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Politiske feriemål: 

På jakt etter Antonio Gramsci – En sardinsk reise 
Ronny Kjelsberg 25/7 2005
 
En illustrert liten guide til den italienske kommunisten og tenkeren Antonio Gramscis Sardinia 

Sardinia – Et historisk land 
Antonio Gramsci vokste opp i historiske omgivelser på Sardinia. Landet har en tusenårig historie som strekker 
seg fra såkalte Nuraghe-kulturer flere tusen år f.kr, via fønikere, punere, romere og fram til i dag. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nuragher, store 
steinbygninger slik 
som denne, Nuraghe 
Losa ved Abbasanta 
på Sardinia, ble satt 
opp i store mengder 
over øya under en 
jernaldersivilisasjon 
fra ca 1500 f.kr. 
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Det sardinske klassesamfunnet 
 
Antonio Gramsci gjennomførte flere analyser av klassesamfunnet på Sardinia, et klassesamfunn som er endret, 
men ikke borte. I tidligere tider bodde Sardinias rike familier på store gods med storslagne portaler som var 
symboler på deres posisjon i samfunnet. I dag er disse forfalt, og bare slitte ruiner står igjen. Sardinias svært 
eksklusive ”Costa Esmeralda”, er derimot blitt en av de mest populære og eksklusive lekeplassene for dagens 
globale overklasse. På mange hoteller holder det ikke å være millionær, man bør helst være milliardær for å 
komme inn. 

Den gamle storbyen Tarros utenfor Oristano ligger ikke langt fra landsbyen hvor Antonio Gramsci ble født. 
Grunnlagt av fønikerne fikk den sin første storhetstid under punerne. Den ble etter hvert en romersk 
storby, en middelalderby, og et kloster, før den til slutt ble forlatt.  
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I dag er det bare ruinene igjen av de mektige inngangsportene til godsene til den gamle sardinske overklassen, men 
klassesamfunnet er ikke borte, det har bare skiftet form. 
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Antonio Gramsci – et stort navn på Sardinia 
Antonio Gramsci er naturlig nok et navn som er mye bedre kjent på Sardinia, enn andre steder, og Gramsci er 
stadig allestedsnærværende, i aviser og blader, på plaketter på vegger, og i Sardiniernes bokhyller. 
 

 

 
 

 

Fra venstre: Gramsci har en sentral plass i sardinske bokhyller, her en komplett samling av Fengselsnotatbøkene, en 
uteksamineringsgave gitt til en sivilingeniør i landsbyen Paulilatino, nabolandsbyen til Gramscis oppvekststed. Et 
avisutklipp fra en nyere avis blir brukt til å dekke til et vindu i et forretningsstrøk i Oristano, en ikke uvanlig praksis på 
varme sommerdager. Ved inngangen til ”Archivo di stato di Oristano” i provinshovedstaden henger det en plakett til minne 
om Gramsci, med en kort biografi på italiensk og engelsk. 

Kommunistpartiet, som Gramsci 
var med å danne, lever videre via  
avleggeren Rifondazione, og er svært 
aktivt. 
 
Det er ikke vanskelig å finne 
valgkampplakater rundt omkring 
selv lenge etter valget. Her har 
artikkelforfatteren funnet en i 
Sardinias hovedstad, Cagliari. 
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Gramsci-muséet i Ghilarza 
 
Vår lille reise ender i den lille landsbyen Ghilarza, hvor Antonio Gramsci levde sine barndomsår. Her har 
kommunen og sosialistpartiet sammen finansiert arbeidet med å bygge om Gramscis barndomshjem til et lite 
museum. Her kan du få en guidet omvisning (på italiensk riktignok), med informasjon både om Gramscis liv og 
tanker, og om livet i huset på den tid Gramsci levde der. Museet har fått en rekke effekter fra Gramscis familie, 
deriblant hans berømte br iller, en mengde originale notater, fra fysikknotater på skolen, til politiske notater 
senere i livet. Museet tar deg med på en reise gjennom hele Gramscis liv, og har alt fra leker han og søsknene 
brukte i barndommen, til Gramscis dødsmaske. Museet har også et velfylt bibliotek med radikal litteratur, og 
Gramsci på mange språk.  
 

  

 
 
Museet har også en samling kunstverk med utgangspunkt i Gramsci og hans liv, både av lokale og 
internasjonale kunstnere. Videre har museet en stor samling av de avisene Gramsci jobbet med og i. 
 

 
 

 

Fra venstre: litt av museets bibliotek, Gramscis fysikknotater fra skolen, og til slutt Gramscis berømte briller. 

To av avisene Gramsci jobbet med, l’Ordine Nuovo til venstre. Dagsavisen l’Unita som Gramsci grunnla, 
kommer ut den dag i dag. 
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Kunst fra Casa di Gramsci . 

Stadig vekk er det Gramsci -aktiviteter på Sardinia. 
Alt fra teaterstykker og andre kulturelle 
arrangementer, til årlige politiske konferanser med 
kjente italienske politikere fra venstresida. 
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En kort biografisk note 
 
Antonio Gramsci ble født i Ales, 22. januar 1891, den fjerde av 7 barn til Francesco Gramsci og Guiseppa 
Marcias (det har ikke vært vanlig at konene tar mannens etternavn i Italia). Faren var fra Gatea, og var sjef på et 
offentlig kontor, mens moren var fra Gilharza. De ble overført til Sorgono og ble der til 1898 når de dro tilbake 
til Ghilarza, hvor unge Antonio gikk på grunnskole. 
 
Etter at han hadde fullført grunnskolen i 1903, tvang den vanskelige økonomiske situasjonen familien var i 
Gramsci til å jobbe i to år i et offentlig kontor, mens han fortsatte og studere på egen hånd. I 1905 startet han på 
de siste to årene ungdomsskole i Santulussurgi og begynte å lese den sosialistiske avisen broren Gennario 
sendte ham fra Torino. Fra 1908 til 1911 tok han videregående utdanning ved Dettori-skolen i Cagliari, hvor 
hans bror, Gennaro, bodde. Han begynte å delta i aktivitetene til den sosialistiske bevegelsen, og tok aktivt del i 
ungdomsgrupper og diskusjoner om økonomiske og sosiale problemer på øya, og han begynte å lese Marx. 
 
I 1911 flyttet han til Torino. Etter å ha fått et stipend begynner han ved Litteraturavdelingen ved universitetet. 
Her ble han venner med Togliatti som han senere skulle drive forskning med om de sosiale forholdene på 
Sardinia. Han jobbet i denne perioden også med avisene Il grido del popolo  (Folkets stemme), og Avanti 
(Fremover). I 1917 ble han en av lederne av Torino-avdelingen av sosialistpartiet. Sammen med Taca, Terracini 
og Togliatti startet han ukeavisen L’Ordine Nouvo (Den nye orden). 
 
I november 1920 ble kommunistfraksjonen dannet, og Gramsci ble redaktør av L’Ordine Nouvo, som nå var 
blitt en dagsavis, og han ble etter hvert medlem av den første sentralkomiteen av det italienske 
kommunistpartiet. Fra sommeren 1922 til slutten av 1923 var han i Moskva som representant for 
Internasjonalen. Senere ble han sendt til et pleiehjem i utenfor byen, hvor han møtte, og ble forelsket i Giulia 
Schucht.  
 
Fra 1924 til 1926 var han i Wien som politisk leder. Avisa L’Unita kom ut i Milan og Gramsci var redaktør. 
Han ble valgt til parlamentsmedlem i distriktet Veneto, og til generalsekretær av partiet. 
 
I august ble sønnen Delio født i Moskva, og mor og barn kom til Gramsci i Roma, høsten 1925. I 1926, på den 
femte kongressen til Kommunistpartiet, holdt i Lyon, ble de politiske arbeidene til Gramsci og Togliatti 
godkjent. I mellomtiden hadde Giulia dratt tilbake til Moskva, og var nå gravid med deres andre barn, Giuliano 
(1926), som Gramsci aldri skulle få se. I Italia ble opposisjonspartiene forbudt, og Gramsci ble arrestert og satt i 
fengsel i Ustica. 
 
Fra 20. januar 1927, over 19 dager, med håndjern, krysset han den italienske halvøya, med korte 
overnattingsstopp i forskjellige fengsel, til han nådde San Vittore- fengselet i Milan, 7.februar. Etter rettsaken og 
dommen, ble han overført til Turi-fengselet, hvor han begynte å skrive sine mest kjente verker ”Quaderni dal 
Carcere” – Fengselsnotatbøkene. Dette verket bestod av 32 notatbøker. Tjue av disse ble skrevet i Turi, hvor 
Gramsci satt fra juli 1928 til august 1935, Disse verkene var fruktene av de studiene og refleksjonene han 
gjorde mens han var sperret inne i fengselet. 
 
Fra 1935 var Gramsci alvorlig syk, og han tilbrakte de siste årene av sitt liv mellom klinikken i Formia, og en i 
Roma hvor han til slutt fikk et anfall i løpet av natten mellom 26. og 27. april 1937, som viste seg å være 
dødelig. Svigersøsteren Tatiana hadde blitt hos ham i 11 år, gjennom fengsling og sykdom, og hadde vært hans 
store trøst i denne vanskelige tiden.  
 


