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Introducere 
 
În istoria Italiei, perioada cu-

noscută sub titulatura de „Risorgi-
mento”1 (Risorgimentoul) a repre-
zentat momentul de cotitură în pro-
cesul creării statului naţional. Din 
acest motiv, evenimentele ce s-au 
desfăşurat pe parcursul acestei peri-
oade au fost tema unor importante 
dispute istoriografice, în care au fost 
folosite argumente de tip sociologic, 
economic, politic, etc. Din dorinţa de 
a-şi explica, şi în acelaşi timp de a 
explica publicului larg cauzele şi 
condiţiile care au stat la baza de-
clanşării fenomenului risorgimental, 
motivaţiile ce au condus la desfă-
şurarea anumitor evenimente, con-
secinţele acestora, şi rezultatul care a 

consacrat crearea naţiunii şi statului 
naţional italian, a apărut o importantă 
literatură de specialitate2. În funcţie 
de evoluţia intelectuală a autorilor, de 
motivaţiile ideologice ale acestora 
sau de perioada istorică în care au 
scris, în istoriografie şi gândirea po-
litică italiană şi universală, această 
perioadă a fost analizată prin inter-
mediul mai multor chei de lectură3.  

Una dintre acestea a fost aceea a 
„întârzierii istorice” cu care s-a con-
fruntat naţiunea italiană în raport cu 
alte naţiuni europene. Conform acestei 
concepţii, existenţa acestei „deco-
nectări”, a întârziat apariţia naţiunii şi 
a statului modern italian ca urmare a 
unei întârzieri civilizaţionale expri-
mată în cheia industrializare-moder-
nizare4.  
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Ipoteza de lucru 
 
Ipoteza de lucru pe care autoarea 

îşi propune să o prezinte este urmă-
toarea: cheia gramsciană de lectură a 
fenomenului risorgimental se funda-
mentează pe ideea că Risorgimento a 
fost un proiect care a eşuat.  

Pornind de la această afirmaţie 
Gramsci a introdus în spaţiul teoretic 
mai multe concepte cum ar fi: „blocco 
storico” (blocul istoric), „mancata ri-
voluzione agraria” (lipsa revoluţiei 
agrare), „questione meridionale” 
(chestiunea meridională), „hegemo-
nia” (hegemonia), „trasformismo” 
(transformism), „rivoluzione passiva” 
(revoluţia pasivă) sau „rivoluzione 
senza rivoluzione” (revoluţie fără 
revoluţie)5.  

Gramsci foloseşte aceste concepte 
pentru a identifica şi analiza ele-
mentele constitutive ale proiectului 
politic impus de liberalii democratici 
întregii societăţi italiene, actorii po-
litici, metodele folosite etc. Autorul 
sard a adus argumente, cu precădere 
pe parcusul Caietelor din Închisoare, 
(Quaderni del Carcere) că proiectul 
creării statului şi a naţiunii italiene a 
fost impus de structurile statului pie-
montez şi ulterior italian fără să fie 
acceptată o alternativă. Totodată, prin 
critica adusă metodelor, şi-a imaginat 
un model risorgimental alternativ, 
prin care metodele evoluţioniste pro-
puse şi impuse de moderaţii italieni 
să fie înlocuite cu o abordare opusă, 
revoluţionară, pe model francez, care 
să transforme societatea în mod 
radical, pentru a crea o solidaritate 
internă şi să dea un caracter organic 
naţiunii italiene.  

Concluzia lui Gramsci a fost că, 
prin punerea în practică a acestei 
viziuni diferite, s-ar fi putut evita 
apariţia dualismului Nord-Sud şi 
ulterior a regimului fascist. 

Există două motivaţii principale 
pe care Gramsci le oferă pentru a ar-
gumenta această poziţie:  

a) încheierea proiectului risor-
gimental, odată cu alipirea Nordului 
Italiei după Primul Război Mondial, 
a condus la apariţia unui stat italian 
care îngloba toate teritoriile din pe-
ninsulă, însă în realitate, în interiorul 
aceluiaşi stat a existat o ruptură ma-
joră între Nord şi Sud, care nu a fost 
rezolvată de guvernările liberalilor 
moderaţi pe parcursul a un secol de 
modernizare.  

Tema subjugării Sudului de către 
Nord a devenit o temă predilectă în 
Caietele din închisoare. Gramsci nu 
identifică neapărat raportul dintre 
Nord şi Sud ca formă de exploatare 
directă între Metropolă şi colonii. 
Analiza sa e mult mai subtilă prin 
introducerea conceptului de hegemo-
nie6. 

Preţul acestui compromis a fost că 
a impus o ruptură permanentă între 
Nordul industrial dezvoltat şi Sudul 
agrar subdezvoltat. Această falie a 
fost transmisă din generaţie în gene-
raţie, nefiind niciodată rezolvată 
(până la data realizării Caietelor). 
Tema raportului dintre Nord şi Sud a 
fost analizată de Gramsci în cadrul 
temei intitulată „quistione meridio-
nale” (chestiunea meridională)7. Con-
form teoreticianului sard, reacţiunea 
a învins, revoluţia a fost înăbuşită în 
faşă, iar rezultatul a fost că s-au 
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menţinut pe întreaga perioadă a 
istoriei moderne importante tensiuni 
între Nord şi Sud manifestate printr-o 
instabilitate politică majoră şi o 
dezordine socială endemică.  

În realitate, masele din Nord nu 
au înţeles că unitatea teritorială nu s-a 
produs pe bază de egalitate, ci ca o 
hegemonie a Nordului asupra Sudu-
lui, în cadrul raportului teritorial 
oraş-sat, mai exact8. Pentru a de-
monstra existenţa dualismului Nord-
Sud, teoreticianul sard a introdus 
conceptul de hegemonie. 

 
„Hegemonia Nordului ar fi fost «nor-
mală» şi benefică dacă industria-
lismul ar fi avut capacitatea de a-şi 
dezvolta, într-un ritm accelerat, gra-
niţele, încorporând noi zone econo-
mice şi asimilându-le. În acest caz, 
hegemonia Nordului ar fi însemnat 
expresia luptei dintre nou şi vechi 
între progres şi înapoiere, între cel 
mai productiv şi cel mai puţin pro-
ductiv, care ar fi declanşat o revoluţie 
economică la nivel naţional…. Toate 
forţele economice ar fi fost stimu-
late… însă nu s-a întâmplat aşa. He-
gemonia s-a legitimat prin perenitatea 
sa, diferenţele (dintre Nord şi Sud. 
n.a) fiind prezentate ca o condiţio-
nalitate istorică necesară pentru un 
timp nedeterminat şi deci, aparent 
perpetuă, pentru a asigura existenţa 
unei industrii a nordului”9. 
 

În concepţia lui Gramsci, Nordul 
s-a dovedit a fi o „caracatiţă” care s-a 
îmbogăţit pe seama Sudului, iar 
creşterea sa economică şi agricolă a 
fost în raport direct cu sărăcirea eco-
nomiei şi a agriculturii meridionale10. 

 

„«Sărăcia» Sudului era de «neexpli-
cat» din punct de vedere istoric 
pentru masele populare din Nord; 
acestea nu înţelegeau că unirea nu s-a 
realizat în condiţii de egalitate, ci ca o 
hegemonie a Nordului asupra Sudului 
în relaţia spaţială urban-rural, adică 
Nordul a fost o „caracatiţă” care s-a 
îmbogăţit pe seama Sudului, iar dez-
voltarea sa economico-industrială s-a 
realizat în raport direct cu epuizarea 
economiei şi agriculturii meridio-
nale”11. 
 

Dominarea şi exploatarea resur-
selor din Sud, pentru a sprijini 
dezvoltarea de tip capitalist din Nord, 
nu s-a realizat, aşa cum am văzut 
anterior, printr-o impunere directă de 
tip clasic colonial pe care secolul al 
XIX-lea l-a cunoscut. Fenomenul a 
fost mult mai subtil, a implicat elitele 
locale, în numele unui stat şi ideal 
comun: Italia. Guvernele liberale, 
care s-au succedat momentelor uni-
ficării succesive ale diferitelor teri-
torii din peninsulă la regatul pie-
montez, începând cu Cavour, au 
preferat să impună Sudului o stare de 
subdezvoltare cu scopul întăririi 
activităţii economice din Nord. În 
această cheie de lectură, Gramsci 
consideră că efectul benefic pe care 
Risorgimentoul şi unificarea terito-
rială ar fi trebuit să îl aibă asupra 
întregului teritoriu italian nu a avut 
loc. Şi asta deoarece nu a existat un 
principiu moral de echitate în pro-
cesul de dezvoltare a tuturor regiu-
nilor italiene. Apariţia acestui feno-
men istoric se datorează modului în 
care a avut loc unificare teritorială, 
mai exact Risorgimentoul12.  
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Modul în care cercurile de putere 
ale vremii au acţionat, ideile expri-
mate în cadrul programelor politice 
ale diferitelor facţiuni politice, rolul 
personalităţilor în această perioadă, 
toate acestea au fost elemente ce au 
permis apariţia statului şi crearea 
unei identităţi naţionale italiene. 

Gramsci a arătat că, această uni-
ficare teritorială a avut cu precădere 
un caracter administrativ. Crearea 
statului italian nu a adus cu sine re-
zolvarea raportului dintre sat şi oraş, 
în Sudul subdezvoltat şi agrar şi între 
Nord şi Sud. Dimpotrivă, a creat 
disparităţi majore şi între spaţiul ur-
ban din Nord şi cel din Sud. La 
momentul unificării, oraşul Napoli, 
capitala teritoriilor meridionale, era 
mult mai dezvoltat din punct de 
vedere comercial şi economic având 
un număr mult mai mare de locuitori 
decât orice oraş din Nord. În dece-
niile care au urmat, economia Nor-
dului a prosperat, în timp ce econo-
mia Sudului a cunoscut perioade de 
stagnare sau de regres. Din aceste 
motive, Gramsci consideră că 
Risorgimentoul a eşuat, deoarece nu 
a creat o solidaritate internă în plan 
naţional, şi nu a adus o prosperitate 
distribuită unitar pe întreg teritoriul 
peninsular. Creşterea economică şi 
bunăstarea s-au concentrat în Nord, 
în timp ce Sudul a rămas încremenit 
în realităţile agrare şi preindustriale 
caracteristice regatului Siciliei. Men-
ţinerea acestei stări de fapt s-a rea-
lizat prin măsurile restrictive luate de 
instituţiile de forţă ale statului. Pentru 
Gramsci, acest proces nu a angrenat 
Sudul, preferându-se atragerea opor-

tuniştilor în loc să fie angrenate acele 
straturi ale societăţii ce ar fi putut 
aduce legitimitate.13  

 
„Acest raport complex oraş-stat poate 
fi studiat în programele politice ge-
nerale care căutau să se afirme înainte 
de venirea la putere a fascismului: 
programul lui Giolitti şi al liberalilor 
democraţi tindea să creeze în Nord un 
bloc urban (de industriaşi şi mun-
citori) care să fie baza unui regim 
protecţionist şi să întărească econo-
mia şi hegemonia Nordului. Sudul era 
redus la rolul de piaţă de desfacere de 
tip semicolonial, un izvor de econo-
mii şi impozite ţinut la respect prin 
două serii de măsuri: de tip poliţie-
nesc, de reprimare feroce a oricărei 
mişcări de masă, cu masacrarea pe-
riodică a ţăranilor şi măsuri poliţiste-
politice: favoruri personale pentru 
pătura intelectualilor sau a «clănţăi-
lor», sub forma slujbelor în admi-
nistraţia publică, autorizaţi pentru a 
jefui nepedepsiţi în administraţia lo-
cală, o legislaţie ecleziastică aplicată 
mai puţin rigid decât în alte locuri, 
lăsând clerului să dispună de patri-
monii considerabile etc, adică incor-
porarea «cu titlu personal» a elemen-
telor meridionale cele mai active în 
personalul conducerii de stat, cu pri-
vilegii speciale «judiciare», birocra-
tice etc. Astfel, stratul social care ar fi 
putut organiza nemulţumirea ende-
mică din Sud devenea, dimpotrivă, un 
instrument al politicii din Nord, o 
anexă a poliţiei sale private. Nemul-
ţumirea nu izbutea, din lipsa unei 
conduceri, să ia o formă politică nor-
mală, iar manifestările sale, expri-
mându-se în mod haotic şi tumultuos, 
erau prezentate ca aparţinând sferei 
«poliţiei judiciare»”14. 
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b) eşecul proiectului de moder-
nizare impus de liberalii democratici, 
a condus la apariţia fascismului ita-
lian. Faza intermediară pe care regi-
mul politic italian l-a cunoscut în 
perioada risorgimentală ce a favorizat 
după încheierea Primului Război 
Mondial apariţia fascismului a fost 
transformismul. 

Acesta a fost o practică politică 
care a substituit legitimarea reprezen-
tanţilor politici ai naţiunii de către 
cetăţeni, în baza unui vot acordat în 
baza unor programe şi ideologii 
politice, cu un sistem bazat pe prin-
cipiul subordonării de tip clientelar, 
în care aleşii erau legitimaţi de gru-
puri de putere ce organizau voinţa 
electoratului în funcţie de interese de 
grup şi nu în funcţie de interese de 
nivel general. Analiza acestui feno-
men deosebit de nociv pentru un 
regim democratic a avut ca scop să 
explice rezultatul politicii modera-
ţilor de a păstra cadrele legitimităţii 
în rândul unor cercuri restrânse, prin 
refuzul acordării dreptului de vot 
direct şi liber exprimat marii mase a 
populaţiei. 

Abordarea teoretică pe care 
Gramsci o foloseşte atunci când ana-
lizează transformismul este comple-
xă, deoarece foloseşte argumente ce 
provin din analiza fenomenului risor-
gimental. Astfel, conceptele de hege-
monie, intelectuali sau revoluţie pa-
sivă au fost folosite în studierea 
transformismului. 

 Pentru Gramsci, transformismul 
reprezintă absorbirea progresivă din 
partea blocului moderaţilor nu numai 
a grupurilor aliate, ci şi a celor 

adversare. Această politică s-a mani-
festat în plan parlamentar15.  

Astfel, teoreticianul sard a criticat 
transformismul deoarece acesta îm-
piedicase punerea în practică a solu-
ţiilor revoluţionare pentru rezolvarea 
oricărei probleme acute cu care na-
ţiunea italiană se confruntase16. Re-
zultatul acestei „direcţii” exercitate 
de moderaţi a fost caracterul „pasiv” 
al revoluţiei italiene17. Pe parcursul 
acesteia, elitele moderate au limitat 
participarea poporului, pentru a evita 
mişcările sociale îndreptate împotriva 
celei mai conservatoare instituţii a 
Vechiului Regim – Biserica Catolică, 
aşa cum se întâmplase pe parcursul 
revoluţiei franceze de la 1789.  

Este foarte posibil, datorită situa-
ţiei internaţionale şi a rolului Bisericii 
în Italia şi în întreaga lume, ca po-
litica urmată de Cavour să fi fost sin-
gura posibilă la acel moment istoric.  

 
„...se poate spune că întreaga pe-
rioadă din istoria statului italian, de la 
1848 încoace a fost caracterizată de 
transformism ... În acest sens, direcţia 
politică a devenit un aspect al funcţiei 
de dominare, deoarece absorbirea 
elitelor grupurilor inamice conduce la 
decapitarea acestora şi anihilarea lor, 
adesea pentru o perioadă lungă de 
timp. În politica promovată de mo-
deraţi apare foarte clar că există şi 
trebuie să se exercite o activitate hege-
monică chiar şi înainte de ajungerea 
la putere şi că nu trebuie să te bazezi 
doar pe forţa materială (financiară 
n.tr.) pe care puterea o are în exerci-
tarea unei direcţii eficace: soluţia ge-
nială ce a fost găsită pentru rezolva-
rea acestei probleme a putut permite 
desfăşurarea Risorgimentoului în for-
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mele şi limitele sale, fără «Teroare» 
ca «revoluţie fără revoluţie» adică 
sub forma unei «revoluţii pasive» 
pentru a folosi o expresie folosită de 
Cuoco – însă într-un sens puţin diferit 
faţă de modul în care acesta îl folo-
seşte. În ce formă şi cu ce mijloace au 
reuşit moderaţii să îşi stabilească 
aparatul (mecanismul) propriei hege-
monii intelectuale, morale şi politice? 
În forme şi cu mijloace ce pot fi 
numite «liberale», adică prin inter-
mediul iniţiativei individuale, «mole-
culare», «private» […]. Ceea ce era 
«normal», dată structura şi funcţia 
exercitată de funcţia grupurilor so-
ciale reprezentate de moderaţi, în care 
aceştia erau grupul conducător, inte-
lectuali în sens organic […]”18.  
 
Analizând post factum, soluţiile la 

care a apelat Cavour s-au demonstrat 
a fi cele corecte, întrucât a reuşit să 
impună un proiect politic cu pierderi 
umane şi materiale minime. Sistemul 
politic ce s-a născut între aceşti ani a 
exclus Vechiul Regim, fără să îl 
doboare, ceea ce a condus la elimi-
narea tuturor acelora ce doreau reali-
zarea acestui obiectiv. Această reali-
tate a avut două consecinţe. Pe de o 
parte a condus la imposibilitatea 
naşterii unei mişcări radicale după 
modelul francez, pe de altă parte, 
odată cu refuzul maselor catolice de a 
participa la viaţa noului stat, a împie-
dicat apariţia unei mase conser-
vatoare de dreapta. În planul legiti-
mităţii, forţele politice au trebuit să se 
situeze pe un eşichier mult mai 
strâmt, ceea ce a redus posibilitatea 
realizării unei alternanţe reale la pu-
tere. Şi asta deoarece întrunirea con-
diţiilor creării acesteia ar fi trebuit să 

permită apariţia unor mişcări politice, 
aflate din punct de vedere ideologic, 
la extreme.19  

În perioada risorgimentală s-a 
observat că, după anul 1848, prin in-
termediul cavourismului, au pătruns 
în cadrul grupurilor moderate tot mai 
multe elemente ce activaseră anterior 
în cadrul Partidului Acţiunii, ceea ce 
a condus la lichidarea neoguelfismu-
lui şi la sărăcirea mişcării mazzinie-
nilor. Iar desigur, acest proces a fost 
momentul zero ce a declanşat ulterior 
fenomenul transformismului20.  

Analizând politica moderaţilor, se 
poate observa foarte clar că se poate 
şi în acelaşi timp este obligatoriu să 
existe o activitate cu caracter hege-
monic înainte de cucerirea puterii 
însă, în acelaşi timp, trebuie să se ia 
în considerare că exercitarea acesteia 
nu trebuie să se bazeze doar pe forţa 
materială, pentru a exercita o direcţie 
eficace. 

În perioada risorgimentală, rezol-
varea acestei probleme a permis de-
clanşarea şi desfăşurarea Risorgimen-
toului în formele şi limitele în care 
acesta a acţionat prin evitarea 
„Terorii”, ca o „revoluţie fără revolu-
ţie” şi anume ca o „revoluţie pasivă” 
pentru a folosi expresia lui Cuoco, cu 
un sens totuşi diferit decît cel pe care 
acesta l-a folosit. Dată fiind această 
concentrare organică, moderaţii au 
exercitat o puternică atracţie „spon-
tană” asupra întregii mase de inte-
lectuali de orice grad existente în pe-
ninsulă la nivel „difuz”, „molecular”. 
Se observă aici consistenţa meto-
dologică a unui criteriu de cercetare 
istorico-politic: nu există o clasă 
independentă de intelectuali, ci 



Noi perspective ale filosofiei politice a lui Croce, Gentile şi Gramsci 

 35 

fiecare grup social are un grup pro-
priu de intelectuali sau tinde să şi-l 
formeze; totuşi, intelectualii clasei 
istorice (şi reale) progresive, în con-
diţiile date, exercită o asemenea pu-
tere de atracţie că, în final, reuşesc să 
îşi subordoneze intelectualii altor 
grupuri sociale – adică odată cu 
crearea unui sistem de solidaritate 
între toţi intelectualii cu legături de 
ordin psihologic (vanitate etc.) şi de 
multe ori de castă (tehnico-juridici, 
corporativi etc.). Acest fapt se veri-
fică în mod „spontan” în perioadele 
istorice în care grupul social este în 
mod real progresist, adică îi permite 
întregii societăţi să avanseze, satisfă-
când nu doar propriile nevoi existen-
ţiale, dar extizându-şi continuu pro-
priile cadre pentru a intra în posesia a 
noi sfere a activităţii economice-
productive. Imediat ce grupul social 
şi-a uzat propria funcţie, blocul 
ideologic tinde să se năruiască şi 
atunci „spontaneitatea” poate fi înlo-
cuită cu „constrângerea”, prin forme 
din ce în ce mai voalate şi indirecte, 
până la măsuri cu caracter poliţienesc 
şi lovituri de stat.  

Gramsci a fost interesat să ana-
lizeze mişcarea fascistă, pentru a 
înţelege legătura intrinsecă între criza 
statului liberal, eşecul Risorgimen-
toului şi instituirea regimului ca 
formă a revoluţiei pasive. 

Ipotezele promovate de teoreticia-
nul sard sunt următoarele: 

1) apariţia fascismului se dato-
rează revoltei micii burghezii ce a 
avut loc odată cu încheierea Primului 
Război Mondial, pentru cucerirea 
unei poziţii economice independente; 

2) colaborarea dintre reacţiunea 
agrară şi capitalismul industrial stă la 

baza apariţiei, organizării şi ulterior 
al acţiunii mişcării fasciste, cele două 
categorii fiind partea ce-a mai re-
acţionară din interiorul burgheziei 
italiene21; 

3) fascismul este un nou instru-
ment al dominaţiei de clasă, apărut cu 
scopul realizării unei unităţi organice 
între toate forţele burgheziei în cadrul 
unui instrument politic unic, aflat sub 
o conducere centrală şi unică ce avea 
ca scop conducerea partidului, Statu-
lui şi al guvernului; 

4) raporturile conflictuale din in-
teriorul societăţilor liberale, pe fondul 
conflictelor existente pe plan interna-
ţional, au permis apariţia şi dezvol-
tarea mişcării fasciste; 

5) fascismul a apărut ca rezultat 
al reacţiei foarte slabe a Statului. 

În baza ipotezelor prezentate de 
Gramsci, pot fi identificate elemen-
tele de continuitate dintre perioada de 
dinaintea apariţiei fascismului şi pe-
rioada în care acesta a apărut, dintre 
societatea liberală antebelică şi so-
cietatea liberală postbelică care a 
creat fascismul22.  

Aşa cum rezultă din abordările 
prezentate anterior, interpretările asupra 
fascismului realizate de Gramsci se 
referă la o perioadă în care, în plan 
cultural, economic şi politic se pro-
mova ideea guvernării de către o 
minoritate, concepţie ce apărea ca 
fiind o realitate istorică de necon-
testat.. Abordarea teoretică pe care o 
prezintă Gramsci este cu atât mai 
importantă cu cât reuşeşte să sur-
prindă etapele ce au condus la 
instituirea regimului fascist.  

Astfel, primele articole ce au 
privit acest argument le putem regăsi 
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în ziarul Avanti pentru perioada de 
început a fascismului, pentru ca în 
Ordine Nuovo şi Unità să fie publi-
cate de Gramsci contribuţii ce aco-
peră perioada cuceririi puterii de 
către fascişti şi prăbuşirea regimului 
liberal, pentru ca abordările din 
Caiete să reflecte perioada de gândire 
în care teoreticiaul sard se afla în 
închisoare23.  

În prima perioadă, abordările pe 
care Gramsci le-a avut în analiza 
fascismului se încadrează la nivelul 
cheilor de interpretare de tip marxist. 
Practic, fascismul era considerat a fi 
una din multele forme ale burgheziei. 
Fascismul, ca şi statul liberal, dicta-
tura şi democraţia nu erau altceva 
decât expresii ale regimului capi-
talist. Aşa cum scria şi Amedeo 
Bordiga: „...fascismul este doar aripa 
mărşăluitoare a clasei burgheze ... 
ultima formă de apărare a clasei 
burgheze” 24. În acest spirit, Gramsci 
arăta că: 

 
 „noi avem o avem o explicaţie de 
clasă a fascismului, că este o jucărie 
în mâinile forţelor economice domi-
nante25... fiul spiritual al lui Giovanni 
Giollliti...” 26.  
 
Pentru teoreticianul sard, regimul 

democratic de dinaintea apariţiei fas-
cismului era în realitate o dictatură, 
deoarece legalitatea nu exista, atâta 
timp cât a acceptat condiţiile de scla-
vie la locul de muncă impuse mun-
citorilor şi ţăranilor, iar reacţia la 
toate mişcările democratice au fost 
masacrele realizate de instituţiile sta-
tului27. Apariţia fascismului şi cuce-
rirea prin violenţă a instituţiilor sta-

tului nu era altceva pentru Gramsci 
decât: 

 
„...o smulgere a vălului democratic 
prin care (regimul n.a) îşi poate arăta 
adevărata natură reacţionară, prin 
deschiderea porţilor parlamentului 
unui nucleu de delincvenţi de drept 
comun.28 Fasciştii, în cele şase luni de 
activism militant, s-au încărcat de un 
bagaj foarte greu de infracţiuni care 
vor rămâne nepedepsite cât timp 
organizaţia fascistă va fi puternică şi 
temută. Fasciştii au putut să îşi 
dezvolte activitatea deoarece zeci de 
mii de funcţionari ai statului, cu 
precădere din cadrul corpurilor de 
siguranţă publică (chesturi, gardieni, 
carabinieri), şi al magistraturilor, au 
devenit complicii lor morali şi 
materiali”29. 

 
 

Concluzii 
  
Geneza gândirii gramsciene se re-

găseşte pe de o parte în momentele 
dificile din perioada Primului Război 
Mondial şi din anii zbuciumaţi de 
după încheierea acestuia, pe de altă 
parte, Gramsci, ca produs al societăţii 
meridionale, a adus în discuţie pro-
blemele cu care Sudul profund s-a 
confruntat pe întreaga perioadă risor-
gimentală. Referindu-ne la situaţia 
tulbure din perioada postbelică, 
putem considera că, pentru prima 
dată după Revoluţia franceză de la 
1789, s-a manifestat o criză a regi-
mului burghez şi a tipului de gu-
vernare liberal. Este un moment isto-
ric anunţat de Marx şi Engles în lu-
crările lor, însă, trebuie să observăm 
că acesta nu s-a declanşat în spaţiul 
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economico-politic preconizat de aceştia, 
respectiv Anglia, şi din motivele pe 
care teoreticienii le-au invocat. 

În Italia unificată, pe parcursul 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al 
XIX-lea, s-a observat un proces inte-
resant, prin care, la nivelul funcţiilor 
cu caracter administrativ, locale sau 
centrale, s-a produs fenomenul de 
meridionalizare. Mai exact, un număr 
din ce în ce mai redus de persoane 
din Nord au început să ocupe funcţii 
cu caracter administrativ, locul acestora 
fiind ocupat treptat de funcţionari 
proveniţi din spaţiul meridional. 
Acest fenomen interesant s-a corelat 
cu procesele diferite de modernizare 
ale celor două macro-regiuni italiene, 
Nordul şi Sudul. Partea nordică a 
statului a urmat un proces accelerat 
de industrializare şi modernizare, în 
timp ce spaţiul meridional a continuat 
un proces de decădere sau stagnare. 
Astfel, tinerii pregătiţi de sistemul de 
învăţământ italian au preferat să 
urmeze cariere diferite. Cei din Nord 
au fost atraşi către activităţile econo-
mice, ca efect al mediului competitiv 
şi stimulator în care se regăseau, în 
timp ce noile elite meridionale au 
preferat să urmeze cariere în cadrul 
statului, care deşi erau mai prost 
remunerate, asigurau o stabilitate fi-
nanciară şi de statut. Din acest punct 
de vedere, profilul administrativ al 
Italiei unificate a suferit un proces de 
meridionalizare, creând la nivelul 
opiniei generale a populaţiei acuzaţii 
nesfârşite între Sud şi Nord. Spaţiul 
meridional, sărac şi suprapopulat îi 
acuza pe politicienii din Nord de 
luarea unor decizii economice care 

discriminau Sudul, prin politica pro-
tecţionistă impusă, în timp ce spaţiul 
dezvoltat şi dinamic al Nordului pe-
ninsular învinuia Sudul şi pe meri-
dionali de lipsă de iniţiativă privată, 
imobilism, şi cereri nejustificate de 
ajutoare şi sprijin material30.  

Modernitatea, aşa cum era consi-
derată în epocă, trebuia să conducă la 
transformarea societăţii, ca urmare a 
unor procese profunde şi largi, prin 
intermediul alfabetizării, industriali-
zării şi urbanizării31. În cadrul acestei 
perspective, rolul elitelor politice în 
„formarea” unor naţiuni prin inter-
mediul birocraţiei de stat, prin uni-
ficarea şi omogenizarea culturală a 
tuturor teritoriilor statului modern, a 
fost important32.  

Gramsci a surprins foarte bine 
modul în care fasciştii s-au impus în 
spaţiul politic italian. Tehnicile vio-
lente folosite de aceştia pentru a 
elimina orice tip de opoziţie politică 
şi socială nu s-au putut exercita fără 
sprijinul tacit sau activ al autorităţilor 
locale şi centrale ale statului. Criza 
economică şi socială promovată de 
consecinţele desfăşurării Primului 
Război Mondial şubrezise foarte mult 
plăpândele instituţii ale statului ita-
lian. Sistemul transformismului şi 
efectul nociv al acestuia reprezentat 
de clientelismul politic a paralizat la 
nivel local instituţiile de forţă ale sta-
tului, deoarece acestea erau obişnuite 
să aştepte ordinul venit pe linie 
ierarhică de la nivel central. Lipsa 
unei atitudini clare, de respingere a 
acţiunilor fasciştilor în teritoriu veni-
te de la nivel central, a lăsat cale 
liberă abuzurilor exercitate de 
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aceştia. Practic, statul dispăruse. Iar 
pe acest fond de disoluţie a autorităţii 
statale, o mişcare de tip totalitar sau 
autoritar ca cea fascistă a reuşit să 
cucerească puterea politică. 

Pentru fascism, văzut ca o formă a 
revoluţiei pasive, sensul pe care 
Gramsci îl dă este acela al tentativei 
de stabilizare a dominaţiei burgheze 
aflate în dificultate ca urmare a crizei 
organice cu care se confrunta. Din 

acest punct de vedere, fascismul re-
prezintă o formă de restauraţie, dar şi 
de evoluţie doarece, odată cu adop-
tarea unor noi măsuri economice, a 
însemnat sfârşitul unui aparat pro-
ductiv naţional mixt în care se regă-
seau elemente feudale, elemente 
burgheze, alături de construirea unui 
nou sistem de servicii şi de protecţie 
socială33. 
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