Gramsci 80 – Konferencia
A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégiuma (TEK) 2017. május 5-én
konferenciát rendez Antonio Gramsci halálának 80. évfordulója alkalmából. Gramsci
munkáinak tanulmányozása a TEK-ben nem előzmény nélküli. A Kollégium gondozásában
jelent meg Gramsci Ifjúkori írások 1914-1926 c. kötete 1987-ben és a Tanulmányok
Gramsciról c. kiadvány 1989-ben. Sajnos azonban Antonio Gramsci munkásságát
továbbra is csend övezi a hazai tudományos életben: máig frissnek ható gondolatai nem
tudtak jelentősen hatni a hazai kritikai gondolkodásra és baloldali gyakorlatra - sem a
rendszerváltás előtt, sem pedig azóta.
A konferenciának ezért hármas célja van:
· Egyrészt, hogy megemlékezzen az olasz marxista gondolkodóról és
életművéről, ami nem csak akadémiai, hanem mozgalmi és politikai
szempontból is jelentős.
· Másrészt, hogy be- és visszavezesse a hazai társadalomtudományi
gondolkodásba Antonio Gramsci elemzési eszközeit és fogalmi
keretrendszerét, egyúttal pedig dialógust kezdeményezzen azok
érvényességéről és használhatóságáról a kritikai tudományosság számára.
· Harmadrészt, hogy megvizsgálja, hogyan lehet értelmezni a “világ mai állását”;
Magyarország helyzetét; a globális és félperifériás társadalmi viszonyokat,
folyamatokat és változásokat gramsciánus elemzési eszközök segítségével.
A konferencia kiemelt célja, hogy minél több fiatal kutatónak és szellemi műhelynek
teremtsen lehetőséget a közös gondolkodásra és párbeszédre. Úgy véljük, hogy Gramsci
töredékes,
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tudományterületek illetékességi köreibe utalni. Ezért különösen bátorítjuk a jelentkezésre a
Gramsci gondolatait különböző tudományterületeken és interdiszciplináris megközelítéssel
alkalmazókat, illetve a pályájuk elején álló, kevés előadói tapasztalattal rendelkező
kutatókat és hallgatókat is.
Lehetséges témák:
· Gramsci relevanciája Kelet-Európában: hogyan használhatóak Gramsci
gondolatai a félperifériás helyzet elemzéséhez?
· Gramsci és a politikai harc: a civil társadalom szerepe a politikai harcokban; a
civil társadalom, mint a hegemónia-küzdelmek központi terepe; a “passzív
forradalom” lehetőségei. Hogyan értelmezhetőek Gramsci fogalmainak

segítségével 1989 vagy 2010 társadalmi változásai, illetve a mai politikai
helyzet?
· Gramsci és a marxi örökség: Gramsci civil társadalomról alkotott
koncepciójának viszonya más, marxista “civil társadalom”
értelmezésekhez (pl. Luxemburg, Lukács, Althusser, Marcuse,
Poulantzas); a marxizmus és Gramsci viszonya
· A globális Gramsci: milyen szerepet játszanak a nemzetközi és a nemzetek
feletti szervezetek a mai gazdasági, politikai és kulturális hegemónia
fenntartásában, és hogyan válhatnak a hegemónia-harcok ágenseivé vagy
terepeivé? Milyen elemzési lehetőségeket kínálnak a kortárs
neogramsciánus elméletek?
· Válság és hegemónia: Mit mondhat egy gramsciánus elemzés napjaink
világpolitikai eseményeiről? Beszélhetünk-e a liberális
demokrácia/neoliberalizmus hegemón ideológiájának a válságáról,
illetve új hegemón csoportok és ideológiák felemelkedéséről?
· A politikum Marxban: hogyan tette Gramsci a politikát saját marxista
elemzésének szerves részévé; hogyan, miért vezette be a politikumot, mint
elemzési fogalmat és milyen relevanciával bír ez a mai marxista,
posztmarxista elemzések számára? Hogyan hatottak Marx gondolatai
Gramsci politikafilozófiájára?
· Gramsci, a gyakorlati politikatudós: hogyan újította meg és teoretizálta Gramsci
a baloldali politikai szerveződés logikáját; hogyan formálta a marxista
elméleteknek az ágenciáról alkotott koncepcióját? Milyen elméleti (pl.
Subaltern Studies) és gyakorlati (pl. kritikai pedagógia) hatásai voltak ennek
a megközelítésnek?
· Mindenki értelmiségi: mit adott Gramsci a kultúra és a nyelv kritikai
megközelítéseihez? Hogyan inspirálta a tömegkultúra-kutatás későbbi
iskoláit (pl. Birmingham School of Cultural Studies)?
· Az értelmiség és az értelmiségi: van-e relevanciája ma Gramsci két
értelmiség(i)-fogalmának, az organikus és tradicionális értelmiség(i)nek; hol
van és mi a szerepe az értelmiségnek a modern társadalmak
szerkezetében?
· Mit adott Gramsci a jobboldalnak? Hogyan értelmezték, adaptálták és
használták a jobboldali politikai csoportok és politikusok Gramsci koncepcióit,
hegemónia-fókuszú elemzését?
· Mit adott Gramsci a baloldalnak? Mi az olasz eurokommunizmus, autonómia és
operaismo, illetve a jelenlegi baloldali populista mozgalmak (Podemos,
Syriza, Cinque Stelle) viszonya Gramscihoz?

A konferenciára az előadás legfeljebb 500 szavas vázlatával és tervezett címével lehet
jelentkezni 2017. március 12. éjfélig, a hello@tekesek.hu e-mail címen. A konferenciával
és az előadásokkal kapcsolatos kérdéseket szintén ezen a címen várják a szervezők.
A konferencia szervezői az elfogadott előadástervekről 2017. március közepéig döntenek.

