för alla som tillhör de 
grupper som omfattas av avtalet. 

40. Strejkrätten utövas inom gränserna för de lagar som reglerar strejkrätten. 

41. Den privata företagsamheten är fri. 

Den får inte utövas på sätt som står i motsättning till den sociala nyttan, 
eller på sätt som tillfogar skada på människors säkerhet, frihet eller vär
dighet. 

Lagen fastställer de planer och de kontroller som är lämpliga för att den 
offentliga och privata ekonomiska aktiviteten skall styras och samordnas 
för att man skall uppfylla sociala mål. 

42. Ägandet är offentligt eller privat. De ekonomiska tillgångarna tillhör 
staten eller stiftelser eller privatpersoner. 

Det privata ägandet erkänns i och garanteras av lagen, som fastställer 
förvärvssätt, utnyttjandesätt och gränser, allt i avsikt att trygga den sam
hälleliga funktionen och att göra denna tillgänglig för alla. 

Det privata ägandet kan exproprieras för allmänna intressen, där lagen så 
föreskriver och med ersättningsskyldighet. 

Lagen föreskriver regler och gränser för den arvsrätten enligt lag och en
ligt testamente, samt statens rättighet till arvsbeskattning. 

43. För ändamål av allmännyttig karaktär kan lagen reservera egendom — 
antingen från början eller via överflyttning — via expropriation och då 
med ersättningsskyldighet. Denna egendom kan då överföras till staten 
själv, till offentliga stiftelser eller kooperativ av arbetare eller av brukare. 
Egendomen kan bestå av särskilda företag eller grupper av företag, som 
sysselsätter sig med grundläggande allmänna tjänster eller med ener
gikällor. Det kan också föreligga en monopolsituation, och det skall i vil
ket fall som helst vara företag som har karaktären av klart allmänintresse. 
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44. För att uppnå ett rationellt utnyttjande av jorden och för att uppnå jäm
lika sociala förhållanden, lägger lagen vissa plikter och begränsningar på 
det privata ägandet av jorden. Lagen stadgar om gränser för ägandets ut
bredning i olika regioner och olika jordbrukszoner. Den stöder och upp
muntrar till utdikning, till omvandling av storgodsen och rekonstruktion 
av produktionsenheter. Den hjälper de små och medelstora jordägarna. 

Lagen stadgar om åtgärder till stöd för bergsregionerna. 

45. Republiken erkänner kooperationens samhälleliga funktion, den koop
eration som är av ömsesidig karaktär och som inte har några inslag av pri
vat spekulation. Lagen stöden denna kooperation och hjälper med 
lämpliga medel den att utvidgas. Staten tryggar med lämpliga kontroller 
dess karaktär och målsättningar. 

Lagen hjälper till att beskydda och utveckla hantverksyrkena. 

46. För att höja arbetets ekonomiska och sociala värde — och i samklang 
med produktionens krav — erkänner republiken arbetarnas rätt att med
verka, på de sätt och inom de gränser som lagen föreskriver, i ledningen 
av företagen. 

47. Republiken uppmuntrar och beskyddar sparandet i alla dess former. Den 
styr, samordnar och kontrollerar utövandet av kreditverksamhet. 

Den stöder det sparande hos befolkningen som skall leda till ett ägande 
av den egna bostaden,till ägande av egen jord att odla, samt till direkta 
och indirekta aktieinvesteringar i landets stora produktionsföretag. 
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Bilaga 3: Kommentar till PRECIS SOM DE GAMLA 

ROMARNA...: 
Det finns några begrepp som har varit besvärliga i detta kapitel, och jag skul
le vilja förtydliga hur jag tänkt kring dessa. 

Den första kommentaren gäller ord som är besläktade med det svenska 
adjektivet rural. Här är jag osäker på vilka av dessa ord som egentligen finns 
på svenska. Jag har av hänsyn till texten inte velat använda mig av långa ut
förliga omskrivningar, utan har istället valt att på mitt eget sätt direktöver-
sätta orden. 

Jag har sökt efter definitioner i II nuovo Zingarelli. Vocabolario della lin
gua italiana, men av de rural-ord som förekommer i denna text är det bara 
adjektivet rurale som finns i denna omfattande men allmänspråkliga ord
bok. Och adjektivet 'rural' är ju allmänt också i svenska, så just det tarvar 
ingen utredning. 

Ital. ruralismo betecknar en åsiktsriktning vilken hävdar jordbrukets vikt 
och betydelse, och som förespråkar ett starkt jordbruk och en stark, levande 
landsbygd. Översätts på svenska med 'ruralism'. 

Ital. ruralizzare är det verb som används för att beteckna en process med 
målet att göra ett land mer ruralt/helt ruralt. Översätts på svenska med 'rural-
isera'. 

Ital. ruralizzazione är substantivet till ovannämnda verb. Översätts på 
svenska med 'ruralisering'. 

Ett annat ord som kan vålla en del problem är ital. romanità: En av bety
delserna av detta ord — och självklart dess användning i detta avhand
lingskapitel — är enligt Zingarelli (min översättning): "Det antika Roms 
anda, tradition och civilisation". Översätts på svenska med 'den romerska 
andan'. 

Ytterligare ett problematiskt ord är mito. Det kan betyda bland annat 
'myt', 'dröm', 'uppfattning'. I uttrycket il mito di Roma har jag valt att an
vända ordet 'myt', medan jag i sammanställningarna il mito americano och 
il mito comunista har valt de mer vedertagna 'den amerikanska drömmen' 
och 'den kommunistiska drömmen'. På något ställe, slutligen, har jag istäl
let valt översättningen 'uppfattning'. 

Det besvärligaste ordet har dock varit ital. contadino. Detta översätts i 
vanliga allmänspråkliga ordböcker oftast med 'bonde', ett ord som på grund 
av kulturella och historiska skillnader mellan Sverige och Italien lätt ger fel
aktiga associationer. En contadino är nämligen i huvudsak en icke-själv-
ägande jordbrukare, eller möjligen en person med en mycket liten bit jord. 
För att inte ge associationer till den svenska självägande bondeklassen har 
jag därför valt att översätta contadino med 'småbrukare'. 
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