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S T A N IS Ł A W S IE R P O W S K I

POLITYKA ZAGRANICZNA FASZYSTOWSKICH WŁOCH
W licznych badaniach, głównie historyków włoskich, ale także bada
czy innych krajów 1 wszechstronnie i przy różnych założeniach politycz
nych i metodologicznych ukazano mechanizm stopniowej aktywizacji ze
wnętrznej nowożytnego państw a włoskiego. Czołowe miejsce w historio
grafii zajm ują kwestie, które silnie oddziaływały na politykę europejską
i światową.
Próba systematycznego w ykładu o polityce zagranicznej Włoch w okre
sie międzywojennym (w objętości przewidzianej do niniejszego artykułu)
dałaby jedynie przegląd podstawowych kierunków działań zew nętrz
nych Italii, który do istniejącego obrazu, ukształtowanego w literaturze
polskiej (np. przez M. Żywczyńskiego), nie wnosiłby nowych uogólnień.
Nie pretendując do syntezy polityki zagranicznej Włoch podjęto jedy
nie niektóre kw estie odgrywające ważną rolę w dziejach Italii Mussoliniego. Między innym i chodzi o zasygnalizowanie ciągłości polityki zagra
nicznej Italii. Trudno nie zauważyć, że po m arszu na Rzym rozbudowy
wano i nasycano nowymi treściam i program sformułowany już w prze
szłości. Liczącą się rolę w tym zakresie odegrał nacjonalizm włoski, który
obciążał um ysły obywateli już w latach Risorgimenta i okresie liberal
nym. Kwestia roli nacjonalizmu nie może ujść uwagi przy analizie poli
tyki zagranicznej państw faszystowskich. W przypadku Włoch już w po
czątku 1923 r. P artito Nazionale Fascista wchłonęła Stowarzyszenie Na
cjonalistów wraz z jego stosunkowo zw artą konstrukcją programowo-polityczną, poważnymi teoretykam i i zagorzałymi aktywistam i (np. E. Corradini, R. Forges-Davanzati, Luigi Federzoni) 2. Czołowy organ nacjona
listów „L’Idea Nazionale”, stając się drugim po „Il Popolo d’Italia” Mus
soliniego periodykiem faszyzmu, nie zrezygnował z uprawianej od 1911 r.
propagandy wielkości Italii, widzianej w ekspansji zewnętrznej w rejo
nie Morza Śródziemnego i Adriatyckiego. Dziennik ten grupując dobry
1 O lbrzym ią już dzisiaj lite ra tu rę przedm iotu w raz z podstaw ow ym i dziełam i
a u to ró w w łoskich (np. E. Di Nolfo, R. M oscati, M. Toscano, G. Carocci) k ry ty czn ie
o m aw iają P. P astorolli, La storiografia italiana del dopoguerra sulla politica estera
fascista [w:] Storia e Politica 1971; M. Toscano, Gli stu d i di storia delle relazioni
internazionali in Italia [w:] La storiografia italiana negli u ltim i v e n ť anni t. II
M ilano 1970; I. P etersen, La politica estera del fascism o com e problem a storiografico. „S toria conteporanea” 1972, n r 4, p rze d ru k w L ’Italia tra tedeschi e alleati.
Bologna 1973. P olem ikę z tezam i J. P etersen a podjął E. C ollotti w „Italia contem pora n e a ” 1974, n r 115.
2 Por. P. M. A rcari, Le elaborazioni della dottrina politica nazionale tra V U nita
e V in terven to (1870—1915). F irenze 1934—1937 (2 vol); także F. G aeta, N azionalism o
italiano. N apoli 1965.
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zespół dziennikarzy propagował imperializm naw iązujący do świetnych
w ich przekonaniu czasów starożytnego Rzymu 3.
Apoteoza program u zdobyczy kolonialnych miała łączyć się z urabia
niem poglądów społeczeństwa, które winno być zdecydowanie bardziej
przepojone duchem agresywnym. Maurizio M araviglia na I kongresie n a
cjonalistów (1910) mówił: „Pragniemy, aby m yśl o wojnie weszła w duszę
ludzi, bo wiemy, że nie wystarczy się zbroić, aby uniknąć wojny, a tym
bardziej aby ją wygrać. Wiemy bowiem, iż w ynik w alki nie tyle zależy
od środków, którym i rozporządzają walczący, ile od woli posługiwania
się tym i środkam i” 4.
W licznych biografiach Mussoliniego wiele uw agi poświęca się dys
kusji na tem at jego związków z programem nacjonalistów. Nie wcho
dząc w szczegóły polemiki, bezsporny jest sam w pływ ideologii nacjona
listycznej na (poglądy i program polityczny wodza Italii. Stabilizacja w e
w nętrzna po 1925 r, dość wyraźnie skierow uje uwagę Mussoliniego na poj
mowaną nacjonalistycznie politykę zew nętrzną państwa, na spraw y po
tęgi i międzynarodowego prestiżu Włoch.
Problem atyka powyższa ma tym większe znaczenie, że faszyści przej
m ując w 1922 r. władzę w państwie nie mieli skonkretyzowanego pro
gram u w zakresie polityki zewnętrznej. M. Żywczyński wyraża naw et
dość trudny do zaakceptowania pogląd, że wódz państw a i partii, m ający
decydujący wpływ na kierunki polityki zagranicznej „zawsze wykazy
wał w tych sprawach kompletną ignorancję [...]” 5. Jeśli przyjąć nadrzęd
ną zasadę oceny polityki zagranicznej Włoch w m yśl łacińskiej dy rek ty 
wy: finis coronat opus, to niewątpliwie skrajna opinia M. Żywczyńskiego
jest słuszna. Ale wówczas jakże wielu polityków okresu 1918—1939 na
leżałoby włączyć do owej grupy „kompletnych ignorantów” . Wielu z nich
posiadało przygotowanie do spełnienia ważnych funkcji międzynarodo
wych, wspinając się po szczeblach drabiny dyplomatycznej i kształcąc
na wzorach wypracowanych w najlepszych szkołach narodowych dyplo
macji. Mussolini tego przygotowania nie posiadał (podobnie jak i wielu
czołowych polityków międzywojnia), co nie znaczy, że jako dziennikarz
nie zajmował się kwestiam i międzynarodowymi. Szczególnie ochoczo pi
sywał po wojnie o kwestiach pokoju światowego i stosunków wśród
państw Ententy. Jednakże zainteresowania te podporządkowane były
walce wew nętrznej, miały ułatwić rozwój propagandy patriotycznej i na
cjonalistycznej .
3 Por. La stam pa nazionalista, a cu ra di F. G aeta. F iren ze 1965; w śród n a j
lepszych studiów o kierow nictw ie i w spółpracow nikach „L’Id ea N azionale” w y 
m ienić trzeba R. M olinelli, Per una storia del nazionalism o italiano. U rbino 1966;
na te m at roli dzienników nacjonalistycznych w dziejach przedfaszystow skiej Ita lii
por. V. Castronovo, La stam pa italiana dall'U nita al fascism o. B ari 1973.
4 P or obszerniej St. Sierpow ski, F aszyzm w e W łoszech 1919—1926. W rocław
1973, s. 17 i n.; w arto przypom nieć, że sam o pojęcie im p eriu m (łac. rozkaz, w ładza)
w S tarożytnym Rzym ie oznaczało najw yższą w ładzę w ojskow ą (i m ilita te), a od
czasów A ugusta sam o państw o rzym skie.
5 Zgadzam się nato m iast z pozostałym i elem entam i ch a rak te ry z u jąc y m i stosunek
M ussoliniego do polityki zagranicznej, a w ięc to, że ogrom nie m u im ponow ało d e
cydow anie w tych spraw ach oraz że często k ierow ał się sentym entem . M niej z kolei
eksponow ałbym bardzo złożony i tru d n y do jednoznacznej in te rp re ta c ji problem
„w pływ u podw ładnych” na M ussoliniego. W iele uw ag m ożna w ynieść n a te n te m at
z pam iętników i zapisków w spółpracow ników Duce.
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Można więc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Mussolini, po
dobnie jak większość jego współpracowników, w zakresie polityki za
granicznej był dyletantem . Z drugiej strony należy odnotować opinię
Paolo Monellego, k tó ry pisze, że „Mussolini do 1939 r. uw ażany był
przez wielu zarówno Włochów, jak i cudzoziemców za wybitnego znawcę
problemów międzynarodowych, za natchnionego proroka, za mądrego
strateg a” 6.
Uznanie dla działań faszys»to»wskiej Italii wyrażało się w dość licznych
głosach napływ ających z różnych krajów, szczególnie świata anglosa
skiego. „Żebrałby się gruby tom z tych wszystkich deklaracji głoszących
pochwałę faszyzmu” — napisał Federico Chabod. Opinie te, reprezento
wane głównie przez siły konserwatywne, były skrzętnie odnotowywane
i rozpowszechniane przez prasę, niewątpliwie ułatw iając faszyzmowi ma
newrowanie wychowaniem społeczeństwa 7. Zabiegi zmierzające do zmiany
psychiki narodu („duszy Włocha”) dotyczyły nie tylko obywateli w kraju,
ale także licznej, rozproszonej i b iedniackiej emigracji włoskiej, którą
państwo faszystowskie zajęło się bardzo aktywnie. Znacznie rozbudowa
ne i nowocześnie zorganizowane instytucje zajm ujące się działalnością
wśród wychodźstwa włoskiego m iały m. in. dać poparcie dla- dzieła re a 
lizowanego w kraju. Na łamach organu Związków Faszystowskich za
Granicą, tygodnika „II Legionario”, starano się eksponować mocarstwowy prestiż „Nowej Italii”, która w okresie swych sukcesów (mniej lub
bardziej uzasadnionych, ale silnie eksponowa»nych w działaniach propa
gandowych) pam ięta o 10 mln rodaków mieszkających w innych krajach.
Wśród tej grupy Włochów szczególnie silnym rezonansem odbijały się
żądania nowych kolonii, w których naród o dużym wzroście naturalnym
znalazłby korzystne warunki dla kolonizacji.
W arto by dalej podkreślić, że Mussolini zwalczał wszelkie teorie su
gerujące zmniejszenie przyrostu naturalnego. Uważał, iż przyrost lud
ności jest przejawem żywotności, siły i znaczenia narodu. Ale tenże sam
przyrost liczby obywateli w k raju był następnie głównym, ważnym spo
łecznie argum entem m ającym uzasadniać bezwzględną potrzebę ekspansji.
Stosunek do system u wersalskiego może być traktow any jako swoisty
probierz intencji państw a w zakresie polityki międzynarodowej. Politycy
włoscy byli pierwszymi z wielkich sygnatariuszy traktatów pokojowych,
którzy potrzebę zmian system u wersalskiego postawili w formie oficjal
nej. Postulat ten szczególnie silnie drążył środowisko nacjonalistyczne
oraz organizujące się szeregi ruchu faszystowskiego, które silnie wspie
rały rewoltę G. d ’Anunnzia okupującego Fiume (Rijekę). Dziennik „Il
Popolo d ’Italia” w artykule opublikowanym 28 września 1919 r. piórem
Mussoliniego rozpowszechniał pogląd, że wbrew obawom rządu aneksja
Fiume nie może pogorszyć ogólnego położenia politycznego Italii. Może —
na odwrót — być początkiem rewizji trak tatu wersalskiego, która staje
się naglącą koniecznością dla wszystkich narodów uginających się pod
6 P. M onelli, M ussolini. W arszaw a 1973, s. 156.
7 F. Chabod, W łochy współczesne 1918—1948. W arszaw a 1966, s. 81. P ra g n ę zau 
ważyć, że przy n ajm n iej część tej opinii n adal fun k cjo n u je w śród starszego i śred n ie
go pokolenia W łochów. O dniosłem takie w rażenie w czasie rozm ów i dyskusji,
kiedy dość często przesuw a się odpow iedzialność za losy Italii na H itlera — złego
ducha M ussoliniego!
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jarzmem plutokracji francusko-anglo-am erykańskiej. Postulat ten zyskał
aklam acyjną akceptację w czasie narodowego zgromadzenia faszystów
(24 m aja 1920), kiedy domagano się zmian tych artykułów trak tatu w er
salskiego, których realizacja „może być źródłem niesamowitych niena
wiści i nowych wojen” 8. Wielokrotnie przez faszystów podejmowany
problem „udoskonalenia” traktatów pokojowych został także podjęty
w pierwszym przemówieniu wygłoszonym przez Mussoliniego jako p re 
m iera rządu (16 listopada 1922). Stwierdził wówczas, że nie ma tra k ta 
tów wiecznych ani też niemożliwych do poprawienia. Nawiązując do
nie zrealizowanych przez pozostałe mocarstwa obietnic, daw anych w prze
szłości Italii, prem ier skłonny był dopomóc im w dziele poważnego ra 
chunku sumienia, „którego nie zdołali oni przeprowadzić od rozejmu
po dzień dzisiejszy” 9.
Powyższe wynurzenia Mussoliniego należy wesprzeć uwagami jego
bliskiego współpracownika, Francesco Giunta, w latach 1923— 1924 se
kretarza P artito Nazionale Fascista, który w dniach m arszu na Rzym
formułował w prasie cele włoskiej polityki zagranicznej. Zapowiadał on
aktyw ną politykę w Tunisie, Egipcie, Etiopii, Libii, na wyspach Dodekanezu. Opanowanie Albanii i Dalmacji uważał za niezbędne dla prze
kształcenia A driatyku w w ewnętrzne morze włoskie 10.
Postulaty powyższe były wcielane w życie w późniejszych latach.
Trudno jednakże nie zauważyć, że nie były one oryginalnym wytworem
ruchu faszystowskiego, nawiązującego w tym wypadku do stosunkowo
nieodległej historii zjednoczonego państwa. Dotyczy to w szczególności
program u penetracji kolonialnej w Afryce. Pierwszy jej etap, przypa
dający na lata 1880—1900, kojarzy się ze zdobyciem Somalii i penetra
cją w Tunisie, ale także z głośną klęską poniesioną w Etiopii pod Aduną
(1896). Pamięć porażki silnie zakorzeniła się wśród społeczeństwa, przy
czyniając się do rozwoju poglądów wrogich aw anturom kolonialnym.
Jednakże coraz żywiej perspektyw ą zdobyczy kolonialnych poczęła inte
resować się burżuazja, która Wkrótce stała się siłą notoryczną dla kolej
nych inicjatyw zdobyw czych11. W drugim okresie włoskiej ekspansji,
przypadającej na lata 1900—1922, utrzym ał się kierunek śródziemnomorsk'0-afrykański. Po wojnie z Turcją (1911—1912) posiadłości kolonialne
Italii zwiększyły się o Trypolitanię i Cyrenaikę (połączone następnie
w jedną nazwę Libia) oraz wyspy Dodekanezu 12. Powyższa generalna li
nia ekspansji znalazła pełne odzwierciedlenie w pakcie londyńskim
z kw ietnia 1915 r., mocą którego Italia weszła do wojny po stronie państw
Ententy, hojnej ofertą realizowaną z cudzej kieszeni. W alka o realizację
paktu londyńskiego wypełnia lata destabilizacji powojennej i — w ogól

8 „Il Popolo d’Ita lia ” z 25 V 1920.
9 B. M ussolini, S critti e discorsi, t. III, s. 9 A nalizuje E. Di Nolfo, M ussolini
e la politica estera italiana (1919—1933). P adova 1960, s. 52 i n.
10 F. G iunta, Essenza della squadrisrno. Rom a (b. r. w y d.), s. 247/8.
11 P roblem ten podejm ow any w ielokrotnie w lite ra tu rz e doczekał się ostatnio
obszernego (ponad 600 stron) studium R icharda A. W ebstera, L 'im perialism o in d u 
striale italiano. Studio sul prefascism o. Torino 1975.
12 Por. ciekaw ą pracę E. Declava, L ’ltalia e la politica internazionale dal 1870
al 1914. M ursia 1975.
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nym zarysie — okresu faszystowskiego, stanowiącego trzeci etap ekspan
sji zew nętrznej państw a włoskiego.
Nawiązywanie do w ojny światowej uznać należy za swego rodzaju
constans większości akcji politycznych ruchu faszystowskiego. W spra
wozdaniu prasowym, omawiającym przebieg pierwszego zebrania fa
szystów w m arcu 1919 r., stwierdzono, że ich program wynika z wojny
i zwycięstwa w niej odniesionego. Do rangi naczelnej zasady, sform uło
wanej w połowie 1920 r. wyniesiono w ruchu faszystowskim „obronę
ostatniej w ojny narodowej i waloryzację zwycięstwa [...]” 13.
Podobne hasła towarzyszyły faszystom w walce o władzę zjednując
im przychylność różnych grup społecznych. Zdawano sobie z tego sprawę
także poza Italią. Wymowna jest np. opinia E. H. Davenporta, poczynio
na w związku z pierwszą zagraniczną podróżą prem iera Mussoliniego
do Lozanny w 1923 r.: „dla każdego, kto zadał sobie trud obserwowania
dyktatora, było oczywistym, że pan Mussolini postanowił żądać od sprzy
mierzonych udziału w nafcie dla Włoch [...]. Jako patriota chciał dbać
Mussolini o to, by Włochy, które uczestniczyły w wojnie, uczestniczyły
również w łupie” 14.
Trudno się zatem dziwić, że w Europie dość powszechne były obawy
co do metod praktyki zagranicznej Włoch po 1922 r. Profesor Uniw er
sytetu w Berlinie Ludwik Bernhard, dość życzliwie omawiający pierw 
sze dw a lata władzy Mussoliniego, nie omieszkał stwierdzić, że od czasu
do czasu „przebłyskuje jednakowoż pewne powiedzenie, pewien czyn,
którym zdradza, jak w nim szumi, ja!k bezustannie myśli o uwolnieniu
Włoch z więzów i podniesieniu ich do rzeczywistej potęgi nad Morzem
Śródziemnym” 15.
W stw ierdzeniu powyższym przebija przeświadczenie o czasowym
odłożeniu agresywnej polityki zewnętrznej Włoch, które wynikało z po
trzeby w alki o stabilizację wew nętrzną państwa. Likwidacja tzw. k ry 
zysu awantyńskiego w związku z zabójstwem deputowanego Giacomo
M atteottiego (1924 r.) dała nowe impulsy w dziedzinie polityki zew nętrz
nej. Poważni badacze włoscy (np. Enio D i Nolfo) są zgodni, że w poło
wie lat dwudziestych rozpowszechniło się w kręgach faszystowskich
przeświadczenie o potrzebie ekspansji i to w jakim bądź kierunku 16. Po
łożenie nacisku na aktyw ną politykę zagraniczną wiązało się z dość sze
roką wymianą pracowników MSZ, wśród których coraz silniejszą pozycję
zajmowali faszyści. Wśród tej grupy, inspirowanej rzecz jasna przez
Mussoliniego, ukształtow ały się zasady polityki zagranicznej. Virginio
Gayda — uznaw any za porte-parole MSZ — określił je następująco:
1) samodzielność stanowiska i działania (co szczególnie wyraźnie uw y
pukla się w odrzuceniu (trwałych przymierzy o charakterze międzynarodo
13 Por. obszerniej Sierpow ski, F aszyzm w e W łoszech, s. 146 i n.
14 E. H. D avenport, T he Oil T ru sts and A ng lo -A m erica n relations. L ondon
1924, s. 143.
15 L. B e rn h ard , S y ste m M ussoliniego. Poznań 1925, s. 128.
16 E. Di Nolfo, La politica estera, s. 191; G. Carocci, La politica estera dell’Ita lia fascista (1925—1928). B ari 1969, s. 18 i n . Z ew nętrzną fo rm ą now ej ery w poli
tyce zagranicznej było usunięcie ze stanow iska se k re tarza generalnego Palazzo Chigi
S alv ato re C ontariniego, realizującego p rogram sprecyzow any na przełom ie 1920/1921
przez ówczesnego m in istra sp raw zagranicznych hrabiego Carlo Sforza.
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wym); 2) czynny udział w polityce światowej; 3) energiczne obstawanie
przy praw ach narodu włoskiego; 4) realizm w ocenie wypadków i w sto
sowanych środkach; 5) powrót do normalnych stosunków międzynarodo
wych „zniesienie podziału na zwycięzców i zwyciężonych przy utrzym a
niu wszystkich praw zwycięstwa” 17.
Problem waloryzacji zwycięstwa z I wojny światowej, stale obecny
w polityce wewnętrznej, stał się na przełomie lat dwudziestych i trzy
dziestych eksponowanym elementem działań zewnętrznych. Chodziło
w nich przede wszystkim o zachowanie i umocnienie wpływów w rejonie
Bałkańskim, stworzenie podstaw do rozszerzenia panowania kolonialnego
oraz zdystansowania — w zakresie roli i znaczenia międzynarodowego —
Francji. Są to więc tradycyjne kierunki ekspansji, łącznie z kreowaniem
antagonizmu francusko-włoskiego. Ten ostatni ciążył na całej historii
społeczno-politycznej okresu międzywojennego. Należy zaznaczyć, że eks
traw agancje faszyzmu wobec swej łacińskiej siostry nie m iały — jak
sądzę — na celu odebrania jej Nicei, Sabaudii czy też Korsyki, ale wy
muszenie ustępstw, które na użytek Włochów oznaczałyby detronizację
międzynarodowej pozycji Francji. W wyniku złożonych procesów histo
rycznych ukształtował się swoisty kompleks niższości Włoch względem
Francji. Ten stan psychiczny, pogłębiony w ynikam i I wojny światowej,
starał się faszyzm gwałtownie zrównoważyć nie kończącymi się groź
bami. Równocześnie rosła liczba incydentów obraźliwych dla honoru i d u 
m y narodowej Francuzów. Uprawiana na tym podłożu gallofobia pozwa
lała przywódcom Italii przenosić odpowiedzialność za wszelkie niepowo
dzenia na Francję, którą pomawiano o celowe szkodzenie interesom pań
stwa i społeczeństwa włoskiego 18.
Kreowanie atmosfery zapewnienia integralności terytorialnej Francji
miały skłonić ją do wspierania żądań Italii, gotującej się do powiększe
nia posiadłości kolonialnej. Renzo De Felice w yraża pogląd, że „dzieje
im perium mussoliańskiego” zaczynają się od rozmowy m inistrów Pierre
Lavala i Dino Grandiego w lipcu 1931 r. Wówczas to włoskiemu m ini
strowi, wskazującemu na potrzebę otrzym ania przez Italię jakiejś satys
fakcji terytorialnej, przerw ał Laval mówiąc: „Etiopia na przykład”.
Późniejszy kierunek dw ustronnych kontaktów ma, zdaniem R. De
Felice, potwierdzić jak gdyby współodpowiedzialność Francji za pow sta
nie „pierwszego frontu II -wojny światow ej” (żeby użyć sugestywnego ty 
tułu książki A. Bartnickiego). De Felice uważa, że polityka Francji wobec
Włoch na początku lat trzydziestych w ynikała z następujących przesła
nek: 1) był to efekt wzrostu obaw Francji z powodu polityki rew izjoni
stycznej Niemiec, szczególnie kiedy kreatorzy agresywnego tonu — hi
tlerowcy — znaleźli się u władzy; 2) wiązało się z zamachem n a niepo
17 V. G eyda, P olityka zagraniczna W łoch fa szysto w skich . „P rzegląd W spółczesny”
t. 34, 1930, s. 68.
18 W alka z w pływ am i francuskim i nie ograniczała się ty lk o do ry w alizacji po
litycznej (w łosko-francuskiej i w ogóle m iędzynarodow ej) obejm u jąc tak że in n e
dziedziny życia społecznego. St. W ędkiewicz (F aszyzm a ku ltu ra in te le ktu a ln a W łoch
pow ojennych. „Przegląd W spółczesny” t. 34 (1930), s. 360) pisał, że w Ita lii zw al
czano naw et m odę fran cu sk ą nie w spom inając o języku. „Pod ad resem G. A. B o rgesego padło w ezw anie, aby zaprzestał system atycznego re fe ra tu z p u b lik acji f r a n 
cuskich, a Liom ello V enturi w yw ołał oburzenie pochw ałam i fran cu sk ieg o m a la rstw a ”.
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dległość A ustrii i wzrostem obaw obu krajów przed kierunkam i polityki
Rzeszy; 3) ze strony Italii zawsze podkreślano, że warunkiem system a
tyzacji stosunków z Francją jest uwzględnienie przez nią praw do okreś
lonych kom pensat terytorialnych w Afryce (ze wskazaniem na Etiopię)19;
4) w rozmowach z Mussolinim 5 i 6 stycznia 1935 Laval godził się cał
kowicie na pozostawienie Italii wolnej ręki w Etiopii; 5) w sześć miesię
cy po u kładach politycznych Laval — Mussolini podpisano konwencję
wojskową (Gamelain — Badoglio) o w yraźnie antyniemieckim nastaw ie
niu 20.
A rgum enty podniesione przez De Felice wynikają, w moim przeko
naniu, z chęci umniejszenia odpowiedzialności Mussoliniego za agresję
etiopską i wkomponowanie jej w całokształt stosunków europejskich. One
to miałyby odegrać decydujący wpływ na wybór miejsca „akcji”.
Form ułując powyższe sugestie nie zamierzam w szczegółach polemi
zować z zasadnością dowodzenia R. De Felice, które od strony faktów nie
może budzić wątpliwości. Uważam jednakże, że w „rehabilitujących
faszyzm dziełach De Felice” 21, szczególnie zaś odnoszących się do lat
zwiększonej aktywności zewnętrznej Mussoliniego łącznie z kompleksem
spraw etiopskich22, należy rozgraniczyć działania oraz zabiegi związane
z uzyskaniem międzynarodowej akceptacji w ramach tzw. gry dyplom a
tycznej od rodowodu określonej koncepcji politycznej. Czyżby zachodziła
potrzeba przypomnienia, że program zawojowania Etiopii narodził się na
długo przed rozmową Lavala z Grandim w 1931 r.? W przemówieniu
poprzedzającym podjęcie działań wojennych, 2 października 1935 r. Mus
solini nawiązywał do krzywd, jakie Europa wyrządziła Italii, odgradzając
ją od udziału w podziale łupów kolonialnych po I wojnie światowej „by

19 R. De Felice przytacza teksty noty w erbaln ej w icem in istra S u vicha z 27
X II 1934, przedłożonej am basadorow i De C ham brun na k ilk a dni przed zaplano
w an y m już przyjazdem do Rzym u m in istra L avala. „Szef rząd u uw aża, że koncesje
odnośnie S om alii i E ry tre i są fundam entalne. F ra n c ja m a już bardzo rozległe
im p eriu m kolonialne, k tó re g w aran tu je jej przyszłość. Ita lia zn ajd u je zam k n ięty
cały św iat; m a m ożliw ość ekspansji, z ogrom nym i tru dnościam i w A bisynii; nie
m ożna zatem nie dostrzegać także tego celu, jeśli się chce, by Ita lia m ogła być
elem entem u trzy m an ia ogólnej rów now agi”. Por. R. De Felice, Sulla politica estera
m ussoliniana [w:] L ’Italia fra Tedeschi e alleati. Bologna 1973, s. 68.
20 Ibidem s. 67 i n .
21 W yrażenie te zaczerpnąłem z ty tu łu recenzji M. Signorino, Edipo in camicia
nera. La sottile riabilitazione del fascism o n ell’opera di De Felice [w:] „A ut”, R. IV,
n r 25 z 27 V II 1975, s. 63 i n.
22 K olejny tom biografii M ussoliniego, przygotow any przez R. De Felice i o b ej
m ujący la ta 1929—1936 (M ussolini il duce. Torino 1974, s. 946) doczekał się w ielu
b ardzo krytycznych recenzji, w których historycy i publicyści — głów nie o rien tacji
lew icow ej — zarzu cają autorow i w ybielanie faszyzm u. Por. np.: G. Santom assino,
I l fascism o degli anni 30. „Studi S torici”, R. XVI, 1975, z. 1, ss. 102—125; G. R ochat
(Il quatro vo lu m e della biografia di M ussolini. „Italia contemp o ra n e a ” 1976, n r 122,
s. 89—102) pisze np. o „braku zainteresow ania De Felice dla kw estii organizacji
im perium , w któ ry m M ussolini odgryw ał rolę decydującą i jednoznacznie n eg aty w n ą
i w sty d liw ym zam knięciu tylko w dwóch liniach (s. 745, przyp. 1) p rzedłużającej
się i zaciętej obronie abisyńskiej oraz b ru taln y ch re p re sji w łoskich zaw sze k o n tro 
low anych, w ięcej, podniecanych przez M ussoliniego”. A naliza doboru kw estii p o 
m ijan y ch w recenzow anym dziele przyw iodła G. R ochata do stw ierdzenia, że „do
tyczą one zaw sze problem ów , któ re rzuciłyby złe św iatło na M ussoliniego i reżim ,
bądź też osłabiłyby tezy drogie autorow i” (ibidem, s. 92—93).
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liśmy spokojni przez dwadzieścia lat [...] z Etiopią byliśmy spokojni czter
dzieści lat. Teraz koniec” 23.
Zasadnicze znaczenie dla decyzji Mussoliniego, wszczynającego dzia
łania zbrojne z Etiopią, m iały względy stricte polityczne. Zwycięska w oj
na — tylko taki w ariant rozwoju konfliktu wchodził W grę — miała
udokumentować światu sukcesy stworzonego przez Mussoliniego ruchu
(przyczynić się tym sam ym do wzrostu znaczenia wodza w konfiguracjach
wewnętrznych); wzmocnić prestiż międzynarodowy Italii i ułatwić dalszy
rozwój nacjonalistycznie pojmowanej idei n aro d o w ej24.
Po sukcesie m ilitarnym , który zresztą należy zawdzięczać gen. Pietro
Badoglio a nie słanym z Rzymu instrukcjom Mussoliniego, wodza Italii opa
nowało głębokie przeświadczenie o swych ogromnych zdolnościach dowód
cy wojskowego. Coraz częściej mówił też o wojnie, przygotowując do niej
społeczeństw o25 i zżymał się na stale liczne w narodzie dowody i głosy
niechętne dyscyplinie wojskowej, militaryzmowi. W czasie jednej z mów
wygłoszonych w Senacie 30 m arca 1938 r., a czczącej siły zbrojne i bojo
wy duch Italii stwierdził, że przyszła wojna, „tak, jak to było w Afryce,
będzie prowadzona przez jednego człowieka, tego, który do was teraz
przem awia” 26.
Częsite odwoływanie się do doświadczeń wielkich wodzów starożyt
nego świata, podchwytywane przez niektórych publicystycznych zelantów, porównujących Mussoliniego np. do Cezara, ugruntow ało w nim
chęć trw ałego zapisania się w historii ważkimi czynami wojskowymi.
Po klęsce Francji w 1940 r. i rozmowach z H itlerem w Monachium, Duce
był wielce niezadowolony z decyzji przedwczesnego — jego zdaniem —
rozejmu. Niezadowolenie to było tym większe, że Mussolini — według
23 W lite ra tu rz e polskiej problem sta ra n n ie p rez en tu je A. B artn ick i, P ierw szy
fro n t I I w o jn y św iatow ej. W arszaw a 1971, antecedencje w ojny por. ibidem , s. 21—53;
przytoczone w tekście przem ów ienia M ussoliniego przed ru k o w an o w licznych p u 
b lik acjach om aw iających działalność Ita lii faszystow skiej w koloniach. W śród nich
w yróżnia się m onum entalne dzieło L ’Im p era coloniale fascista, w ydane w N aw arze
(Anno X V - I I del Im p e ro), w którym liczni autorzy prezentow ali skok cyw ilizacyjny,
ja k i dokonał się w koloniach za panow ania M ussoliniego. Dzieło to rzecz jasn a
było jem u w łaśnie zadedykow ane, jako „F ondatore del Im p ero ”.
24 Por. G. Rochat. M ilitari e politici nella preparazione della com pagna d ’E tio
pia. M ilano 1971.
25 Jednym z elem entów przestaw ienia n aro d u n a to ry p olityki ek spansjonistycznej była realizacja program u korporacyjnego. T adeusz Chrom ecki, o p ierając
się n a dom inujących w końcow ym okresie m iędzyw ojennym opiniach w łoskich
o system ie k o rporacyjnym pisał, że „[...] korp o racje Są przygotow aniem p ań stw a —
n aro d u do k atak lizm u już w czasie pokoju. [...] u stró j k o rp o racy jn y org an izu je
społeczeństw o gospodarczo, aby było gotowe, m iało w y p raco w an e ram y na w y padek
konieczności w prow adzenia gospodarki w ojen n ej”. Por. T. Chrom ecki, A u to ry ta ty w n e
państw o korporacyjne M ussoliniego. W arszaw a 1938, s. 215.
26 W yraźne przejaw y m egalom anii w yzierające z tego, ja k rów nież w ielu innych
przem ów ień łączyły się z fu n k cją społeczną spełnianą przez M ussoliniego w p ań stw ie
to talitarn y m . Mniej w ięcej po dziesięciu la tac h w ładzy w p ań stw ie dokonała się
w y raźna przem iana M ussoliniego — człow ieka w nadczłow ieka, w w ielkiego Duce
W łochów: „Można go było oglądać tylko na try b u n ie albo w am filadzie p rze
pysznych salonów , albo otoczonego [...] przez gęstniejący dookoła niego tłu m h ie
rarch ó w i policjantów ; z obyw atela noszącego się ja k „wszyscy in n i” sta ł się
m anekinem , którego się w ciąż przebiera: za faszystę, generalissim usa, czy lotnika,
za tenisistę, kaw alerzystę, a w razie potrzeby naw et za górn ik a bądź żn iw iarza”.
M onelli, op. cit., s. 142.
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opinii Galeazzo Ciano — „obawiał się, że raz jeszcze wymyka się to, co
stanowiło przedm iot nie zrealizowanych m arzeń jego życia — chwała na
polu bitw y ” 27.
Sądzę, że kw estia ta, mało w literaturze eksponowana, w ywarła liczą
cy się w pływ na decyzję wszczęcia działań wojskowych przeciwko Grecji
oraz — chyba w szczególności — w zabiegach o udział Italii w realizacji
planu Barbarossa.
Doniosłość zainaugurowania przez Mussoliniego polityki ekspansywnej
z zastosowaniem przemocy najdobitniej uzew nętrznia się w aliansie
z hitlerow ską Rzeszą. Doszło do niego po okresie chłodnych, nieraz wro
gich stosunków niemiecko-włoskich, wiążących się z krzyżującym i się
kierunkam i ich polityki zagranicznej. Pojawiła się także kw estia pierw 
szeństwa w zakresie usatysfakcjonowania przez „plutokrację” w zakresie
rewizjonistycznych i zaborczych żądań obu państw. Pewną rolę odgry
wały też względy prestiżowe, które ciekawie ujął Dino Grandi w m arcu
1933 r. (podówczas ambasador w Londynie) w rozmowie z K onstantym
Skirmuntem: „Mussolini czuje się już nie tyle szefem rządu włoskiego
ile papieżem faszyzmu i stąd interesuje się ruchem hitlerowskim ze
wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami dla państw a włos
kiego” 28.
Zainteresowanie się hitleryzm em oraz zbliżenie niemiecko-włoskie
było brzem ienne w skutki. Dyktatorzy najczęściej mówili o pokoju; im
więcej uwagi poświęcali nowym podstawom współpracy europejskiej,
tym bardziej rosło ryzyko wojny. Niejako symboliczny z perspektyw y
historycznej wydźwięk ma przemówienie Mussoliniego wygłoszone w dniu
święta zm arłych w 1936 r., kiedy pojawiło się sformułowanie o osi Ber
lin — Rzym, „[...] wokół której mogą współdziałać wszystkie państwa
europejskie ożywione wolą współpracy i pokoju” 29. Wspomniany już
Virginio Gayda w artykule wstępnym pt. Przesłanki pokoju, opubliko
wanym 3 listopada w „II Giornale d ’Italia”, eksponował elementy de
strukcji, jakie mowa Mussoliniego wprowadzała do stosunków między
narodowych. Uznał ją więc za oznakę całkowitego upadku systemu w er
salskiego i lokarneńskiego z hasłem odrzucenia nieużytecznego balastu
paktomanii i Ligi Narodów. Zaakcentował też konieczność pozbycia się
iluzji pokoju, która mimo wszystko dominowała w dotychczasowej poli
tyce włośkiej. Choć Italia nie pożąda wojny — pisał Gayda — to jednak
odrzuca dwuznaczny pokój; oczekuje odbudowy przesłanek pokoju na
szerszym porozumieniu europejskim, w którym żądania rewizjonizmu
terytorialnego będą należycie rozpatrzone.
P ostępujące, nie bez w ahań i trudności ze strony Włoch, zbliżenie
z Niemcami wywoływało powszechne obawy w Europie. Wielu polityków
zdawało sobie spraw ę z niemożliwości uniknięcia wojny, zabiegając w tej
27 G. Ciano, D zien nik, t. I. Bydgoszcz, s. 269.
28 AAN, A m basada B erlin, sygn. 5 (S kirm unt do Becka, L ondyn 9 II 1939) n a
te m at stosunków m iędzy hitleryzm em a faszyzm em przed 1933 r. Por. M. M icha
elis, I rapporti tra fascism o e nazism o prim a dell’avven to di H itler al potere.
„R ivista S torica Ita lia n a ” 1973, z. 3. s. 544—600.
29 Por. G. W. B aer, Le guerra italo-etiopica e la erisi d ell’equilibrio europeo.
B ari 1970; tak że S. S an tarelli, M ussolini e l’im perialism o [w:] Ricerche sul fascism o.
U rbino 1971.
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sytuacji o maksym alne jej odwleczenie i skierowanie ku jakiemukolwiek
innem u krajowi, byle nie własnemu. Ambasador b rytyjski w Warszawie
Howard Kennard, znany ze swych krytycznych, publicznie wypowiada
nych uwag o reżimach faszystowskich, w końcu 1937 r. wyraził przeko
nanie, że zarówno polityka Hitlera, jak i Mussoliniego muszą doprowa
dzić do wojny, ponieważ ich działania nieuchronnie prowadzą do gospo
darczego bankructwa. W przededniu tej katastrofy obaj dyktatorzy będą
chcieli jej uniknąć przez zainicjowanie konfliktu zbrojnego 30.
Zbliżenie włosko-niemieckie pogłębiło um iejętnie w przeszłości m a
skowany (różnymi metodami) rozbrat w zakresie zgodności celów poli
tycznych narodu i reżimu faszystowskiego. Ważnymi elementami tego
procesu była interw encja na rzecz gen. Franco w Hiszpanii oraz naślado
wanie Rzeszy w niektórych posunięciach politycznych i gospodarczych
(szczególnie podjęcie kam panii rasistowskiej). Mussolini zwiększał propa
gandę m ilitarystyczną, społeczeństwo zaś szczerze radowało się z uniknię
cia w ojny w 1938 r. i witało go po przyjeździe z Monachium jako angelo
della pace. W tym też antym ilitarystycznym usposobieniu wznosiło ono
modły na przełomie sierpnia i września 1939 r., obawiając się udziału
w wojnie „z powodu Gdańska”. A rbitralna, pozbawiona zrozumiałych dla
narodu racji decyzja Mussoliniego o włączeniu się do wojny światowej
zastała społeczeństwo wrogie działaniom w ojennym 31.
Wiele czynników, głównie ekonomicznych, ale także społecznych i po
litycznych złożyło się na to, że praktycznie rzecz biorąc na początku
1941 r. Italia straciła na rzecz Niemiec autonomię w zakresie polityki
zagranicznej. Był to w głównej mierze efekt klęsk w Grecji i Afryce,
które spowodowały nie tylko ogromne straty wojskowe, ale także poli
tyczne i społeczne. Dopełnieniem tragicznego obrazu był udział żołnierzy
włoskich w zupełnie im obcej wojnie przeciwko Związkowi Radziec
kiemu 32.
Decyzje o agresywnym charakterze polityki zagranicznej wyrażone
w aktywności zbrojnej państw a włoskiego (tak okresu liberalnego, jak
i faszystowskiego) były podejmowane w brew woli zdecydowanej w ięk
szości narodu. Dotyczyło to zarówno inicjatyw y rządu Francesco Crispi ego z końca XIX w., dążącej do szybkiego zrównoważenia w pozycji
politycznej dopiero co zintegrowanego państw a włoskiego do tradycyj
nych państw kolonialnych. Arbitralność decyzji wąskiej grupy polityków
30 D iariusz i T eki Jana S zem b eka t. III L ondyn 1972, s. 212 (Rozmowa odbyła
się 13 X II 1937).
31 A nonim ow y au to r (Malvolio) w organie w łoskiego MSZ w y raża pogląd, że
historycznie rzecz biorąc w św iadom ości polityków w łoskich, a tak że społeczeństw a
ukształtow ało się fatalistyczne przekonanie o stałym spóźnianiu się Ita lii do sto łu
obrad, przy którym dzielono zdobycze. P rzypom in a w ięc p ra k ty k ę S. Sonnina
w 1915 r., k tó ry był przekonany o pilnej potrzebie in terw en cji, poniew aż alian ci
b y li bliscy zw ycięstw a. „M ussolini w szedł do w ojny dla ty ch sam ych powodów.
M om enty a w a n tu ry i konserw atyw ne w łoskiej polity k i zagranicznej m a ją zatem
w spólną m etry k ę: b ra k bezpieczeństw a, pesym izm . Od zjednoczenia aż po dziś
Ita lia jest zdom inow ana przez uczucia w łasnej tym czasow ości, w łasn ej nietrw ało ści
(fragilita)”. Por. A lcune C ostanti della politica estera italiana dall’U nita ad oggi.
„A ffari E ste ri” 1975, n r 27, s. 460/61.
32 Por. L. C ava, La condotta italiana della querra. C avallero e il com ando
suprem o (1941—1942). M ilano 1975.
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oraz różnych grup nacisku, wywodzących się zazwyczaj z kręgów b u rżuazji przemysłowej i finansowej, stała się swego rodzaju praktyką poli
tyczną Italii. Społeczeństwo włoskie w ogromnej większości nie tylko nie
uczestniczyło w podejmowaniu owych decyzji (nawet za pośrednictwem
swej reprezentacji parlam entarnej), ale było owym kierunkom działań
wyraźnie niechętne czy naw et wrogie. Wszystkie konflikty zbrojne, w ja
kich zaangażowane były wojska włoskie, poczynając od 1915 r. nie w y
woływały naw et wrażenia społecznego poparcia. Zasadnicza dysproporcja
dotycząca metod (a nie celów) zmierzających do zaspokojenia aspiracji
politycznych narodu między rządem a społeczeństwem była jedną
z głównych przyczyn znikomych efektów inicjatyw m ilitarnych nowo
żytnych Włoch.
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