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Summary

The Prison Notebooks of Antonio Gramsci are today acknowledged as a classic of Twentieth

century social theory. Written under difficult conditions in a Fascist prison cell in the late 1920s

and early 1930s, they were only published in a thematic edition after the Second World War. A

popular reception in Italy in the 1950s and 1960s promoted by the Italian Communist Party was

followed by an international diffusion of Gramsci’s thought from the 1960s onwards. The

publication of the critical edition of the Quaderni del carcere in 1975, edited by Valentino

Gerratana, was a landmark in Gramscian scholarship. It allowed for the first time a close textual

analysis of the development of Gramsci’s ‘necessarily incomplete’ carceral project. Gramsci’s

work now constitutes a significant point of reference in such diverse field as history, sociology,

anthropology, literary studies, international relations and political theory. This popularity and

diffusion are all the more remarkable when the relative neglect into which other authors from the

Marxist tradition have fallen in the same period is recalled. As Eric Hobsbawm has argued,

Gramsci has today become a ‘classic’ not only of Marxism but also of the wider human and

social sciences.

Nevertheless, as Oscar Wilde famously remarked, reputation does not necessarily ensure

engagement. Arguably, reference to Gramsci’s name and to some of his key concepts such as

hegemony occurs more often that the close textual analysis and assessment of his concepts.

Despite the rich opportunities offered by Gerratana’s critical edition, a philological reading of the

Prison Notebooks began slowly in the late 1970s and early 1980s. A combination of the legacy of

political instrumentalisations, a changed political conjuncture and decline in the fortunes of

Marxist theory as a scholarly research paradigm worked against attempts to reconstruct an

integral picture of Gramsci’s thought in the context of the history of Marxism. More recently,

however, a new generation of researchers has begun to explore such paths untaken, insisting upon

the necessity of contextualising Gramsci’s research in the currents of his time. Perhaps even more

significantly, the most recent season of Gramscian scholarship has attempted to follow the

development of Gramsci’s carceral project in its laborious elaboration, hesitancies and necessary

incompletion, valorising the fertility of its dynamic for contemporary attempts to rethink the

Marxist tradition.
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This dissertation proposes to make a contribution to the reassessment of Gramsci’s

legacy, in the perspective of the contemporary renewal of Marxist theory. The point of departure

for this study is constituted by the influential critiques of Gramsci by Louis Althusser’s

contribution to Reading Capital and Perry Anderson’s ‘The Antinomies of Antonio Gramsci’ in

the 1960s and 1970s. Despite the distance of time, I argue that these readings remain

representative of more general ‘images of Gramsci’ in both the Marxist and wider intellectual

culture. Similarly, although these critiques seem to deal with different aspects of Gramsci’s

thought – respectively, the status of Marxist philosophy and the Marxist theory of the State – I

argue that these interpretations are in many respects complementary, treating discretely themes

that Gramsci’s carceral research project attempted to unify. Taken in their unity, a critical

analysis of the presuppositions of Althusser’s and Anderson’s interpretations leads us to the heart

of Gramsci’s proposal of the ‘philosophy of praxis’, conceived as both a critique of the

relationship between philosophy hitherto and the forms of the modern State, on the one hand, and

as a potential renewal of the philosophical tradition in relation to the institutions and practices of

the modern working class movement.  The ‘Gramscian moment’ indicated in the title of this

thesis not only refers to the astounding Annus mirabilis of 1932, in which Gramsci, deepening

and articulating his interdisciplinary and multi-faceted research project, delineates the ‘three

component parts’ of the ‘philosophy of praxis’ in the notions of an absolute ‘historicism’,

absolute immanence and absolute humanism. It also refers to his integration in this year of his

research into the nature of the modern State, on the one hand, and the social and political

overdetermination of philosophy, on the other. The Gramscian moment thus signals the transition

from a conception of the State as a ‘metaphysical event’ to the elaboration of a notion of

hegemony as a ‘philosophical fact’. The implications of this position, I argue, amount to a new

way of conceiving both the political status of philosophy and the philosophical status of

Marxism.

Chapter one, ‘The moment of Reading Capital’, provides the rationale for the study. It

outlines the terms of Althusser’s famous and influential critique of Gramsci in Reading Capital

(1965).  Following André Tosel, I argue that this represents the ‘last great theoretical debate of

Marxism’ because it posed the question of the status of Marxist philosophy as central for the

further development of Marxism as both a Weltanschauung and scholarly research programme.

The varying seasons of Althusserianism and Gramscianism are assessed before analysing the
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different conceptions of the status of Marxist philosophy in Althusser’s and Gramsci’s texts at

different stages of their development. I propose to refer to these conceptions as the Althusserian

and Gramscian moments of Marxism, and argue that while the Gramscian paradigm may

currently seem to enjoy a form of ‘weak’ theoretical hegemony, Althusserian themes are more

dominant in the decisive field of Marxist philosophical research.

Despite the widespread and continuing influence of Althusser’s critique, I argue that there

are at least three reasons why it should be reconsidered today. First, the absence of the critical

edition led Althusser to misrepresent Gramsci’s ‘organic’ concepts; the current state of

Gramscian philosophy allows us to analyse with greater accuracy the emergence, development

and significance of central concepts in the Prison Notebooks that were rejected by Althusser as

inadequate for the elaboration of Marxist philosophy. Second, although Althusser progressively

distanced himself from the presuppositions of the critique of Gramsci in his early work, and

although he continued to engage with the political significance of Gramsci’s legacy, he did not

return to reconsider the philosophical dimensions of Gramsci’s project in the light of his later

perspectives. The late Althusser’s ‘philosophy of the encounter’ provides an additional

perspective from which to assess Gramsci’s conception of the dialectical relationship between

philosophy, politics and history. Third, the contemporary revival of Marxist theory, already

witnessed in the renewal of debates concerning the State, imperialism and globalisation, provides

an opportunity to reconsider the status of a Marxist philosophical research programme. The

rhythm of development of the Prison Notebooks, I argue, contains a vision of Marxist

philosophy, radically different from previous formulations, which may permit a new generation

of researchers and Marxists to recommence the elaboration of Marx’s legacy in a new

philosophical form.

Chapter two, ‘Antinomies of Antonio Gramsci’, critically examines Perry Anderson’s

influential ‘The Antinomies of Antonio Gramsci’ of 1975. Although Anderson’s critique won

and continues to enjoy wide assent, I argue that it offers an unsatisfactory assessment of

Gramsci’s thought, when compared to the textual evidence of the critical edition of the Prison

Notebooks. Anderson argued that Gramsci’s carceral researches were characterised by a series of

ambiguities that gave rise to a progressive transformation and deformation of his theses,

particularly those regarding the State and his central concept of hegemony. While presenting the

main lines of Anderson’s narrative, I suggest that there is enough textual evidence to call into
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doubt its main presuppositions and conclusions, thus necessitating a new reading of the

development and significance of some of Gramsci’s most famous formulations.

Chapter three, ‘“A riddle wrapped in a mystery inside an enigma”? On the literary form of

the Prison Notebooks’, examines the formal and literary critical presuppositions of Anderson’s

critique, taken to be representative of a more general received image of the Prison Notebooks. I

argue that this interpretation depends upon four assertions that are not supported by the

philological evidence available in the critical edition: first, it asserts that Gramsci’s use of

inherited language to formulate his qualitatively new concepts had ‘overlaid and deflected’ their

distinctive meaning; second, it supposes that Gramsci’s attempt ‘to evade his jailers’ through the

use of cryptic language reduced the theoretical clarity of his researches; third, it posits a ‘hidden

order’, a ‘true’ originary text of Gramsci’s thought; and fourth, it argues for a reconstruction of

Gramsci’s ‘fragmentary’ formulations. I propose alternative preliminary protocols that

acknowledge both the formal and substantial distinctiveness of the Prison Notebooks, thus basing

my reading upon philologically more secure foundations.

Chapters four, five and six outline an alternative reading of the theoretical and historical

context of Gramsci’s thought. These chapters take account of the dominant received images of

Gramsci and undertake a philological and historical-comparative analysis of their validity.

Chapter four, ‘Contra the Passive Revolution’, delineates the development of Gramsci’s

critical theory of modernity. Against Anderson’s assertion of Gramsci’s slow descent towards

‘Kautskyanism’ and a reformist concept of the State, I argue that the development of the concepts

of the ‘integral State’ and ‘passive revolution’ in the Prison Notebooks, coupled with Gramsci’s

insistence upon the centrality of praxis in Marx’s Theses on Feuerbach, issues in a deepened

understanding of the complexity of revolutionary strategy in the Western capitalist social

formations. This chapter emphasises the centrality of politics in Gramsci’s analysis of the ‘long

Nineteenth century.

Chapters five and six analyse the central terms of the Prison Notebooks’ political theory,

focusing in particular on Gramsci’s central political concepts of hegemony, consent, coercion,

civil society and State, East and West, and a differentiated concept of political power. Chapter

five, ‘Civil and Political Hegemony’, argues against the view that Gramsci saw the ‘location’ of

hegemony in the consensual field of civil society, as opposed to the State, locus of coercion.

Rather than an oppositional and exclusionary relationship between binary terms, I argue that



416

Gramsci develops a dialectical conception of the overdetermined status of consent and coercion

and of civil society and the State. This is presented as a critical inheritance of Hegel’s theory of

the modern State, following decisive elements of Marx’s critique, in which ‘political society’ and

‘civil society’ appear as ‘attributes’ of the integral State. I argue that Gramsci’s theory of

hegemony gives rise to a Marxist theory of the constitution of ‘the political’, or of the

transformation of social forces into forms of political power adequate to different class projects.

Chapter six, ‘The realisation of hegemony’, takes issues with claims regarding the

geopolitical coordinates of Gramsci’s thought and the different forms of hegemony analysed in

the Prison Notebooks. I critically interrogate readings that have emphasised a distinction between

the ‘East’ and ‘West’ as central to Gramsci’s political theory, reconstructing the history of this

metaphor in the debates of the Russian Revolution. I argue that the concept of the United Front

assumes a greater centrality in Gramsci’s thought than has often been supposed. I then analyse

claims that Gramsci’s concept of hegemony results in a generic theory of social power,

indifferently applicable to class projects of different natures. Emphasis upon the development of

the concept of a ‘hegemonic apparatus’ in the Prison Notebooks leads me to argue that Gramsci

formulates a theory of political power as immanent to class power. While many critics have

related Gramsci’s concept of hegemony to debates in pre-revolutionary Russian social

democracy, I argue that a close examination of Gramsci’s arguments reveal that his fundamental

point of reference was instead Lenin’s emphasis upon hegemony as a complement of the

dictatorship of the proletariat in the post-revolutionary conjuncture, conceived as a process of

cultural revolution. I substantiate this thesis by examining alternative formulations of the NEP

and the politics of the United Front in the Prison Notebooks.

Chapters seven, eight and nine provide a detailed reconstruction of the elaboration of the

‘philosophy of praxis’, viewed in terms of its ‘three component parts’: absolute ‘historicism’,

absolute immanence and absolute humanism. These chapters are concerned to delineate both the

development of these central concepts of Gramsci’s philosophical researches and to demonstrate

their dialectical integration with Gramsci’s theory of the integral State and the nature of

proletarian hegemony.

Chapter seven, ‘The philosophy of praxis is the absolute “historicism”’, traces the

emergence of the concept of ‘absolute historicism’ in Gramsci’s conceptual vocabulary. Against

Althusser’s claim that the term indicates Gramsci’s enduring indebtedness to Croce and to Hegel,
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I demonstrate that the Prison Notebooks in fact subject Croce’s ‘absolute historicism’ and

‘reform’ of Hegelianism to an ongoing and radical critique. At the same time, I emphasise the

distance between Gramsci’s comprehension of the nature of Marxist philosophy and the version

proposed in the same period by Bukharin, later developed in the form of ‘Diamat’. This chapter

focuses in particular on Gramsci’s conception of the relationship between ideology and

philosophy, which provides an immanent critique both of Croce and of the early Althusser’s

conception of Marxist philosophy. I argue that Gramsci’s redefinition of this relationship refutes

at least four decisive elements of the critique of Reading Capital: the non-contemporaneity of the

present, the impossibility of an essential section, relations of translation between philosophy,

history and politics, and the philosophy of praxis as the ‘catharsis’ of a determinate practical life.

I further argue that Gramsci’s emphasis upon the adjective in the phrase ‘historical materialism’

leads him to a radical critique of objectivist traditions in Marxism and a reformulation of the

centrality of the concept of praxis.

Chapter eight, ‘The absolute secularisation and earthliness of thought’, examines

Gramsci’s reading and development of Marx’s notion of the Diesseitigeit of thought. While

Althusser asserted that Gramsci was uninterested in science, I demonstrate that the Prison

Notebooks engage extensively with the development of modern science and valorise its

contribution to the philosophy of praxis. I then examine Gramsci integration of research in the

fields of historical linguistics and the history of economic thought in his definition of a new

concept of ‘immanence’ as theory. The relation of this concept of immanence to the Western

philosophical tradition is examined, particularly in relation to recent interpretations opposed to

notions of transcendence. I argue that the equation of immanence and theory presupposes and

elaborates a novel concept of ‘coherence’ as an historicist orientation that can increase the

capacity to act of popular social classes. Set against the background of Gramsci redefinition of

the relationship between senso comune and philosophy, this gives rise to critical notion of the

production of the identity of theory and practice in the historical process.

The final chapter, ‘An absolute humanism of history’, aims to demonstrate the concluding

moment of dialectical concretion of Gramsci’s philosophical researches and their integration with

his theory of the integral State and its potential overcoming in the hegemonic relations of an

expansive working class movement. Although Althusser claimed that Gramsci belonged to a

tradition of ‘revolutionary humanism’, I argue that the Prison Notebooks’ critique of objectivism
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also involves a rejection of philosophies of the subject. Instead, I suggest that Gramsci’s

emphasis upon an ensemble of historically determined social relations is related to an alternative

tradition based upon the concept of the ‘person’. I then analyse Gramsci’s interpretation of the

humanist tradition, particularly in relation to his analysis of the status of different types of

intellectuals. The categories of ‘organic’ and ‘traditional’ intellectuals are related to the figure of

the ‘democratic philosopher’. I argue that his figure not only enables us to rethink the

contemporary significance of Gramsci’s proposal of the ‘Modern Prince’ and an apparatus of

proletarian hegemony as the organisation of expansive democratic social relations. I also suggest

in conclusion that the organisation of hegemonic relations of human knowledge provides a

potential new form in which to inherit and to elaborate the Western philosophical tradition. The

philosophy of praxis thus appears as a refoundation of Marxism that simultaneously has the

potential to renew ‘from head to toe the whole way of conceiving of philosophy itself’.
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Samenvatting

De Gevangenisgeschriften (Quaderni del carcere) van Antonio Gramsci behoren tot de

klassiekers van de sociale theorie van de twintigste eeuw. Gramsci schreef ze tussen 1927 en

1936, onder de moeilijke omstandigheden van gevangenschap in een fascistische cel, maar ze

werden pas na de Tweede Wereldoorlog in een thema-uitgave gepubliceerd. In de jaren vijftig en

zestig wonnen de Quaderni aan populariteit, mede door de promotie door de Italiaanse

Communistische Partij, en ze werden in de daaropvolgende jaren internationaal verspreid. De

publicatie van een kritische uitgave van de Quaderni in 1975 door Valentino Gerratana vormde

een mijlpaal in de Gramsciaanse studies. Voor het eerst gaf deze publicatie een nauwgezette

tekstuele analyse van de ontwikkeling van Gramsci’s ‘noodzakelijkerwijs onvolledige’

gevangenisproject. Gramsci’s werk heeft inmiddels de status gekregen van een belangrijk

referentiepunt in uiteenlopende velden zoals geschiedenis, sociologie, antropologie,

literatuurstudies, internationale betrekkingen en politieke theorie. Die mate van populariteit en

invloed is des te opmerkelijker als we bedenken hoezeer in diezelfde periode het werk van andere

auteurs uit de marxistische traditie genegeerd is. Zoals Eric Hobsbawm het beargumenteerd heeft,

is Gramsci tegenwoordig niet alleen een ‘klassieker’ van het marxisme, maar ook van de

geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Desondanks, de reputatie van een auteur duidt niet altijd op interesse in zijn werk, zoals

Oscar Wilde opmerkte. Men zou kunnen zeggen dat verwijzingen naar Gramsci en zijn concepten

zoals hegemonie vaker voorkomen dan een serieuze analyse van zijn teksten en concepten.

Ondanks de vele mogelijkheden die Gerratana’s kritische editie bood, begon een filologische

lezing van de Quaderni pas vanaf de late jaren zeventig langzaam op gang te komen. Een

combinatie van drie factoren belemmerde de reconstructie van een integraal beeld van Gramsci’s

denken in de context van de geschiedenis van het marxisme: ten eerste de erfenis van politieke

instrumentalisering, ten tweede een verandering van de politieke conjunctuur en tenslotte het in

ongenade raken van marxistische theorie als een onderzoeksparadigma. Meer recentelijk echter,

heeft een nieuwe generatie van onderzoekers een begin gemaakt met het betreden van zulke

onbewandelde paden. Ze benadrukken de noodzaak om Gramsci’s werk in de context van de

stromingen van zijn tijd te bestuderen. Misschien nog belangrijker is het feit dat de meest recente

studies proberen om de ontwikkeling van de Quaderni in al hun omslachtige uitweidingen,
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aarzelingen en noodzakelijke onvolledigheden te volgen, om hun waarde voor contemporaine

reflecties op de marxistische traditie vast te stellen.

Deze dissertatie beoogt vanuit het perspectief van de vernieuwing van de marxistische

traditie een bijdrage te leveren aan de herwaardering van Gramsci’s intellectuele erfenis. Twee

invloedrijke kritieken op Gramsci uit de jaren zestig en zeventig - Louis Althussers bijdrage aan

Reading Capital en Perry Andersons ‘The Antinomies of Antonio Gramsci’ – vormen het

vertrekpunt van deze studie. Ik meen dat deze interpretaties, ondanks hun afstand in tijd,

representanten zijn van het algemene beeld van Gramsci in zowel marxistische als de ruimere

intellectuele visies. Ik poneer ook de stelling dat hoewel deze kritieken verschillende aspecten

van Gramsci’s denken lijken te behandelen, respectievelijk de status van marxistische filosofie en

de marxistische theorie van de staat, ze in feite complementair zijn omdat ze impliciet de thema’s

behandelen die Gramsci’s Quaderni juist probeerde te verenigen. Wanneer we deze thema’s als

een eenheid beschouwen, dan leidt een kritische analyse van de vooronderstellingen van

Althussers en Andersons interpretaties ons naar de kern van Gramsci’s propositie, namelijk ‘de

filosofie van de praxis’. Deze omvat aan de ene kant een kritiek op de relatie tussen filosofie en

de vormen van de moderne staat, en aan de andere kant een potentiële vernieuwing van de

filosofische traditie in relatie tot de instituties en praktijken van de moderne arbeidersbeweging.

Het in de titel van dit proefschrift genoemde ‘Gramsciaanse moment’ refereert niet alleen naar de

verbazingwekkende Annus mirabilis 1932. In dat jaar verdiepte en articuleerde Gramsci zijn

interdisciplinaire en veelzijdige onderzoeksproject en bakende de ‘drie componenten’ van ‘de

filosofie van de praxis’ af, namelijk de notie van een absoluut ‘historicisme’, absolute

immanentie en absoluut humanisme. Het ‘Gramsciaanse moment’ verwijst ook naar het feit dat

hij in dat jaar zijn onderzoek naar de aard van de moderne staat verbond met de sociale en

politieke overdeterminatie van de filosofie. Het Gramsciaanse moment signaleert dus de transitie

van de opvatting van de staat als een ‘metafysische fenomeen’ naar de uitwerking van de notie

van hegemonie als een ‘filosofisch feit’. Mijn argument is dat de implicaties van deze stelling een

nieuwe manier aanduiden om de politieke status van de filosofie en de filosofische status van het

marxisme te begrijpen.

Hoofdstuk één, ‘Het moment van Reading Capital’, beschrijft de grondgedachte van dit

proefschrift. Het schetst Althussers bekende en invloedrijke kritiek op Gramsci in Reading

Capital (1965). Ik beweer, in navolging van André Tosel, dat die kritiek het ‘laatste grote



421

theoretische debat van het marxisme’ vertegenwoordigt, omdat ze de vraag poneert over de status

van marxistische filosofie als een centrale thema in de verdere ontwikkeling van het marxisme als

zowel Weltanschauung als academisch onderzoeksprogramma. Eerst komen de lotgevallen van

het Althusserianisme en Gramscianisme aan bod, voordat ik de verschillende opvattingen over de

status van marxistische filosofie in Althussers en Gramsci’s teksten in de verschillende fases van

hun ontwikkeling analyseer. Ik stel voor om deze opvattingen als de Althusseriaanse en

Gramsciaanse momenten van het marxisme aan te duiden. Mijn stelling is dat hoewel het

Gramsciaanse paradigma tegenwoordig een zwakke theoretische hegemonie heeft,

Althusseriaanse thema’s veel dominanter zijn in belangrijke filosofische onderzoeksvelden van

het marxisme.

Ondanks de wijdverspreide en blijvende invloed van Althussers kritiek, zijn er tenminste

drie redenen om de validiteit van die kritiek te heroverwegen. Ten eerste leidde het ontbreken van

de kritische editie van de Quaderni Althusser ertoe om Gramsci’s ‘organische’ concepten

verkeerd weer te geven. De huidige status van Gramsciaanse filosofie stelt ons in staat om het

ontstaan, de ontwikkeling en de relevatnie van de centrale concepten in de Quaderni, die

Althusser als ontoereikend voor de uitwerking van marxistische filosofie beschouwde, met

grotere precisie te analyseren. Ten tweede heeft Althusser de filosofische dimensies van het

Gramsciaanse project nooit in het licht van zijn latere opvattingen geanalyseerd, hoewel hij zich

gaande weg van zijn aanvankelijke vooronderstellingen over Gramsci’s werk distantieerde en

zich met de politieke erfenis van Gramsci bleef bezig houden. De ‘filosofie van de confrontatie’

die Althusser in zijn latere werk ontwikkelde, biedt een additionele perspectief om Gramsci’s

opvatting van de dialectische relatie tussen filosofie, politiek en geschiedenis te begrijpen. Ten

derde biedt de contemporaine opleving van marxistische theorie, die al zichtbaar is in de

vernieuwing van de debatten over de staat, imperialisme en globalisering, de mogelijkheid om de

status van filosofische onderzoeksprogramma’s van het marxisme te heroverwegen. Mijn stelling

is dat het ontwikkelingsritme van de Quaderni een radicaal verschillende visie op de marxistische

filosofie bevat, die een nieuwe generatie van onderzoekers en marxisten in de gelegenheid kan

stellen om Marx’ erfenis op een nieuwe manier uit te werken.

Hoofdstuk twee, ‘De tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci’, biedt een kritische

beschouwing van Perry Andersons invloedrijke ‘The Antinomies of Antonio Gramsci’ (1975).

Mijn stelling is dat hoewel Andersons kritiek een grote mate van instemming geniet, zij
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Gramsci’s denken op een onbevredigende manier weergeeft in vergelijking met met de kritische

editie van de Quaderni. Anderson beargumenteerde dat een aantal tegenstrijdigheden Gramsci’s

Quaderni karakteriseren en dat die tot een verandering en deformatie van zijn stellingen leiden,

vooral die over de staat en zijn centrale concept hegemonie. Ik geef de hoofdlijnen van

Andersons argumentatie aan en stel dat er voldoende tekstueel bewijs is om zijn belangrijkste

vooronderstellingen en conclusies in twijfel te trekken. Daarom is er een nieuwe interpretatie

nodig van de ontwikkeling en het belang van Gramsci’s bekendste concepten.

Hoofdstuk drie, ‘“A riddle wrapped in a mystery inside an enigma”? On the literary form

of the Prison Notebooks’, bestudeert de formele en literaire vooronderstellingen van Andersons

kritiek, die als een representant van een algemeen beeld van de Quaderni gezien kan worden.

Mijn stelling is dat deze interpretatie gebaseerd is op vier beweringen die niet ondersteund

worden door filologisch bewijs dat de kritische editie van de Quaderni bevat. Ten eerste beweert

Anderson dat het taalgebruik waarmee Gramsci zijn kwalitatief nieuwe concepten formuleerde,

hun betekenis ‘bedekten en misvormden’. Ten tweede, veronderstelt Anderson dat Gramsci’s

poging om met het gebruik van cryptische taal zijn ‘cipiers te omzeilen’ de theoretische

helderheid van zijn onderzoek verminderde. Ten derde veronderstelt dit een ‘verborgen orde’,

een ‘ware’ originele tekst van Gramsci’s denken. En tenslotte, pleit Anderson voor een

reconstructie van Gramsci’s ‘gefragmenteerde’ formuleringen. Ik stel een alternatief, voorlopig

protocol voor dat zowel de formalistische als de inhoudelijke eigenheid van de Quaderni erkent,

en zodoende op stevigere filologische fundamenten gebouwd is.

Hoofdstuk vier, vijf en zes schetsen een alternatieve lezing van de theoretische en

historische context van Gramsci’s denken. Deze hoofdstukken houden rekening met de

dominante visies op Gramsci en ondernemen een filologische and historisch-comparatieve

analyse van hun validiteit.

Hoofdstuk vier, ‘Tegen de Passieve Revolutie’, schetst de ontwikkeling van Gramsci’s

kritische theorie van de moderniteit. Ik weerleg Andersons bewering over Gramsci’s afglijden

richting het ‘Kautskyanisme’ en reformistische opvattingen over de staat. Daarentegen

beargumenteer ik dat de ontwikkeling van de concepten van de ‘integrale staat’ en ‘passieve

revolutie’ in de Quaderni, in samenhang met Gramsci’s nadruk op het centrale belang van de

praxis in Marx’ Stellingen over Feuerbach, voortkomt uit een diepgaand begrip van de
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complexiteit van revolutionaire strategie in de westerse kapitalistische formaties. Dit hoofdstuk

benadrukt de centrale rol die politiek speelt in Gramsci’s analyse van de ‘lange twintigste eeuw’.

Hoofdstuk vijf en zes analyseren de centrale thema’s van de politieke theorie van de

Quaderni, met een focus op Gramsci’s belangrijkste politieke concepten: hegemonie,

instemming, civil society, de staat, Oost en West, en een gedifferentieerde opvatting van politieke

macht. Hoofdstuk vijf, ‘Civiele en Politieke Hegemonie’, pleit tegen de bewering dat Gramsci

hegemonie binnen het consensus denken van de civil society plaatst, in tegenstelling tot de staat

als het domein van de dwang. In plaats van een tegengestelde en exclusieve relatie tussen binaire

begrippen, beweer ik dat Gramsci een dialectische visie op de overgedetermineerde status van

instemming en de dwang van civil society en de staat ontwikkelt. Ik omschrijf deze opvatting als

een kritische erfenis van Hegels theorie van de moderne staat, in navolging van bepalende

elementen in Marx’ kritiek, waarin ‘politieke maatschappij’ en ‘civil society’ als ‘kenmereken’

van de integrale staat verschijnen. Mijn stelling is dat Gramsci’s theorie van hegemonie de grond

legt voor een marxistische theorie van de constitutie van ‘het politieke’, of de transformatie van

sociale krachten in vormen van politieke macht, die geschikt zijn voor verschillende klasse

projecten.

Hoofdstuk zes, ‘De realisatie van hegemonie’, gaat in tegen beweringen over de

geopolitieke opvattingen in Gramsci’s denken en de verschillende vormen van hegemonie in de

Quaderni. Ik onderwerp de lezingen die het onderscheid tussen ‘Oost’ en ‘West’ als de centrale

thema’s in Gramsci’s politieke theorie benadrukken aan een kritisch onderzoek, en reconstrueer

de geschiedenis van dit metafoor in de debatten van de Russische Revolutie. Ik poneer de stelling

dat het concept van de Eenheidsfront een grotere positie in Gramsci’s denken inneemt dan vaak

verondersteld wordt. Ik analyseer vervolgens de stelling dat Gramsci’s concept van de hegemonie

tot een generieke theorie van sociale macht leidt die toepasbaar zou zijn op verschillende klasse

projecten. Vanuit de nadruk op de ontwikkeling van het concept van een ‘hegemoniaal apparaat’

in de Quaderni trek ik de conclusie dat Gramsci een theorie van politieke macht ontwikkelt die

inherent is aan klassenmacht. Veel critici relateren Gramsci’s concept van hegemonie aan de

debatten die vóór de Russische Revolutie binnen de sociaal-democratie plaatsvonden. Ik  beweer

echter dat een nauwgezette analyse van Gramsci’s argumenten aantoont dat hij in plaats daarvan

Lenins nadruk op hegemonie als complementair aan de dictatuur van het proletariaat in de post-

revolutionaire periode, opgevat als een proces van culture revolutie, als uitgangspunt neemt. Ik
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onderbouw deze these door alternatieve lezingen van de NEP en het Eenheidsfront in de

Quaderni te onderzoeken

Hoofdstuk zeven, acht en negen bieden een gedetailleerde reconstructie van de uitwerking

van de ‘filosofie van de praxis’, bezien vanuit haar ‘drie componenten’: absoluut ‘historicisme’,

absolute immanentie en absoluut humanisme. Deze hoofdstukken beogen zowel de ontwikkeling

van deze belangrijke thema’s in Gramsci’s filosofisch onderzoek te beschrijven als hun

dialectische integratie in zijn theorie van de integrale staat en de aard van proletarische

hegemonie aan te tonen.

Hoofdstuk zeven, ‘De filosofie van de praxis is een absoluut “historicisme”’, beschrijft

het ontstaan van het concept van ‘absoluut historicisme’ in Gramsci’s conceptuele vocabulaire. In

tegenstelling tot Althussers bewering dat deze term op de blijvende invloed van Croce en Hegel

op Gramsci wijst, toon ik aan dat de Quaderni in feite Croce’s ‘absolute historicisme’ en de

‘hervorming’ van het Hegelianisme aan een permanente en radicale kritiek onderwerpen.

Tegelijk benadruk ik de afstand tussen Gramsci’s begrip van de aard van de marxistische

filosofie en de versie die Bukharin in diezelfde periode voorstelden en die later onder de naam

van ‘Diamat’ verder ontwikkeld werd. Dit hoofdstuk concentreert zich vooral op Gramsci’s

begrip van de relatie tussen ideologie en filosofie, dat een immanente kritiek behelst op zowel

Croce als de opvatting over de marxistische filosofie in het vroege werk van Althusser. Ik beweer

dat Gramsci’s herdefiniëring van deze relatie ten minste vier cruciale elementen in de kritiek van

Reading Capital weerlegt: het niet-contemporaine van het heden, de onmogelijkheid van een

essentieel deel, de relaties tussen filosofie, geschiedenis en politiek, en de filosofie van de praxis

als de ‘catharsis’ van een eindig en praktisch leven. Ik beargumenteer ook dat Gramsci’s nadruk

op het adjectief in de term ‘historisch materialisme’ hem ertoe brengt om een radicale kritiek te

formuleren op de objectivistische tradities binnen het marxisme en het belangrijke concept

‘praxis’ te herdefiniëren.

Hoofdstuk acht, ‘De absolute secularisatie en de aardsheid van het denken’, onderzoekt

Gramsci’s lezing en ontwikkeling van Marx’ notie van Diesseitigeit van het denken. Terwijl

Althusser beweerde dat Gramsci niet in de wetenschap geïnteresseerd was, laat ik zien dat hij

zich in de Quaderni uitgebreid bezig houdt met de ontwikkeling van de moderne wetenschap en

ik herwaardeer de bijdrage hiervan aan de filosofie van de praxis. Vervolgens onderzoek ik het

samengaan van historische linguïstiek en de geschiedenis van het economisch denken in zijn
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definitie van een nieuwe opvatting over ‘immanentie’ als theorie. Dit hoofdstuk onderzoekt de

relatie van dit concept van immanentie met de filosofische traditie van het westen, vooral in

relatie tot recente interpretaties die de noties van het transcendente tegenspreken. Mijn stelling is

dat het gelijkstellen van immanentie en theorie een nieuw begrip van het concept ‘coherentie’

veronderstelt en dat verder ontwikkelt als een historische oriëntatie die het actievermogen van

lage sociale klassen kan vergroten. Afgezet tegen de achtergrond van Gramsci’s definitie van de

relatie tussen senso comune en filosofie, leidt dit tot een kritische notie van de productie van de

identiteit van theorie en praktische activiteit in het historische proces.

Het laatste hoofdstuk, ‘Een absoluut humanisme van de geschiedenis’, beoogt het finale

moment van de dialectische concretisering van Gramsci’s filosofisch onderzoek te laten zien.

Ook toont het aan hoe dit onderzoek samengaat met zijn theorie van de integrale staat die

overwonnen kan worden door de hegemoniale relaties van een groeiende arbeidersbeweging.

Hoewel Althusser beweerde dat Gramsci tot de traditie van het ‘revolutionair humanisme’

behoort, laat ik zien dat zijn kritiek op het objectivisme in de Quaderni ook een afwijzing van de

filosofieën van het subject behelst. Ik beweer juist dat Gramsci’s nadruk op een configuratie van

historisch bepaalde sociale relaties voortkomt uit een alternatieve traditie die gebaseerd is op het

concept van de ‘persoon’. Vervolgens analyseer ik Gramsci’s interpretatie van de humanistische

traditie, vooral in relatie tot zijn analyse van de status van verschillende soorten intellectuelen. De

categorieën van ‘organische’ en ‘traditionele’ intellectuelen zijn gerelateerd aan de persoon van

de ‘democratische filosoof’. Ik beargumenteer dat die persoon ons in staat stelt om opnieuw na te

denken over het belang van Gramsci’s propositie over de ‘Moderne Prins’ en een apparaat van

proletarische hegemonie als de organisatie van expansieve democratische sociale relaties.

Tenslotte meen ik ook dat de organisatie van hegemoniale relaties van menselijk kennis een

potentieel nieuwe context biedt waarin de westerse filosofische traditie overgenomen en verder

ontwikkeld kan worden. De filosofie van de praxis verschijnt dus als een herstichting van het

marxisme, die tegelijk de potentie heeft om ‘het begrip van de filosofie zelf van top tot teen’ te

vernieuwen.


