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A

ntonio Gramsci (1891–1937) var en marxistisk teoretiker i mellomkrigstidens Italia. Hans mest kjente bidrag
– hegemonibegrepet – går ut på at herskerklassen benytter
kulturelle institusjoner for å opprettholde sitt ideologiske
verdensbilde i den øvrige befolkningen. Gramscis teorier
om hegemoni har vært viktig for utviklingen av filosofiske
retninger som kritisk teori, strukturalisme og poststrukturalisme. Hans Utvalgte tekster 1916 - 1926 – utgitt i Cappelen
Damms «upopulære skrifter»-serie – er ingen filosofisk bok
i streng forstand. Dersom du går til boka og forventer innviklede argumenter om ontologi, etikk eller epistemologi,
vil du bli skuffet. Likeledes er ikke boka sammenfattet av
en rekke avhandlinger, som tar sikte på vanntett, logisk
stringent argumentasjon. Tekstene som boka utgjør et utvalg av er i all hovedsak avisartikler fra en rekke sosialistiske
aviser Gramsci skrev for i tiårsperioden utvalget er fra. De
burde også leses deretter. Selv om tekstene er avisartikler,
betyr imidlertid ikke dette at de ikke er filosofisk interessante. Hegemonibegrepet, som Gramsci utførlig utvikler i
Fengselsdagbøkene, finner man igjen, om enn rudimentært,
i flere av tekstene i boka. Gramscis analyser av temaer som
var aktuelle i hans samtid inneholder også mye som i aller
høyeste grad er sosialfilosofisk interessant, spesielt beskrivelsene hans av hvordan mennesker situeres i samfunnet, henholdsvis gjennom måten samspillet mellom historie, klasse
og kultur kommer til uttrykk i enkeltmennesket.
Ved siden av det filosofiske er boka også historisk interessant. Perioden utvalget stammer fra er en av de mest opprivende i Italias – og kanskje hele Europas – historie, spesielt
dersom man – som Gramsci – var kommunist. I løpet av
tiårsperioden fra 1916 til 1926 så Gramsci den første verdenskrigen, den russiske revolusjonen, opprettelsen av kommunistpartiet i Italia, fascismens vekst og dens overtakelse.
Gramsci gikk fra å være Mussolinis partikamerat i sosialistpartiet til å bli fengslet av Mussolini i 1926, nå som leder
av kommunistpartiet. Tekstene i utvalget representerer også
bredden i disse store hendelsene. I boka vil du finne en rekke
tekster om fascismen som «To fascismer» og «Sosialister og
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fascister», hvor Gramsci kortfattet analyserer årsakene bak
fascismens fremvekst i Italia, med henblikk på hva sosialistene burde gjøre for å kjempe mot den.
Siden tekstene i boka er tiltenkt lesere av sosialistiske
aviser, finner du også en rekke kortere tekster av mindre teoretisk art, sånn som den ofte siterte «De likegyldige». Her erklærer Gramsci at han «hater de likegyldige» (2019, 47), og
oppfordrer folk innstendig til å aktivt ta parti. Det eksisterer
ingen ekte nøytralitet for Gramsci; de som ikke tar parti, de
som ikke gjør opprør, tillater – gjennom sin likegyldighet –
«at det vedtas lover som bare et opprør kan avskaffe, […] at
personer kommer til makten som bare et mytteri kan avsette» (Ibid., 48). Det er et gjennomgangstema i Gramsci, som
vi skal se nærmere på senere, at det å leve er en aktiv handling; at mennesker lever i den grad det utvikler seg, inngår
i relasjoner med andre og arbeider sammen med de andre.
I andre tekster, sånn som «Fotball og scopone», kommenterer Gramsci forholdet mellom økonomisk utvikling
og kultur på en komisk og nesten satirisk måte. Scopone, et
populært italiensk kortspill på Gramscis tid, er «en form for
sport som vi finner i samfunn som er tilbakestående økonomisk, politisk og åndelig» (Ibid., 82). Det er et spill man
spiller innendørs i et innestengt, røyklagt lokale. Et spill som
baserer seg på lureri, hemmelig diplomati og uklare regler.
Fotball, derimot, «er modellen for et individualistisk sam-
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funn» (Ibid., 81). Spillerne i fotball tildeles hierarkiske roller basert på ferdigheter, og må kappes iherdig, men alltid
innenfor regelverket og alltid med ærlig spill som en uskreven regel. For Gramsci «fremkaller [sport] idéen om ærlig
spill også i politikken» (Ibid., 82). Den mest populære formen for sport, legger med andre ord også føringer på hvordan mennesker forholdet seg til hverandre. Implikasjonen er
at fotball, eller lignende sporter, er fremherskende i de godt
utviklede, liberale kapitalistiske landene. Det eksisterer et
dialektisk forhold mellom teori, herunder liberalistiske prinsipper, og kulturell praksis – mennesket og kulturen blir ikke
bare formet av de politiske omgivelsene som omgir dem,
men de politiske omgivelsene blir også, i sin tur, formet av
den kulturelle bakgrunnen menneskene opererer med.

Gramsci og den russiske revolusjonen
Det er i tillegg en rekke tekster om den russiske revolusjonen
og bolsjevikene – som Gramsci kaller «de russiske maksimalistene» – i boka. Han fletter hendelsene i Russland i 1917
inn i en kritikk av en dogmatisk forståelse av historisk materialisme. En slik dogmatisk forståelse ville redusere klassekampen, og den reelle omgangen mennesker har med hverandre, til abstrakt økonomisk teori – en teori som sier at de
menneskelige faktorene i samfunnsutviklingen er sekundære
til de økonomiske. Overført til marxistisk revolusjonsteori,
vil dette si at en nødvendig forutsetning for den proletariske
revolusjonen er et bestemt utviklingsnivå av kapitalismen,
nemlig fremherskende storindustri. Med andre ord, at revolusjonen først ikke bare ville, men nødvendigvis måtte
skje i de utviklede kapitalistiske landene i Vest-Europa. For
Gramsci viser den russiske revolusjonen at «[h]endelsene har
overgått ideologiene» (2019, 64).
Det er i de to tekstene «Revolusjonen mot Kapitalen»
og «Vår Marx» at Gramsci går i dybden på sin forståelse
av marxismen og den russiske revolusjonen. For Gramsci
er revolusjonen i Russland en revolusjon mot kapitalen i
dobbelt forstand. På den ene siden, og mest åpenbart, er
det en revolusjon mot kapitalismen, mot kapitalakkumulasjon som øverste prinsipp i det samfunnsmessige arbeidet.
Revolusjonen er imidlertid også en revolusjon mot Marx’
hovedverk Kapitalen. Kapitalen, hevder Gramsci, var «i
Russland en bok for borgerskapet mer enn for proletariatet».
Til tross for det russiske imperiets omfattende sensurlover,
som spesielt rettet seg mot sosialistisk og kommunistisk litteratur, slapp Kapitalen – som eneste verk av Marx – gjennom sensuren, med begrunnelsen at boken var for teknisk,
tørr og lang til noensinne å bli lest, for ikke å snakke om å
utgjøre en reell trussel til makthaverne (Resis 1970, 221).
Kapitalen er unektelig en vanskelig bok, og det er neppe en
overdrivelse å hevde at få i den tiltenkte målgruppa – ar-
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beiderklassen på slutten av 1800-tallet, mange av hvilke var
analfabeter – leste boka nøye og trykket den til sitt bryst.
Det kan virke som Engels’ beskrivelse av Kapitalen som «arbeiderklassens bibel» (1998, 31) bare er sann med hensyn
til det altomfattende innholdet, ikke bokens popularitet i
samtiden.
Revolusjonen mot Kapitalen er for Gramsci ikke i seg
selv en avskrivning av Marx’ hovedverk, men en kritikk mot
enhver dogmatisk tolkning av marxismen. Bolsjevikene, for
Gramsci, «har ikke på grunnlag av mesterens verk utarbeidet
en overfladisk doktrine av dogmatiske og ubestridelige sannheter» (2019, 64). De fornekter, gjennom handling, den
stive økonomismen i Kapitalen, som hevder at:
[det] ville være uunngåelig for Russland å måtte gjennomgå en bestemt utvikling: At det skulle danne seg et
borgerskap, at en kapitalistisk æra skulle begynne, at det
skulle etablere seg en vestlig kulturform før proletariatet
skulle kunne rekke så mye som å tenke på motstand, på
klassekrav og på revolusjon (Ibid., 63).
I motsetning til dette fastholder bolsjevikene på «den sanne
marxistiske tenkningen» som alltid har hevdet at
den viktigste faktoren ikke er rå, økonomiske fakta, men
mennesker og samfunnet som menneskene er en del av,
mennesker i møte med hverandre, mennesker som forstår hverandre og som fungerer sammen, som gjennom
disse kontaktene (sivilisasjon) utvikler en kollektiv og
sosial vilje (Ibid., 64).
Her finner vi nøkkelen til hvorfor Gramsci fremdeles er relevant snart hundre år etter han arbeidet, og hvorfor han
fremdeles studeres i marxistiske sirkler den dag i dag, som
eneste italiener – med unntak av den langt mer kontroversielle Amadeo Bordiga – fra denne epoken. Gramscis tolkning
av marxismen er ufravikelig anti-dogmatisk. Marxismen, for
Gramsci, handler ikke om et sett dogmer eller læresetninger
– det er ikke summen av alle formlene for merverdiraten
Marx tegner opp i Kapitalen. Marxismen handler om ekte
mennesker i deres dagligdagse liv og relasjoner. Hvordan
disse menneskene går sammen og skaper en kollektiv kraft,
som får sine egne bevegelseslover.
Gramscis forståelse av marxismen kan sees i sammenheng med hans beskrivelse av kulturen i teksten «Sosialisme
og kultur», hvor han beskriver den gjengse oppfatningen av
kultur som
encyklopedisk kunnskap, der mennesket ikke blir sett på
som noe annet enn en beholder som ikke skal fylles og
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lastes med empiriske data, med rå og usammenhengende
fakta som man må sette opp i hjernen som kolonner i en
ordbok for så å kunne tilfredsstille forskjellige behov fra
verden utenfor (Ibid., 34-5).
Slik er det, for Gramsci, med marxismen også. Marxismen er
ikke blott og bart en teoretisk konstruksjon som man kan studere fra lenestolens forlokkende komfort. Marxismen handler
om mennesker i bevegelse, menneskelig praksis, og dens teori
er ikke en hvilken som helst teori – en hvilken som helst abstrakt konstruksjon tredd nedover den menneskelige praksisen – men snarere er det selve den menneskelige praksisens
selvransakelse, dens selvkritikk. Denne åpne tolkningen av
marxismen, som ikke tar utgangspunkt i Kapitalen, men heller
hvorfor Marx overhodet skrev Kapitalen, gjør Gramsci relevant
så lenge det eksisterer marxisme og frigjøringsbevegelser.
Gramsci og Lenin
Til slutt vil jeg tillate meg selv å gjøre en liten digresjon. Vi har
sett på Gramscis forståelse av marxismen og hans revolusjonære optimisme i etterkant av Oktoberrevolusjonen. Han erklærer at «hendelsene har overgått ideologiene», at bolsjevikene
har parkert den dogmatiske forståelsen om at kapitalismen må
bringes til sitt ytterpunkt, før proletariatet kan gjennomføre
en revolusjon.
Interessant nok kommer Gramsci, med denne tolkningen
av Oktoberrevolusjonen, på kant med ingen ringere enn Lenin
selv. I teksten Om naturalskatten fra 1921 går Lenin i detalj innpå den nye økonomiske politikken (NEP) i Sovjetunionen. I
teksten siterer han en lengre del av hans brosjyre Hovudoppgåva
i vår tid. «Venstre»-barnestrekar og den småborgarlege mentaliteten fra 1918, altså nesten samtidig med Gramscis «Revolusjon
mot Kapitalen». I dette sitatet beskriver Lenin oppbygninga av
økonomien i Sovjetunionen, og hvordan man må bruke småborgerskapet til å utvikle den kapitalistiske økonomien. Han
skriver:
For tida er det den småborgarlege kapitalismen som har
overtaket i Russland, og frå han leier ein og same veg både
til statskapitalisme i stor målestokk og til sosialisme. Han
går gjennom ein og same mellomstasjon, og den heiter
«nasjonal rekneskapsførsel og kontroll med produksjon og
fordeling» (1978, 45).
«Nasjonal rekneskapsførsel og kontroll med produksjon og fordeling» kan enklest forstås som at bolsjevikene ønsker å simulere den økonomiske utviklingen til kapitalismen, etter de har
tatt makta. For at sosialismen kan virkeliggjøres, må de først
igangsette bevegelsen fra individuelt arbeid til samfunnsmessig
arbeid; og fra manufaktur til maskineri og storindustri. Dette
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er bevegelser som beskrives av Marx i Kapitalen som nødvendige for kapitalismen, men samtidig som det siste steget
i den kapitalistiske utviklingen, før produktivkreftene har
vokst seg for store for produksjonsforholdet, og sosialismen
står for døra.
Selv om Gramsci i «Revolusjon mot Kapitalen» snakker
om selve gjennomføringen av revolusjonen, er det interessant at når han påstår at den russiske revolusjonen viser at
«de lovene som gjelder den historiske materialismen, ikke er
så urokkelige som man skulle tro og som man har trodd»
(2019, 64), så er ikke Lenin – lederen for den russiske revolusjonen – enig. Den historiske materialismen gjelder fremdeles i aller høyeste grad for Lenin. Bolsjevikene klarte på et
opportunt øyeblikk å gripe makten, men nå som makten er
grepet og sosialismen nominelt er innført, begynner arbeidet
med å innføre den i samfunnet. Og da kommer man ikke
utenom kapitalistisk utvikling – man kommer ikke utenom
historisk materialisme, ifølge Lenin.
Konklusjon
Utvalgte tekster 1916-1926 er en spennende utgivelse av en
forfatter vi har sett alt for få oversettelser av til norsk. Boka
fungerer ypperlig som et enkelt inngangspunkt for de som
vil studere Gramsci. Boka dekker ufattelig mange temaer,
dessverre mange mer enn jeg har kunnet ta opp i den korte
teksten, og holder seg derfor interessant selv om man ikke
er videre interessert i Gramsci spesielt, eller marxismen for
øvrig.
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NOTER
1 Jeg har sett denne notatsamlingen av Gramsci bli oversatt med henholdsvis Fengselsdagbøkene og Fengselsnotatbøkene. Så vidt meg bekjent har
det aldri foreligget noen fullstendig norsk oversettelse, så det eksisterer
følgelig heller ingen standard for hvordan man skal oversette tittelen.
2 NEP gikk kort fortalt ut på at bolsjevikene tillot både private foretak, underlagt statlig kontroll, og at statlige foretak opererte med profittmotiv. Hensikten bak politikken var på en ene siden å gjenoppbygge
sovjetøkonomien etter den ødeleggende borgerkrigen (1918-1922), og på
den andre siden å utvikle de samfunnsmessige produktivkreftene – ved
hjelp av andre samfunnsklasser – til det punktet hvor produktivkreftene
utviklet arbeiderklassen til å bli tallrike og mektige nok til å kunne herske
som eneste herskerklasse. Talende nok referer Lenin konsekvent til NEP
som en form for statskapitalisme.
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