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aoAjAT olwBfTbdl kAolarW fTAifA N94P–N94R
t historii tłoch uu wK okres ff woànó światoweà òaàmuàe mieàsce
sòcòególneK gest to uòasadnione òarówno oétóką éowsòechnąI w któreà
mocną éoòócàę òaàmuàe agresàa na Abisónię uònawana òa éierwsòó front ff
światoweàNI

woànó

còó

też

wewnętrònąI

sómboliòowaną

éròeò

jussoliniego éowiesòonego òa nogi OU kwietnia NVQR rK na miaòòa ioreto
w jediolanieI wcòeśnieà „òaàmowanego” éròeò éartóòantówI chociaż także
éròógodne osobó winne temuI że ònalaòłó się w òłóm mieàscu i
niewłaściwóm còasieKKK tódaròenia teI będące swoistą klamrą séinaàącą
bròemienne dòieàe buroéóI odcisnęłó się dramatócònómi doświadcòeniami
narodu włoskiegoI séosobionego éròeò nacàonalistócònó fasòóòm do walki
o bardòieà uéròówileàowane mieàsce w buroéie i éoòa niąK pómbolicònó
diuseéée i àego rodòina EbliskaI nieco dalsòa i dalekaI ale òawsòe rodòina!F
w còasie tóm éoddani bóli wielkieà huśtawce nastroàówK wachwócali i
oklaskiwali ò òaéałem swoàego auceI kiedó w NVPS rK ogłasòał Ewbrew
„całemu światu”F odrodòenie fméeriumI na miarę còasów antócònóchI còó
też éiłkaròóI któròó w NVPU rK éowtóròóli òdobócie érómatu w świecieKKK t
teà atmosferòe roòéamiętówali i celebrowali sukces ich todòaI któró
doérowadòił do ugodó mocarstwa w jonachium w NVPU rKI a nastęénie bół
tak mądróI że ogłosił N wròeśnia NVPV rK „non belligeranòa” i trwał w tóm
éostanowieniu éròeò kilka miesięcóI chociaż o sóméatie i éoéarcie oòómu
N

wobK mKinK AK BartnickiI mierwszó front ff woànó światoweàK honflikt włoskoJetioéski NVPR–
NVPSI tarsòawa NVTNX nicòego nie uàmuàąc wielkości cótowanego dòieła oraò innóch historóków
éisòącóch na ten tematI korci mnie abó agresàę włoską na btioéię òalicòóć do ostatniego frontu f woànó
światoweàK

O

òabiegali wówcòas wsòóscóK aało to też gwałtowne éròóséiesòenie
érodukcài òwiąòaneà ò éotròebami woàskowómiI co éoérawiło kondócàę
goséodarki i éròełożyło się na odcòuwalną éoérawę relacài międòó
kosòtami utròómania a éłacą nominalnąW w NVPV rK bół to wòrost o SBI w
roku nastęénóm UBOK
moòótówne nastroàe séołecòne uàawniałó rosnące w tóm còasie
sòeregi còłonków martito kaòionale cascistaI któróch w NVPV rK bóło O SPQ
tósKI a w NVQO rK Q TTN tósK qowaròósòół temu wòrost òaéisów do różnóch
organiòacài séołecònoJéolitócònóch składaàącóch się na sóstem władòó w
éaństwieK ka obraòie tóm widocòne bółó àednak różne rósóI àak chociażbó
coraò więksòe trudności òe ściąganiem składek éartóànóchI còó còęsteI bo
aż éięciokrotne w latach NVPV–NVQP òmianó na stanowisku sekretaròa éartii
fasòóstowskieàPK
ala nowożótnóch dòieàów tłoch éròełomowe ònacòenie miało
éròółącòenie się do woànó éròeciwko crancài NM còerwca NVQM rK blita
éaństwa òacòadòona łatwością ò àaką woàska niemieckie ròuciłó na kolana
armię francuską i wséieraàącó àą koréus brótóàski nie miała trudności w
éròekonaniu sómbolicònego diuseéée o słusòności ònaleòienia się éo
stronie òwócięòcóK aecóòàa taI ochocòo òaakceétowana éròeò naródI
okaòała się dramatócònóm kaérósem liderów éaństwa ò auce i éowolnóm
mu monarchą na còeleK
pótuacàa tłoch w każdóm wariancie okaòała się éochodną losów
kiemiec àako éartnera w lsi silnieàsòegoI dóséonuàącego nieéorównanie
leésòóm séròętem woàennómI któróm éosługiwali się ludòie leéieà
òorganiòowaniI bardòieà wóćwicòeni i òdóscóélinowaniK mròedsmak tóch
O

pKBK `loughI ptoria del l’economia italianaI oocca pK `asciano NVSRI sK RMSK
w nowsòóch òobK fundamentalne dòieło oK ae celiceI jussolini l’alleatoI qorino NVVSI tK fJffX
także `K daleattiI jussolini ha semére ragioneI jilano OMMMX jK mallaI jussolini e il fascismoI cirenòe
OMMSK
P
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różnic uàawniła kilkunastodniowa kaméania francuskaI òakońcòona
roòeàmem éodóktowanóm éròeò eitleraI w któróm òachłanność włoska
òostała òlekceważonaK wa formę doàròałąI acò nadal roòwoàową éowstałeà
sótuacài tròeba uònać roòéocòętó OU éaźdòiernika NVQM rK atak na drecàęI
któró miał bóć òwócięskim séacerkiemI a uàawnił wsòóstkie niedostatki i
niedoróbki armii włoskieà tak w sferòe materialneàI àak i duchoweàQK
ràawniłó się one także w érowadòonóch równolegle oéeracàach w
Afróce

tschodnieà

gdòie

éowodòenie

włoskie

osiągnęło

éunkt

kulminacóànó we wròeśniu NVQM rK Esic!FK Armia licòąca okK PRM tósK ludòi
Ew tóm ORM tósK uòbroàonóch tubólcówF éoòbawiona dostaw i woli walki
ustęéowała éod naéorem Brótóàcòóków i coraò mocnieàsòeà etioéskieà
éartóòantkiK tielkim sòokiem dla éròeciętnego diuseéée bóło toI że R maàa
NVQN rK cesarò eaàle póllasàe urocòóście wkrocòół do Addis AbebóK qóm
samóm niecałó rok éo tómI àak tłosi éròółącòóli się do woànóI nie tólko
utracili òdobótą R lat wcòeśnieà btioéięI ale nadto pomali włoskie i brótreęK
BrótóàcòócóI któròó stali się naàważnieàsòómi éròeciwnikami
WłochówI równie dobròe radòili sobie w kaméanii libiàskieàK ka éròełomie
NVQMLQN rK éołowa ò OMM tósK armii włoskieà éoddała sięK tséarcie
niemieckie òaéobiegło katastrofieK pótuacàa éoòostawała àednak tragicòna
głównie ò éowodu kieéskiegoI stale éogarsòaàącego się òaoéatròeniaK guż
we wròeśniu NVQN rK tłosi musieli òreòógnować ò konwoàów éròeò joròe
ŚródòiemneK Alianci dóséonuàąc dwoma nieòataéialnómi „lotniskowcami”
– dibraltarem i jaltą kontrolowali całó włoski obsòar éowietrònó i wodnóK

Q

morK eK BatowskiI ook NV4M w dóélomacài euroéeàskieàI moònań NVUNX ò nowsòóch pK
pieréowskiI kiemcó w éolitóce włoskieà w latach NVPV–NV4MI wW kiemcó w éolitóce międzónarodoweà
éodczas ff woànó światoweàI redK pK pieréowskiI moònań OMMTI sK VRJNRUK

Q

kadto àesòcòe Brótóàcòócó éoònali sòófró włoskieI co tragicòną sótuacàę
włoskieà flotó transéortoweà còóniło beònadòieànąRK
`horobliwe ambicàe auce włącòółó OOT tósK żołnieròó włoskich Ew
tóm éonad NM tósK oficerówF do sił roòéocòónaàącóch woànę ò wpooK
léerowali na froncie o długości OTM kmK jiędòó NT a PN stócònia NVQP rK
doéełnił się na òiemi rosóàskieà ich losW QPMM oficerów i éołowa stanu
osobowego żołnieròó éoległo lub ònalaòło się w niewoliSK
hlęski i nieéowodòenia dotókaàące konkretne rodòinóI któróch bliscó
éolegliI òostali okalecòeni lub ònaleźli się w niewoli Eòawsòe wrogieàI
nieraò eksterminacóàneàF éogarsòałó nastroàe séołecòneI całó còas
éodtròómówane nadòieàami na àakiś éokóà seéaratóstócònóK jóśli takie nie
obce bółó także liderom éaństwa ò auce na còeleI któró nieòadowolonó ò
roòwoàu sótuacài T marca NVQO rK mówił minK `ianoW „qo nie àest woàna dla
włoskiego naroduI któró nie ma dość doàròałości ani òwartości dla tak
niesłóchaneà i tak decóduàąceà éróbóK qo àest woàna dla kiemców i
gaéońcòókówI ale nie dla nas”K mo kilku dniach jussolini éowrócił do tego
wątku konstatuàącI że woàna tłochom „nie éodoba się òuéełnie” gdóż nie
stawia éròed sòaróm còłowiekiem òroòumiałóch dla niego celówK lwóm
mobiliòuàącóm celem miało bóć éròekonówanie tłochówI że òwócięstwo
éròeciwników Eéo któróch nie można się séodòiewać żadneà éobłażliwościF
sérowadòiłobó tłochów na całe stulecie do éoòiomu niewolnikówTK
t oblicòu katastrofalneà sótuacài militarneà i éogarsòaàącóch się
warunków egòóstencài Anglosasi nie éròestawali licòóć na możliwość
odciągnięcia tłoch od maktu qròechK `harakteróstócòneI że éodcòas
séotkania w `asablance w stócòniu NVQP rK formułę dotócòącą
R

wobK mKinK aK jac pmithI ie guerre del auceI ooma–Bari NVTSX dK oochatI ie guerre italianeK
NVPR–NV4PK aall’ iméero d’btioéia alla disfattaI jilano OMMUK
S
dK pcotoniI i’Armata oossa e la disfatta italianaI edK manorama OMMTK
T
dK `ianoI aziennik NVPT–NV4PI tłumK qK tituchI mułtusk OMMSI sK TNUI TOOK

R

„beòwarunkoweà kaéitulacài” éaństw lsi ogłosòono tólko ustnie oraò
éominięto àą w komunikacie informuàącóm o wónikach roòmówK iicòąc się
ò „sòóbkim uéadkiem fasòóòmu” nie chciano éròesądòać warunków
ewentualnie kaéituluàącóch tłochUK
ld U listoéada NVQO rKI kiedó alianci wólądowali w Afróce
mółnocneàI ònacònie wòrosło òainteresowanie tłochów éerséektówą
bliskich walkI traktowanóch coraò wóraźnieà àako wóòwolenia się od
aliansu ò fff oòesòąK kieàeden żołnierò stacàonuàącó na pócólii i
dostròegaàącó w éogodne dni kròątaàącóch się éo qunisie wrogów
òastanawiał się nad możliwością wółgania się od nadmiernego róòókaI
kiedó nadòieàe na sukces na éolu bitwó wódawałó się nikłe lub żadneK t
końcu to rmberto bco naéisałW „uciekaàącó żołnieròuI ciesò sięI àeśli
éoéadniesò w niewolę”VK kicolaus von Below wósłanó éròeò eitlera celem
werófikacài nieàednoònacònóch informacài o sótuacài na pócólii na
éròełomie marca i kwietnia NVQP rK nie éodòielił éo éowrocie oéinii
cćhreraI że woàska włoskie bardòieà się òaktówiòuàą w oblicòu inwaòài ich
terótoriumK „kie mogłem sobie wóobraòić żebó istniała choć àedna włoska
dówiòàaI która bółabó w stanie długo stawiać ò éowodòeniem i
wótrwałością oéórK mròede wsòóstkim włoski koréus oficerski nie sérosta
naàlichsòóm nawet wómaganiom”NMK
tiadomości o bliskości aliantówI roòéowsòechniaàące się éo kraàu
mKinK òa éomocą audócài radiowóch ò iondónu còó joskwóI wòmagałó
ducha oéoru wobec woànó àako takieàK kie beò ònacòenia bóło uchólanie się
rolników od należnóch éaństwu świadcòeńI co éotęgowało trudności w
òaséokaàaniu elementarnóch éotròeb ludności miastK oóżne ogranicòenia
U

wobK `òK jadaàcòókI gak éotraktować mocarstwa lsi éo zwócięstwieI wW aruga woàna
światowa i àeà nastęéstwaI redK AK `òubińskiI moònań NVVSI sK NST i nK
V
rK bcoI qaàemniczó éłomień króloweà ioanóI tłumK hK ŻaboklickiI tarsòawa OMMRI sK ORK
NM
kK von BelowI Bółem adiutantem eitleraI tarsòawa OMMPI sK PUOK
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wóstąéiłó àuż w NVPV rK Ekiedó néK òmnieàsòono obàętość gaòet do còterech
stronF i dawałó o sobie ònać w latach nastęénóchI àednak nasiliłó się w
NVQO rKI kiedó ogranicòano dostawó érądu dla ludnościI a także éròemósłuI
co éowodowało éròestoàe w fabrókach ò fatalnómi konsekwencàami dla
òaoéatròenia armiiK kewralgicònóm obsòarem rosnącego nieòadowolenia
bóła aérowiòacàaK mroduktó żównościowe oraò codòiennego użótku òostałó
obàęte sóstemem reglamentacàiK oóżne éròóéadki cofnięciaI òagubieniaI
kradòieżó

kartek

bółó

éoważną

dolegliwością

oònacòaàącą

brak

éodstawowóch artókułówI takich àak chleb i makaronK t marcu NVQO rK
éròódòiałó na chleb bółó nastęéuàąceW RM gram dla wsòóstkichI NRM dla
osób éracuàącóchI PRM dla ciężko éracuàącóch i QRM dla éracuàącóch bardòo
ciężkoX we wròeśniu NVQO rK ustalono éròódòiał NR kg òiemniaków na
kwartał dla àedneà osobóK pòcòególnie éosòukiwanómI wręcò rarótasem
bóło módłoX tólko na còarnóm rónku można bóło kuéić sólNNK póstem
reglamentacàiI nakaòów i òakaòów wòmagał roòwóà różnóch dewiacài
séołecònóch – donosicielstwaI koruécài w wómiaròe séołecònóm ò àedneà
stronó oraò còarnego rónku ò drugieàK motężnieàącó aéarat éolicóànoJ
śledcòoJsądowó nie bół w stanie òaéanować nad òàawiskami ònaàduàącómi
w nieòmiernie twórcòóm séołecòeństwie oéarcie i naturalną éożówkęK
aotkliwó brak mięsa uòuéełniałó króliki éròóéominaàąceI àako żówoI kotóK
w niewątéliwą éròesadą mawianoI że tak àak w còasach antócònóch
„wiecòne miasto” uratowałó gęsiI tak w còasie ff woànóI kotó właśnieK
moòostaàe faktemI że mimo ścisłeà kontroli i surowóch kar duża
còęśćI w niektóróch reàonach nawet PLQ érodukcài rolneà trafiało na còarnó
rónekK waoéatrówali się na nim ludòie òamożnieàsiI w tóm także dógnitaròe
fasòóstowscóI któròó ò naturó ròecòó ochraniali goKKK mo kraàu roòlewałó się
NN

wobK iK palvatorelliI dK jiraI ptoria d’ftalia nel éeriodo fascistaI qorino NVSQI sK NMUN i nKX
jartin `lark Ejodern ftalóI iondon etc OMMUI sK PQSF éodaàeI że racàe kartkowe odéowiadałó NMMM kalorii

T

oéowieści i élotki o „tóch na góròe” – wókoròóstuàącóch trudną sótuacàę
dla własnóch koròóściK pkońcòóła się też éewna wóroòumiałość „ulicó”
wobec trwaàącego od NVPS rK romansu ò hlarą metacciK oeéutacàę
jussoliniego sòaréałó informacàe i élotki o hoàności wobec metresó oraò
ciemnóch interesach àeà rodòinóI òwłasòcòa brataNOK
péołecòeństwo włoskieI które żyło w còasie woànó w trudnieàsòóch
warunkach niż soàusònicó ò éółnocó coraò wóraźnieà manifestowało
roòcòarowanieK

kaàcòęścieà

dochodòiło

do

érotestów

ò

éowodu

niewóstarcòaàącóch éròódòiałów kartkowóch na chleb còó makaronK
hierunek niechęci éokaòuàe séontanicònó atak OV marca NVQO rK kobiet ò
jatera Eérowincàa motenòaF na klub wóéocòónkowó éartiiK ptròałó w
éowietròe karabinierów uséokoiłó sótuacàęI àakkolwiek nie mogłó
òlikwidować éowodów nieéokoàówK mròednówek NVQP rK to àuż straàkiK
tażnó sógnał wósòedł R marca NVQP rK ò òakładów ciata w qurónieI któró
ośmielił także inne fabróki w regionie i éoòa nimK mrotestowano
séontanicònieI chociaż także éo éròógotowaniach éròeò coraò bardòieà
słuchanóch i licònieàsòóch komunistówI éròeò godòinę i dòień Eròadòieà
dłużeàF – éròeciwko blokadòie éłac i òałożoneàI a niewókonalneà blokadòie
cenI éròeciwko còarnemu rónkowiI chociaż beò niego nie dało się żyćKKKNP
jorale ludności cówilneà éogarsòałó nalotóI dotókaàące głównie
obiektó éròemósłowe éółnocnóch tłochK mierwsòe bombó na qurón séadłó
w listoéadòie NVQO rKI éóźnieà bół jediolanI denuaI BoloniaI w końcu –
wódawało się nietókalnó – oòómK NV liéca NVQP rK w dwóch nalotach
ucòestnicòóło RVN masòónK ptrató bółó duże – około RMM osób cówilnóch
òginęłoI a kilkaset òostało éoważnie rannóchI ucieréiałó lotniskaI stacàe
dòiennieK

NO

aK BiondiI ia fabbrica del auceI cirenòe NVSTI sK NNOX sòcòegółowo oK ae celiceI jussolini
l’alleatoI tK ffI sK NMSV i nK
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koleàoweI w tóm qerminiI baòólika pan iorenòo cuori ie jura ò érochami
miusa fuK l nalocie auce dowiedòiał się éodcòas roòmowó ò eitlerem w
celtreK Bół nie mnieà wstròąśniętó niż ogół tłochów éròekonanóchI że
święte miastoI kolebka cówiliòacài łacińskieà i centrum chròeściàaństwa nie
będòie obiektem alianckich atakówK w tóm mniemaniem w oòómie właśnie
sòukali beòéiecònieàsòego éròetrwania woànó miesòkańcó innóch miastI
òwłasòcòa éròemósłowóch wóstawionóch na ataki lotnicòeI które siałó
groòę i séustosòenieK tłosi òawsòe kwestionowali koniecòność wielu ò
nich i skarżóli sięI że stròelcó éokładowi wręcò éolowali na éorusòaàące się
éo drogach obiektóI beò roòróżnienia còó są cówilne còó woàskoweK iicòba
PU VPV osóbI które éoniosłó śmierć w wóniku bombardowań angloJ
amerókańskich w latach NVQM–NVQP éoòwala ocenić skalę oéeracài
lotnicòóch i òachowuàe swoàą wómowęNQK Bombowce nad oòómem –
wbrew nadòieàom auce i àego otocòenia – nie odmieniłó stosunku
katolików do woànó ani też nie obróciłó się éròeciwko aliantomK Ataki
lotnicòe – éròó rosnąceà aktówności kleru – bółó traktowane àako
ostròeżenieI òaéowiedź bliskiego kresu fasòóòmuI a nawet òachętą do
więksòego oéoruK
te tłosòech coraò wóraźnieà brakowało wsòóstkiegoW bóło òa mało
żołnieròó gotowóch òastąéić w sensie materialnóm i moralnóm wòiętóch do
niewoliI rannóch i éoległóchI nieòbędnóch do obsłużenia setek kilometrów
frontów w Afróce còó na Bałkanach oraò utròómania „éoròądku” na
òiemiach okuéowanóchX brakowało uòbroàenia i wsòelkiego séròętu
woàskowegoI surowcówI éaliwaI żównościI a nawet winaI które w
éierwsòeà koleàności miało docierać do żołnieròóK kade wsòóstko i to od
NP

oK ae celiceI jussolini l’alleatoI tK ffI sK VOT i nKX AK pcaléelliI pcioéeri e guerriglia in sal
madana NV4P–NV4RI rrbino NVTOK
NQ
morK BK diorgioI lbiettivoW ftalia – i bombardamenti aerei delle cità italiane dal NV4M al NV4RI
jursia OMMRK

V

éocòątku brakowało tłochom éròekonuàącóch celówI dla któróch „nasò”
diuseéée miał éoòostawić ròecòó niemal dla niego święteW dom i rodòinę
EnaàbliżsòąI ale i dalsòąF oraò swoich éròóàaciół òe sòkołóI ò woàskaI éracó i
baruKKK oóżnóm trudnościom dnia codòiennegoI néK ò roòéamiętówanómi
éròeò érasę katolicką kłoéotami kaéelanów roòdòielaàącóch komunię na PM
stoéniowóm mroòieNR towaròósòółó westchnienia i coraò głośnieàsòe
roòmowó érostóch ludòi o sensie ofiaró woàuàącego gdòieś tam sóna còó
wnukaK qakże i àego antóbolsòewicka òłość toéniała

sòóbko im bóło

òimnieàI daleàI trudnieàI im còęścieà towaròósò boàu éoòostawał na stałe na
obceà òiemi – bo òginąłI òaginął lub éoéadł w niewolęKKK tòaàemneI silne
relacàe obeàmuàące żołnieròó oraò ich cówilne środowisko w éròóéadku
Włochów wómagaàą séecàalneà uwagiK mo érostu krąg osób żówo
reaguàącóch na odgłosó ò éól bitewnóch bół w ftalii beò wątéienia sòersòó
niż w séołecòeństwach o mnieàsòeà séóàności familiàneàK tłosi – to naród
òwócięòcówI ònakomitó w celebrowaniu sukcesuI ale też wielki w
éròeżówaniu tragediiI długo éamiętaneà i éròeradòaàąceà się nieàednokrotnie
w òemstęKKK „kie bardòo ufam nasòeà rasie – mówił auce do `iano S liéca
NVQN rK mròó éierwsòóm bombardowaniuI które ònisòcòółobó àakąś sławną
dòwonnicę lub któróś ò obraòów diottaI tłosi òostaną ogarnięci króòósem
artóstócònego sentómentaliòmu i w geście éoddania się wòniosą ręce do
góró”NSK
Włosi będąc od NVPR rK éod stałóm ciśnieniem efektówneà woànó
mieli àeà dosóćK tsòóstko się „sóéało”I nawet òdrowie wsòechmocnego àak
wielu mniemało auceI któró na éròełomie NVQO–NVQP schudł OR kgK w
niewątéliwómI dla wielu widocònóm wósiłkiem starał się tusòować
NR

qaki éroblem éodeàmuàe éismo włoskiego jpw ò NS còerwca NVQO rK adresowane do éremieraI
sòtabu głównegoI ministerstwa woànóI ministerstwa séraw wewnętrònóch i ministerstwa kulturó ludoweà
– dokument dostęénó tB`K éoònanKél – `olleòione italiana di ptanislao pieréowskiI ptosunki ftalia –
kiemcó NVPV–NV4PI dokK MSLPOK

NM

osacòaàącą go niemoc fiòócòną i ésóchicònąI które wòmagałó się ò éowodu
séodòiewaneà

inwaòài

aliantówI

niemożliweà

do

uniknięcia

i

éowstròómaniaK hiedó w nocó V na NM liéca NVQP rK roòéocòął się desant na
pócólię włoskie siłó éowietròne i morskie éraktócònie nie istniałóI a siłó
lądowe éo krótkim oéoròe roòéieròchłó sięK
pamolotó alianckie NT liéca òròucałó odeòwę éreòódenta ptanów
wàednocòonóch i éremiera tielkieà BrótaniiI w któreà éròesuwaàącą się w
głąb kraàu woànę uònawano òa beòéośrednią konsekwencàę haniebnóch
ròądów jussoliniegoI któró wciągnął ftalię do woànó w charakteròe
satelitó ò kiemcamiK qę wséółéracę traktowano àako niegodną éradawnóch
włoskich tradócài wolności i kulturóI któreà narodó Ameróki i tielkieà
Brótanii tak wiele òawdòięcòaàąK tłoscó żołnieròe walcòąc àedónie w
interesie kiemiec séisuàą się „nieòwókle dòielnie”I lecò są stale òdradòani
éròeò kiemcówI tak w oosàiI àak i AfróceK „gedónóm warunkiem
éròetrwania tłoch àest honorowa kaéitulacàa wobec éròeważaàącóch sił
karodów wàednocòonóch xKKKz kadsòedł còas abóście tó – tłosi –
òadecódowali o swoich własnóch interesachI o odbudowie narodoweà
godnościI beòéiecòeństwa i éokoàuK kadsòedł còasI abóście òadecódowaliI
còó tłosi będą umierać òa eitlera i jussoliniegoI còó też będą żyć – dla
Włoch i dla dobra cówiliòacài”NTK
kowa sótuacàa

òachęciła

éolitóków

òwiąòanóch ò

dworem

królewskimI òwłasòcòa księcia mietro Acquarone do òmontowania bloku
oéoòócóànego wobec jussoliniegoK ala swoich élanów éoòóskał
więksòość còłonków tielkieà oadó casòóstowskieàI która OQLOR liéca NVQP
rKI éo trwaàąceà NM godòin dóskusàiI éròegłosowała wniosek ogranicòaàącó
uérawnienia jussoliniego Ebeò wómieniania naòwiskaF wraò ò sugestią
NS
NT

dK `ianoI aziennikI sK SPUK
tK `hurchillI aruga woàna światowaI ddańsk NVVSI tK sI ksK NI sK QTJQVK

NN

éròeàęcia éròeò króla władòó konstótucóàneàK tniosek ten éoéarło NV
còłonków oadóI éròó T éròeciwnóch i O wstròómuàącóchK cakt ten
éròóàmuàe się àako kres reżimu fasòóstowskiego w ftaliiNUK
mròógotowane éròeò séiskowców aresòtowanie jussoliniegoI któró
ògłosił się do tronu ò raéortem sótuacóànómI odbiło się sòerokim echemK
iideròó fff oòesòó érowadòili „éełne nerwowości roòmowó”I a eitler
dòiwił sięI że „tak beò roògłosu końcòó się éanowanie fasòóòmuK kikt nie
rusòół éalcem w bucie w obronie jussoliniego” NVK w éogardą mówił o minK
`ianoI bo òdradòił kraàI fasòóòmI soàusò ò kiemcami i rodòinęKKK
t oòómie i éoòa nim bohaterem bół tiktor bmanuel fff oraò
éowołanó éròeò niego éremierI któróm òostał éowsòechnie ònanó
marsòałek mietro Badoglio – licòącó wówcòas TO lataOMK w ich mandatem
éodàęto sekretne roòmowó ò aliantami òaéewniaàąc òaraòem soàusònika
niemieckiegoI że „woàna trwa nadal”K t Berlinie nie dawano temu wiaró i
na mółwóseé Aéeniński éròesuwano koleàne dówiòàeK t oòómie i
naàbliżsòeà okolicó òostało roòlokowanóch S tósK żołnieròó ò formacài ppK
kiemieckie éròógotowania do okuéacài tłoch òakładałó „karę òa òdradę”K
t sensie formalnóm dosòło do nieà P wròeśnia NVQP rKI kiedó tłosi
éodéisali roòeàmK wostał on ogłosòonó éięć dni éóźnieàI éròerówaàąc
trwaàące sòeść tógodni włoskie „combinaòione”K lwe dni diuliano
mrocacci òalicòa do sòcòególnóchW wówcòas bowiem farsa miesòała się ò
tragediąI a włoska klasa éolitócòna éokaòała naàwóżsòą ignorancàę i
nieudolnośćONK

NU

lbsòernaI licòąca éonad PMM stron analiòa sótuacài OQLOR liécaI òobK oK ae celiceI jussolini
l’alleatoI tK ffI sK NMUV i nK
NV
kK von BelowI Bółem adiutantem eitleraI sK PVNJPVOK
OM
morK mK mieroI dK oochatI mietro BadoglioI jaresciallo d’ftaliaI jandatori OMMOK
ON
dK mrocacciI eistoria tłochówI tłumK BK howalcòókJqruéianoI tarsòawa NVUPI sK QUUX
éroblem sòcòegółowo omawia bK AgaJoossiI rna nazione allo sbandoW l’armistizio italiano del settembre
NV4P e le sue conseguenzeI Bologna OMMPK

NO

léinia włoska òaskocòona roòwoàem wóéadków manifestowała
òadowolenie òe òmianó władòóK aokonała się istotnaI może nawet
òasadnicòa òmiana o charakteròe mentalnómK tłosi „éròed” OQ liéca i
Włosi „éo” OR liéca to àakbó inni ludòieW òwóciężyło éròekonanieI że oni
sami roòstali się ò éròówódcąI do którego stracili òaufanieK pkoro auce
utożsamianó bół ò fasòóòmemI to odwrócenie się od niego miało bóć
równoònacòne ò òakwestionowaniem sóstemuK t tóm duchu wóéowiadali
się

niewidocòni

wcòeśnieà

antófasòóści

ò

kręgów

liberalnoJ

demokratócònóch skuéionóch wokół oéoòócóànegoI ale ciągle wielkiego
Benedetto `roce còó też kół watókańskoJkatolickichI aktówiòuàącóch
còłonków Akcài hatolickieàK hsK bé bvasio `olliI dórektor generalnó AkcàiI
òa éośrednictwem ambonI a także radia i érasó katolickieà aéelował o
òroòumienie éowagi chwili i „maksómalneà mobiliòacài organiòacóàneà
włoskich katolików i éełneà loàalności wobec władò” OOK
aominuàące w kościołach włoskich modlitwó o miłosierdòie Boże i
ògodę narodową bółó tóm bardòieà żarliweI że od nocó OQLOR liéca NVQP rK
éròeò mółwóseé Aéeniński éròetacòałó się wichró niosące cieréienia i
òglisòcòaK Bół to głównie skutek walk samóch tłochówI nieròadko
śmiertelnie éodòielonóch według éròeróżnóch króteriówK talka ta tocòóła
się éròó swoisteà asóście niemieckich okuéantów oraò alianckich
wóòwolicieli éoséołu traktuàącóch tłochów àako naród niegodnó òaufaniaK
ptronó tego dramatuI éròóéisuàąc sobie wółącònie racàę dążyłó do
unicestwienia éròeciwnika òa éomocą metod właściwóch woànieI w àeà
naàstrasònieàsòóch odmianach – woànó domoweà i totalneàK mowsòechnó
brak òaufaniaI sòéiegostwo i różnie motówowane donosicielstwo còóniłó
codòienność éròeciętnego tłocha loterią o stawki wósokie i naàwóżsòeK
OO

`olleòione italianaI MSLPRJPTI telegram ambasadó włoskieà éròó tatókanie do jinisterstwa
hulturó iudoweàI oòóm MRKMUKNVQP rKX należó éamiętaćI że ambasadorem bół wówcòas eksminister

NP

Władòą bóła éròemoc a dominuàącóm określeniem éròeciwnika ò oboòu
éròeciwnego – bandótaK qólko krwią NV còłonków tielkieà oadó chciał
òmóć jussolini òdradę àakieà się oni doéuścili wobec niegoI fasòóòmu i
kraàuK fch też oraò kamarólę dworskąI która wóéowiedòiawsòó woànę
kiemcom NP éaźdòiernika NVQP rKI òbiegła ò oòómu i skróła się éod
oéiekuńcòe skròódła aliantówI obarcòał winą òa bratobóàcòą walkę i éodòiał
kraàuK Bółó dóktatorI uwolnionó NO wròeśnia NVQP rK éròeò niemieckich
séadochroniaròóI ò jonachium ogłosił éowstanie tłoskieà oeéubliki
pocàalneàI òwaneà palò od mieàscowości nad geòiorem darda w éółnocnóch
WłosòechI gdòie reòódował éròówódca tego marionetkowego éaństwaI
całkowicie òależnego od oòesòóK druéę ròądòącą de facto stanowiliW harl
tolff – naàwóżsòó dowódca pp i éolicài we tłosòechI feldmarsòałek
Albert hesselring – głównodowodòącó niemieckich sił lądowóch i
lotnicòóch oraò ambasador éròó ròądòie reéubliki palò oudolf oahnOPK
kowó reżim – àak naéisał Allen Ballock – nie miał żadnego
autorótetuW kiemcó nim éogardòaliI a tłosi nienawidòiliOQK jieàscowóch
odstrasòał dóktatorski i skraànie éolicóànó charakter władòóI która
wsòelkimi séosobami chciała éotwierdòić swoàe możliwości i sens
istnieniaK `ałkowicie òawiodłó éróbó odtworòenia regularneà armiiK
aotócòóło to òresòtą armii włoskieà àako całościK kie miał do nich òaufania
ani eitlerI ani `hurchillI któró blokował òabiegi ròądu Badoglio o uònanie
Włoch òa éaństwo wséółwalcòące u boku aliantówK kie òmieniało to
àednak istotó ròecòóI gdóż wraò ò roòeàmem włoskie siłó òbroàneI licòące
`ianoK

OP

bK `ollottiI i’amministrazione tedesca dell’ ftalia occuéata NV4P–NV4RI jilano NVSPK `hociaż
historiografia oeéubliki palò obeàmuàe setki éracI analiòuàącóch àeà losó ò naàróżnieàsòóch éunktów
widòeniaI to àednak nadal mówi się o „còarneà dòiuròe” w odniesieniu do àeà dòieàówK pkoro historia
oeéubliki „àest àesòcòe do naéisania” Archivio `entrale dello ptato w oòómie oéublikowało érotokołó
radó ministrów òa okres od wròeśnia NVQP rK do kwietnia NVQR rK pą to dwa oéasłe tomó w krótócònóm
oéracowaniu cKoK pcardaccione – òobK serbali `onsiglio dei jinistri della oeéubblica pociale ftalianaK
bdiòione critica a cura di cKoK pcardaccioneI ooma OMMOK

NQ

wówcòas éonad P mln osóbI éròestałó istniećK kiemcó roòbroili około
miliona żołnieròóORK fch los bół bardòo różnóI co także ilustruàą
doświadcòenia ò òiem éolskichK kie mnieà niż TM tósK roòbroàonóch
żołnieròó włoskich ònalaòło się w stalagach i oflagach òlokaliòowanóch w
NTO mieàscowościach éolskichK pòcòególnie dużo bóło oficerów EOQ tósK na
QM tósK oficerów internowanóch w ogóleFK t pkokach koło moònania
internowano OMV włoskich generałów i kilkuset wóżsòóch oficerówK
gakkolwiek

kiemcó

nie

traktowali

internowanóch

tłochów

òe

sòcòególnóm okrucieństwemOSI to àednak około T tósK éoòostało na òiemi
éolskieà na òawsòeK Śmierć séadała na ludòi skraànie wócòeréanóch
fiòócònie i duchowoI moralnie roòbitóch éròeò klęskiI głódI òimno i
chorobóI òłe wiadomości ò domu i kraàuK t tóch okolicònościach każdó
odruch dobra i ludòkieà solidarności bół éamiętanó i éròeżówanóK Żołnieròe
włoscó séotókali się „nieséodòiewanie dla nich samóchI ò éełnóm
òroòumieniem i ònacònąI séontanicòną éomocą òe stronó ludności
éolskieà”OTK
Włoskich internowanóchI któróch naòówano skrótowo fjf Efnternati
jilitari ftalianiF niemieccó mocodawcó widòieli w roli robotników
éròómusowóchI któróch goséodarce ogromnie brakowałoK mroblem nie bół
nowóW w NVQN rK éracowało w oòesòó NPO tósK osóbI w roku nastęénóm OMT
tósK t NVQP rK około SMM tósK żołnieròó włoskich òatrudniono w charakteròe
cówilnóch robotnikówK tarunki ich éracóI wcòeśnieà ònośne i leésòe od
OQ

AK BallockI eitlerK ptudium tóraniiI tarsòawa NVTMI tK fffI sK NUOK
qK oawskiI molitócó i woàskowiK pzkice z dzieàów ff woànó światoweàI tarsòawa NVUOI sK POQK
OS
hK ptròałka Ejiędzó érzóàaźnią a wrogościąK w dzieàów stosunków éolskoJwłoskich NVPV–NV4RI
hraków OMMNI sK PNUF éowołuàąc się na wséomnienia beòéośrednio òainteresowanóch naéisałI o oéoròe
„éròeciw warunkom éanuàącóm w oboòachI które można bóło éorównać tólko ò sótuacàą àeńców
sowieckich”K
OT
qamżeI sK PNV i nKX gK tilcòurI kiewola i eksterminacàa àeńców woàennóch tłochów w
niemieckich obozach àenieckich na ziemiach éolskich wrzesień NV4P – maà NV4RI tarsòawa OMMOX
wséomnienia àeńców òobK fl nostro cuore ritrova la moloniaI ooma NVUO EedK Associaòione kaòionale ex
fnternatiFK
OR

NR

robotników ò innóch éaństwI od wròeśnia NVQP rK uległó éogorsòeniuK
btókieta „òdraàcó” ò naturó ròecòó wòmagała niechęć „bałera” còó
kierownika fabrókiI ale także niemieckiego „wséółtowaròósòa” éracóI
maàącego òa sobą doświadcòenia wschodniego frontuKKKOU
kieséròóàaàące warunki naboru żołnieròó do różnóch formacài
woàskowóch firmowanóch éròeò érawowitó ròąd i aliantówI éartóòantówI
ròecòników „odnowó” reżimu oraò ortodoksów ò palò bółó éowodem
wielkiego òamiesòania i éròóéadkowóch còęsto decóòàiK pòermowano
éròeróżnómi hasłami i argumentamiI od wierności wobec „stareà éròósięgi”
éocòónaàącK rchólaàącóm się od éoboru groòiłó różne karóI dotókaàące
także naàbliżsòóchK Bółó też ofertó nagródI néK organiòatoròó woàska palò
oferowali amnestię dla więźniówI któròó wórażą wolę òaciąguK tsòóstkie
te uwarunkowania éowoduàąI że o armii oeéubliki palò EokK QMM tósKF
tròeba mówić ò licònómi òastròeżeniamiK moòostaàe natomiast faktemI że
główne ich siłó angażowałó się w bratobóàcòą walkę ò coraò licònieàsòą
éartóòantkąI silnie infiltrowaną éròeò komunistówI òwłasòcòa kiedó
naòwisko ptalina stało się sónonimem sukcesu nad hitleróòmemK kurt ten
skutecònie wòmagał òręcònó i coraò bardòieà éoéularnó malmiro qogliattiI
któró OT marca NVQQ rK wólądował w keaéoluI éo NU latach nieobecności w
kraàuK
homuniści stali się głównómi wrogami palò i organiòatorami walki
éròeciwko różnóm mnieà lub bardòieà samodòielnóm gruéom boàowómI
które terroróòowałó mieàscową ludnośćK tielką sławęI ale i nie mnieàsòeI
stale aktualiòowane séoróI wòbudòała dòiałalność księcia salerio
BorgheseI naàéierw sławnego komandora włoskich okrętów woàennóchI a
OU

`òK ŁucòakI molitóka ekonomiczna qrzecieà ozeszó w latach drugieà woànó światoweàI moònań
NVUOI sK PRTX éorK także cra sterminio e sfruttamentoK jilitari internati e érigionieri di guerra nella
dermania nazista NVPV–NV4RK ie lettereI cirenòe NVVOX AK pcaléelliI site éerduteK i’emigrazione verso il
qerzo oeich dal feudo di carinacciI ooma NVVRK

NS

éóźnieà àednego ò naàbardòieà ònanóch oficerów oeéubliki palò i
éogromców antófasòóstówK „`òarnó książę” na còele àednostki séecàalneà
„aecima jas” uéowsòechniał też własne króteria dobraI òłaI słusòności i
sérawiedliwościOVK
modobnie choć òaraòem inacòeà bóło w éròóéadku oeéublikańskieà
dwardii karodoweà utworòoneà éròeò sekretaròa éartii Alessandro
mavoliniegoI wsławioneà éolitóką odwetu i òemstóW NM antófasòóstów òa
śmierć àednego fasòóstóK t òłeà éamięci ogółu tłochów Etakże bardòieà
wóroòumiale oceniaàącóch auce i sóstem éròeòeń budowanóF òaległo
wséółdòiałanie „còarnóch brógad” i różnóch im éodobnóch òwiąòków
éarawoàskowóch ò niemieckim okuéantemK gest to àeden ò éowodów w
miarę ògodneà ocenó terroróstócònóch riéost niemieckich na akcàe boàowe
éartóòantówI àakkolwiek ò òawsòe obecnóm éótaniem o ich éròócòónóI
konsekwencàeI kosòtóPMK aotócòó to néK éròeérowadòoneà OP marca NVQQ rK
akcài éartóòantów na sia oasella w oòómie na oddòiał ppJmoliòeiregiment
BoòenK t odwecie òa śmierć PO séośród nich w gaskiniach Ardeatóńskich
roòstròelano PRR osóbK tódaròenie toI będące éierwsòą reéresóàną akcàą
niemiecką éròeérowadòoną we tłosòechI òasòokowałoI ale też nakręciło
séiralę śmierci trwaàącą éonad rokPNK
t okuéowanóm éròeò kiemców do Q còerwca NVQQ rK oòómie òłą
sławę òdobóła fasòóstowska straż obówatelskaI òasłużona wobec okuéanta
i palò w troéieniu sóméatóków ruchu oéoruK `òłonków tòwK gruéó hocha

OV

morK néK oK iaòòaroI ia aecima jasI jilano NVUQX gK dreeneI AK jassignaniI qhe Black
mrince and the pea aevilsW qhe ptoró of salerio BorgheseI aa `aéo mress OMMQK
PM
qen uniwersalnó éroblem naàbardòieà beòéośrednio wiąże się ò badaniami gKjK
`iechanowskiego ò konsekwentnie bronioną teòą o éolitócònóm charakteròe mowstania tarsòawskiegoI
òobK też gKjK `iechanowskiI tielka Brótania i molskaW od tersalu do gałtóW wóbór artókułówI
dokumentów i recenzàiI mułtusk OMMUK
PN
tokół akcài na sia oasella i àeà konsekwencài trwa ożówiona dóskusàa wòmagaàąca się éròó
okaòài corocònóch obchodówI òobK oK BentivegnaI léerazione via oasellaW verità e menzognaI ooma
NVVSK

NT

określano àako éaranoicònóch sadóstówPOK „`òarne brógadó” utożsamiane
nie tólko éròeò kolor òe śmiercią skuéiałó osobó o bardòo wóraòistóchI
chociaż éròeróżnóch éoglądach i motówacàachK fm bardòieà woàna
òmieròała do éoòótównego dla antófasòóstów finałuI tóm silnieà uàawniałó
się éostawó straceńcòe ò wsòóstkimi tego konsekwencàami dla charakteru i
naéięcia walkK qerroróstócòne metodó dotókałó òwłasòcòa ludność
cówilnąI wóstawioną na samowolęI grabieżI łatwó sukcesK mod osobó i
oddòiałó walcòące w imię wóżsòóch racài éodsòówałó się różne indówidua
i gruéó òłożone ò éoséolitóch éròestęécówI coraò licònieàsòóch deòerterów
ò armii palòI osobó éosòukiwane i troéione éròeò àednóchI drugichI
tròecichKKK
pchwótanóm còłonkom formacài fasòóstowskich dawano nieraò
wóbórW albo éròeàście w sòeregi éartóòantów albo śmierćK tątéiącóch i
nieòdecódowanóch eliminowanoI còęsto ò użóciem „białeà broni” bó
osòcòędòić amunicàęK péiralę terroru nakręcała òemsta – fasòóści na
unikaàącóch éoboru éartóòantachI żołnieròach „armii Badoglio” i sługusach
anglosasówI sòéiegachI kreòusach còarnego rónkuKKK i vice versaI w różnóch
wersàachI konfiguracàach i wcieleniach roòbitego moralnieI goséodarcòo i
éolitócònie naroduK
qerror

faktócònó

koreséondował

ò

éresàą

o

charakteròe

ésóchoséołecònómK we słuéów ogłosòeniowóchI ò bram kościołów nieraò
ambonPPI éłotówI nieròadko sòubienic atakowałó éròeciętnego tłocha
roòleéiane afisòe ò ostròeżeniami éod adresem éròeciwnikówI że kara
EòemstaF dosięgnie nie tólko sérawców tortur i òbrodniI ale także ich
bliskich – beò wòględu na winęI wiek còó éłećK t takich anonsachI także
roòchodòącóch się „éocòtą sòeétaną” widòiano òadośćucòónienie dla tóchI
PO

oK iaòòeroI ie Brigade nereI jilano NVUSK

NU

któròó éonieśli śmierć oraò ich bliskich éogrążonóch w smutku i żałobieK
modobne sótuacàe éotęgowałó strachI ale òwięksòałó też sòeregi
éartóòanckieI ogarnięte gniewem i determinacàąI wówołaną terrorem i
tragedią naàbliżsòóchK
pkromnó òraòu ruch oéoru EoesistenòaF urósł do ònacòącóch
roòmiarówI tak w sensie woàskowóm – ogółem PQM tósK ludòiI àak
òwłasòcòa séołecònóm i éolitócònómPQK mod àego skròódła skróła się duża
còęść „włoskieà aktówności”I także teà która éròeò éonad OM lat stroiła się w
còarną kosòulę – fasòóstóI gotowego wókonać każdó roòkaò swego todòaI
aż éo òatracenie setek tósięcó młodóch ludòi wósółanóch na mroźnó front
wschodni còó saharóàskie frontó afrókańskieK Bóli to też ludòieI któròó od
liécoweà nocó éròóklasnęli érocesowi samoocòósòcòaniaK t NVQQ rK `arlo
pforòaI éròówódca emigracóànego `onsiglio kaòionale ftaliano éisałI że
„wóòwolenie tłoch àest dòiełem ludu”I któró straàkuàe na éółnocó i
entuòàastócònie éoòdrawia aliantów na éołudniuPRK
tséomniano àużI że sòcòególnóm aséektem roòlewaàąceà się éo ftalii
woànó domoweà bóło wséółdòiałanie fasòóstów ò palò ò okuéantem
niemieckimI nieraò éoòostawanie na àego usługachK Bóła to sótuacàa éod
każdóm wòględem tragicònaI gdóż kiemcó – grosso modo – traktowali
Włochów àak òdraàcówI a ich kraà àako òiemie éodbiteK cabróki w éobliżu
frontu bółó òamókaneI a masòónó wówożoneK aotócòóło to również
bardòo éosòukiwanóch artókułów séożówcòóchK aobròe ònaàącó tłochów
minK honstantin von keurath Ew latach NVOM–NVPN bół ambasadorem w
PP

rK junòiI desu’ in camizia neraI jilano OMMRX oK BerettaI ptoria dei éreti uccisi dai
éartigianiI `asabe jonferrato OMMRK
PQ
diuseéée jammarella Ei’ftalia doééo il fascismo NV4P–NVTPI Bologna NVTQI sK VMJVNF
éodaàeI że w ruchu oéoru ucòestnicòóło NOR TNQ osób oraò OPO UQN osóbI które bółó òaangażowane w tę
dòiałalnośćK iicòbę PQM tósK éodaàe rfficio ptorico dello ptato jaggioreK ka stronie `entro ptudi della
oesistenza figuruàą nastęéuàące daneW éartóòanci walcòącó – NUR SPVX éolegli – OU UTMX ranni i inwalidòi –
OM TOSX éatrioci J NNT RNUX éolegli cówile J NQ NRMX cówile ranni i inwalidòi
J Q RPM Edane nieéełneI
beò haméanii i iiguriiFJ w sumie daàe to PTN QPP osobóK

NV

oòómieF indagowanó éròeò eitlera OM maàa NVQP rK w sérawie nastroàów
we tłosòech nie skrówał ich niechętnego stosunku do kiemiec i àego
woàskaI àako tóch co „éròónieśli woànę do ich kraàuK kaàéierw wóàedliśmó
wsòóstko co mieliI a teraò sami ściągamó tutaà AnglikówK `hociażI co
musòę éodkreślićI wieśniacó sócóliàscó bónaàmnieà nie maàą nic éròeciwko
temu”K pkargi keuratha u władò włoskichI że „niemieccó żołnieròe są
wóklinani na ulicach” nie odniosłó skutkuK qłumacòono muI że „takie są
odcòucia ogółu xKKKz qo wasòa winaI że àesteście

nieéoéularniI

rekwirowaliście wsòóstko i òàedliście wsòóstkie nasòe kurcòaki”PSK
ròuéełniaàąc stan ducha włoskiego można dodaćW i to wsòóstko éo
tóloletnichI éowtaròanóch do ònudòenia òaéewnieniach o sòcòególnóch
więòach łącòącóch ich kraàeI ideologieI éròówódcówK
celdmarsòałek hesselring uważanó òa italofila w còerwcu NVQQ rK
nakaòał éodàęcie òdecódowaneà ofensówó éròeciwko éartóòantomI co
éròerodòiło się głównie w hekatombę ludności cówilneàI nagminnie
oskarżaneà o séròóàanie i éomoc „bandótom”K t okuéowaneà éròeò
kiemców éółnocneà còęści tłochI widok sòubienic miał ostròegać i
òastrasòaćK ka éròełomie wròeśnia i éaźdòiernika NVQQ rK dosòło do
naàwięksòeà masakró ludności cówilneà w buroéie wachodnieàK t ciągu
tròech dni na jonte pole òamordowano TTO osobóI w tóm ONS éartóòantów
òe słónneà brógadó „ptella oossa”I która éròestała istniećK tillfried
pegebrecht – àeden ò dowódców òwócięskieà dla kiemców akcài tak
uòasadniał strató ludności cówilneàW „talkę utrudniałó éerfidne metodó
stosowane éròeò éartóòantów – stròelanie òòa węgłaI ò okienek
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POK

`K pforòaI ftalia dal NVN4 al NV44 quale io la vidiI ooma NVQQI sK NUVK
`ótK òa tK `hurchillI aruga woàna światowaI tłumK hKcK oudolfI ddańsk NVVSI tK sI ksK NI sK

OM

éiwnicònóchI òe stogów sianaI òiemianek i àaskińK `òasem umiesòcòano
tam kobietó i dòieciI abóśmó sądòiliI że nic nam nie groòi” PTK
modobne éròókładóI traktowane éròeò éròeciętnego tłocha àako
efekt wséółdòiałania oeéubliki palò ò kiemcami éogrążałó autorótet auceI
co rusò wóstawianó na naàciężsòe éróbóK Bółó wśród nich néK
séektakularneI wòniecaàące olbròómie séoró wóroki śmierci wókonane NN
stócònia NVQQ rK na R còłonkach tielkieà oadóI która éół roku wcòeśnieàI
odsunęła go od władòóK péośród V sędòiów wsòóscó głosowali òa śmiercią
`ianoX àednak o śmierci éoòostałóchI wśród któróch bół TUJletni marsòałek
ae BonoI fasòósta od „éierwsòeà godòinó”I éròesądòał àeden głosK Bółó też
uéokaròaàące auce i drażniące dumę narodową ogółu tłochów „oddanie”
oòesòó w éaźdòierniku NVQP rK qriestu i fstriiI éóźnieà qródentuI Bolòano i
BellunoK jówiono o róchłóm włącòeniu do tielkich kiemiec tenecàiKKK
t séosób àakbó naturalnó éròeàęłó też kiemcó terenó òdobóte ogromnómi
ofiarami w ciągu minionóch kilkunastu miesięcóW AlbanięI gugosławię i
drecàęK AfrókiI ani mółnocneàI ani tschodnieà nie bóło àuż wcòeśnieàKKK
mowóżsòe éròókładó còónią racòeà iluòorócònóm roòdòielanie
oeéubliki palò od strefó środkoweà tłochI formalnie okuéowaneà od
wròeśnia NVQP rK éròeò woàska niemieckieK lne teżI wobec roòéadu
fiòócònego i moralnego armii włoskieà stawiałó oéór idącóm ò éołudnia
aliantomK `i ostatni nie dowieròali tłochomI éodobnie àak kiemcóPUK
oógoróstócònó bół òwłasòcòa `hurchill éamiętaàącóI że tłochó ucòóniłó ò
tielkieà Brótanii swego głównego éròeciwnikaK kiektóre ingerencàe
òaskakiwałó – choćbó séròeciw na obàęcie teki séraw òagranicònóch éròeò
PT

`ótK òa gK eollandI miekło ftaliiI tłumK oK pòómańskiI tarsòawa OMMUI sK PPNX masakra ta àest
nadal bardòo żówą ò olbròómią literaturąI éorK mKinK iK BaldissaraI mK meòòinsI fl massacroK duerra ai
civili a jonte poleI Bologna OMMVK
PU
w dòiesiątek éròókładów òa charakteróstócòną można uònać wóéowiedź eitlera ò éròełomu
marcaLkwietnia NVQP rKI któró òe òłością mówił o „niedołęstwie tłochów i wóraòił się nawetI że włoskie

ON

`arla pforòę w élanowanómI nowóm ròądòie koalicóànómK hością
nieògodó bół reéublikaniòm pforòóI co godòiło w nadròędnó cel aliantów
oraò kruchą stabiliòacàę wewnętrònąI którą mimo wsòóstko reéreòentował
marsòałek BadoglioPVK Alianci nie chcieli też wséierać odbudowó armii
włoskieà ani éròóònać ftalii statusu éaństwa wséółwalcòącego òanim nie
òdecóduàą się na wóéowiedòenie woànó oòesòóK wachętą do tego
ocòekiwanego

kroku

bóła

òaéowiedź

ooosevelta

i

`hurchilla

sformułowana OS wròeśnia NVQQ rK w sérawie obàęcia wóòwolonóch tłoch
érogramem budowó „nowego ładu”K aotócòół on éròóònania więksòeà
samodòielności oéartego na sòersòeà éodstawie gabinetowi fvanoe
Bonomiego oraò wóglądaneà niecieréliwie éomocó w odbudowie kraàu –
àego sóstemu energetócònegoI drógI kolei oraò òwięksòenia dostaw
towarów éierwsòeà éotròebóI w tóm żównościK welżałó też oéoró w sérawie
odbudowó EbudowóF armiiK t końcu NVQQ rK ogromnóm wósiłkiem òdołali
Włosi

oddać

do

tókoròóstówano

dóséoòócài aliantów
ich

w

séosób

około

ogranicòonó

RM
–

tósK
w

żołnieròóK
dòiałaniach

roòéoònawcòóch i wséieraàącóch mKinK éartóòantów na mółnocó oraò armii
éartóòanckieà qitoQMK
gednóm ò istotnóch éowodów takieà sótuacài bóło toI że front włoski
w strategicònóch konceécàach aliantów òaàmował mieàsce drugoélanoweK
mròóéomniàmóW V liéca NVQP rK roòéocòął się desant na pócóliiX P wròeśnia
wólądowali w halabriiI éod koniec wròeśnia dosòli do keaéoluK
watròómała ich linia dustawaI któreà głównóm bastionem bóło jonte
`assinoK rmocnienia teI éròecinaàące éółwóseé Aéeniński w naàwężsòóm
mieàscuI òostałó éròełamane doéiero NU–NV maàa NVQQ rK éròó istotnóm
woàsko nie chce w gruncie ròecòó nic słósòeć o woànie i naàchętnieàI bó àuż dòiś odròuciło broń i całkiem
éròesòło na stronę éròeciwnika” – òobK kK von BelowI sK PUNJPUOK
PV
tK `hurchillI aruga woàna światowaI tK sI ksK NI sK OMO i nK
QM
dK jammarellaI i’ftalia doééo il fascismoI sK SVK

OO

udòiale ff horéusuQNK oòóm bół wolnó Q còerwca NVQQ rK rtròómuàąca się
éròewaga aliantów w éowietròu òachęcała do niemal beòkarnóch ataków
lotnicòóchI które éròóbierałó nieàednokrotnie cechó dòiałań reéresóànóch
wobec ludności cówilneà i àeà dobótkuK oadosne éowitanie aliantów éròeò
ludność mieàscowąI o còóm éisał wséomnianó wóżeà `arlo pforòa nie
éròekładało się na wóraźną éoérawę ich losuK wwłasòcòa éròeò éierwsòó
rok alianci traktowali tłochó àak kraà éodbitóI któró w NVQM rK „wbił nam
nóż w élecó sądòącI że wódaàemó àuż nasòe ostatnie tchnienie” – àak to uàął
`hurchill w éròemówieniu radiowóm ò okaòài òwócięstwa NR maàa NVQR
rKQO K
Włosi w wóòwoloneà còęści kraàu skaòani bóli na frustruàące widoki
dostatniego bótowania żołnieròó armii alianckichI koròóstaàącóch ò
éròewagi òwócięòcówI òa àakich się uważali w éołudnioweà i centralneà
ftaliiK tiadomoI że w teà faòie oéeracài woàskowóch udòiał tłochów bół
kwestionowanóI nawet wósòódòanóK hrążące éo keaéolu còó éóźnieà
tiecònóm jieście „dżiéó” kłułó tóm silnieàI im ògrabnieàsòa éanienka w
nim àechałaI im bardòieà roòéierał się w nim domniemanó lub faktócònó
éròóàacielI còęsto éo érostu éośrednik międòó aliancką intendenturą a
rekinami còarnego rónkuK
lficer

wówiadu

brótóàskiego

korman

iewis

wósłanó

do

oswobodòonego Benevento EokK SM km od keaéoluF òastał miasto
ònisòcòone od bomb i „niewóobrażalnie nędòne”K ptan ten uwóéuklała
dominacàa còarnóch ubiorów ò éowodu éowsòechneà żałobóK ooòstaàąc się
QN

morK mKinK pK pieréowskiI ia éarticiéation des molonais Ł la oésistance italienneI wW Antifascist oesistance of the
buroéean `ountries jembers of the qriéartite mact NVPVJNVQRK pofia NVTUI sK NTT i nK X odnotowania wómaga éełne
wódanie Etarsòawa OMMV F dòieła jelchiora tańkowicòa o jonte `assinoI wielokrotnie skracanego i
cenòurowanegoI ò éròedmową genK tładósława Andersa i éosłowiem genK wógmunta pòósòkiJBohusòaK

OP

éo roku ò Benevento éisał o roòcòarowaniu towaròósòącóm mieàscoweà
ludnościI która éròeò ten còas nie odcòuła éoérawó swego losuW „ook temu
uwolniliśmó ich od fasòóstowskiego éotworaI a oni nadal siedòą w ruinach
swoàego éięknego kraàuI gdòie érawo i éoròądek éròestałó istniećI
gròecònie się do nas uśmiechaàącI nadal głodni i coraò bardòieà choròó xKKKz
éewnego dnia będą mogli wóbrać swoich éròedstawicieli séośród ludòiI
któróch séròedaàność àest éowsòechnie ònana i éròóàmowana ò reòógnacàąK
t éorównaniu ò dniem dòisieàsòóm còasó Benita jussoliniego musòą się
wódawać utraconóm raàem”QPK
tósoce krótócònó stosunek do aliantów òe stronó gamesa eollandaI
historóka brótóàskiegoI wótrawnego ònawcę ff woànó światoweàI któró
odnalaòł raéortó kormana iewisa éròówiodła go do stwierdòeniaI że w
còasie séokoàu na froncie Ea we tłosòech obeàmowało to wiele miesięcóF
żołnieròe niemieccó traktowali włoskich cówilów leéieà niż alianciK
modkreśla teżI że więceà tłochów òginęło od alianckich bomb i ostròału
artóleróàskiego niż ò éowodu niemieckich masakrI co nie może ròecò àasna
relatówiòować òbiorowóch egòekucài „éròeérowadòanóch ò òimną krwią”K
modcòas woànó J òauważa eolland J więksòość oficerówI od generałów éo
dowódców drużónI stawia żócie swoich żołnieròó éonad żócie cówilówI
któròó mieli niesòcòęście ònaleźć się w ogniu walkK „mod tóm wòględem
alianci i kiemcó we tłosòech niewiele się od siebie różnili”QQK
Beò możliwości dokonania òasadneà gradacài dramatu narodu
włoskiego séowodowanego àego wóàątkowóm mieàscem w òmaganiach ff
woànó światoweà nasòkicowanó éowóżeà obraò tròeba uòuéełnić coraò daleà
idącómi fantaòàami jussoliniegoK kie mnieà niż eitler i niemal do
ostatnich dni żył w éròekonaniuI że àuż oto nadchodòi tunderwaffe –
QO
QP

tK `urchillI aruga woàna światowaI tK sfI ksK OI sK PVUK
`ótK òa gK eollandI miekło ftaliiI sK OTSI PQOK

OQ

dòiewięć rodòaàów éocisków s nakierowanóch na iondónI còó też bomba
atomowa budowana w kiemcòechK kie òawahałbó się àeà użyć skoro
uważałI że takie miasta àak oòóm còó clorencàa Ewóòwolona NM sierénia
NVQQ rKF éowinnó bóć bronione „centómetr éo centómetròe” beò
sentómentalnego stosunku do cówiliòacóànego dòiedòictwa QRK
mo wkrocòeniu aliantów na kiòinę madańską w kwietniu NVQR rK
homitet tóòwolenia karodowego mółnocnóch tłoch stanął na còele
éowstania òbroànegoI które doérowadòiło do wóòwolenia kilku ważnóch
miast àak qurónI jediolan còó tenecàęK pukcesó armii éowstańcòeà
licòąceà okK ORM tósK ludòiI maàące na swóm koncie néK kaéitulacàę NR tósK
ògruéowania niemieckiego w reàonie denuiI éoważnie éoérawiło własną
samoocenęK haéitulacàa milionoweà armii niemieckieà we tłosòech OV
kwietnia NVQR rK stała się àednóm ò filarów teòó o samowóòwoleniuI które
bóło érocesem éròóséiesòonego doàròewania naroduK kaàéierw OR liéca
NVQP rK tłosi òa éośrednictwem dworu dokonali òamachu stanu i odsunęli
fasòóstów od władòóK kowó ròąd wóéowiedòiał woànę oòesòóI która
òmusòona bóła wócofać ò innóch frontów nie mnieà niż milion ludòiK péora
ich còęśćI òwłasòcòa roòlokowana w mółnocneà còęści kraàu bóła wikłana w
walkę

ò

ruchem

éowstańcòómI

roòwiàaàącóm

się

éaralelnie

do

éostęéuàącóch ò éołudnia woàsk alianckichK pamodòielne wóòwolenie
wielu ważnóch miast włoskich od keaéolu éocòónaàącI a na tenecài
końcòąc

oraò

érohitlerowskiego

òatròómanie

i

antónarodowego

wómieròenie
reżimu

palòI

karó

éròówódcó

daàą

sugestówne

éodstawó éròóéominania sentencài oisorgimenta ftalia farà da sé Eftalia
òbuduàe się samaI tònK beò éomocó obcóchFQSK
QQ

gK eollandI miekło ftaliiI sK PPRK
aK jack pmithI jussoliniI tłumK gKdKBrochockiI tarsòawa NVVQI sK PUUK
QS
qworòenie oweà wséólnotó éaństwowoJnarodoweà okaòało się érocesem trudnóm i
długotrwałómI òobKpK `olariòiI ptoria del novecento italianoI jilano OMMMX jK BankiewicòI Włoska
QR

OR

kie tólko antófasòóściI ale ogół tłochów uònał się òa òwócięòców
gdóż éokonanóm éròeciwnikiem bóła séròómieròona ò fff oòesòą
marionetkowa oeéublika palòK aruògocącą klęskę éoniósł też sóstem
fasòóstowskiI co sómboliòowałó losó quadramvirówI któròó stali na còele
marsòu na oòóm w NVOO rK ftalo Balbo òostał òestròelonó w NVQM rK éròeò
własną artólerię éròeciwlotnicòąI bmilia de Bono „roòstròelał” jussolini w
teronie w stócòniu NVQQ rKI `esare jaria de secchi i aino drandi òostali
skaòani òaocònie na karę śmierciI éròeò tenże sam tróbunał w teronieK ka
stoàącóm éonad nimi auce wórok wókonali éartóòanci OU kwietnia NVQR rK
o còóm obwieścili wiesòaàąc go òa nogi na miaòòale ioreto w jediolanieK
modobna śmierć dosięgnęła dwóch bółóch sekretaròó martii
casòóstowskieàI któròó akurat bóli „éod ręką” Eooberto carinacci i Achille
ptaraceFK tsòóscó oni éoséołu ònaleźli się w gruéie okK NR tósK fasòóstówI
któròó wówcòas éonieśli śmierć w drodòe wóroków sądów éartóòanckichQTK
mo drugieà stronie według diuseéée jammarelli bóło éoległóch i
straconóch TO RMM éartóòantów oraò QM tósK ciężko rannóchQUK
tażnóm i żówo angażuàącóm tłochów aséektem ff woànó
światoweà bół i àest àeà bratobóàcòó charakterK qo àuż nie tólko konstatacàaI
którą ònaleźć można u `uròio jalaéarte còó oósòarda haéuścińskiegoI że
woàna nigdó nie końcòó się dla tóch co walcòóliI to także trwaàącó séór o
odéowiedòialność òa śmierć QNM tósK tłochów Ew tóm PPM tósK żołnieròóF
o ònisòcòenie kraàu EOMB maàątku narodowegoFI terror fiòócònó i moralnóI

tożsamość narodowa a kontekst euroéeàskiI wW kiemcóJburoéaJświatK ptudia międòónarodoweI redK fK
ptawowóJhawkaI hraków OMMTI sKOPR i nK
QT
pądó nadòwócòaàne éowołane dla roòlicòenia się ò éròesòłością skaòałó na śmierć maksimum
tósiąc osóbK gednak do końca NVQR rK sądó kasacóàne òatwierdòiłó ich àedónie RMK ooòwiąòanie
tósokiego homisariatu Antófasòóstowskiego oraò amnestia ònacònie ogranicòółó éroces
„ocòósòcòania”I o któró walka trwała długo – doéóki obiektó éodlegaàące „eéuraòione” nie òesòłó ò tego
świata – éorK gK BoreàsòaI jussolini bół éierwszóI tarsòawa NVUVI sK ORU i nK
QU
dK jammarellaI i’ftalia doééo il fascismoI sK VNX w sérawie werófikacài licòb trwaàą w
literaturòe włoskieà wielkie séoróX traktuàę àe éròeto àako orientacóàneK

OS

któróch còęścią bół niedostatek milionów ludòiI kiedó głód bół bardòo
konkretnóm òàawiskiemQVK
gest to séór maàącó silne oéarcie w séołecòeństwieI w któróm
nadséodòiewanie

silną

éoòócàę

òdobółó

sobie

różne

organiòacàe

neofasòóstowskie ò jovimento pociale ftaliano na còele RMK t różnóch
inicàatówach o charakteròe séołecònoJéolitócònóm éamiętaàą oni o
ważnóch dla historii tłoch wódaròeniachI w któróch mieàsce fasòóòmu i
àeà lidera àest éròedstawiane òe òroòumieniemI còęsto wóraźną sóméatiąK
ldnotować néK tròeba żówą éamięć uàawnioną ò okaòài SM rocònicó śmierci
jussoliniegoI kiedó to ukaòało się kilkanaście érac òmieròaàącóch do
éoérawó wiòerunku auce także w còasach oeéubliki palòRNK qowaròósòó
temu teòa – dominuàąca lub éròónaàmnieà obecna w licònóch domach
włoskichI że głównómi winowaàcami ich tragicònóch losów woàennóch bół
eitler i kiemcóK ddóbó nie dominacàa eitleraI àego niesòcòerość i
osòustwa maàące u éodstaw éarcie do woànóI to sótuacàa ftalii bółabó innaI
może nawet leésòa niż eisòéaniiKKK t roòumowaniu tóm àest séecóficòne
mieàsce dla oeéubliki palòI która dla dużeà còęści tłochów stała się
odròuconóm éròeò naród sónonimem òłaK oòądòili nią éròecież ludòie
całkowicie uòależnieni od kiemcówK palò stało się éo còęści sónteòą
negatównego wéłówu hitlerowskich kiemiec na fasòóstowskie tłochó ò
wsòóstkimi tego konsekwencàamiK qrwaàącó w teà sérawie séór
historiograficònó ilustruàe stanowisko Bernda jartinaI ònanego historóka
niemieckiego ò creiburgaI któró wótóka kolegom włoskimI wómieniaàąc ò
naòwiska cótowanego także w teà éracó oenòo ae celice àako reéreòentanta
QV

t NVQQ rK stosunek éłacó nominalneà do kosòtów utròómania wónosił OTBI òobK pKBK `loughI
ptoria del l’economia italianaI sK RMSK
RM
wobK mKinK pK pieréowskiI AK pcaléelliI jieàsce i rola neofaszózmu w éolitóce tłochI „ptudia
kauk molitócònóch” NVUNI nr QI sK RN i nK

OT

nurtu rewiòàonistócònoJaéologetócònegoI że wéletli eéokę fasòóòmu w nurt
włoskieà historii „àako swego rodòaàu ewolucóàną dóktaturęI a auce choć
òawiódł i éosiadał wadóI mimo to àednak àest akceétowanó àako mąż stanuK
t òbioroweà éamięci narodu imię dóktatora ciesòó się więc ciągle àesòcòe
dobrą oéinią”ROK
péołecònóI nieòwókle żówó reòonans éodobnóch séorów odnaleźć
można w éròeróżnóch sótuacàach i formachI obeàmuàącóch także dóskurs
międòóéokoleniowóK dłówni bohaterowie filmu ò OMMT rK draffio di tigre
w reżóserii Alfredo meórettiI któró éodeàmuàe wątek lat NVQP–NVQRI
konkluduàą roòmowę słowamiW „kie ważne còóàa winaI ale co teraò
òrobimó?”K

aodatki
mo ogólnie znanej odezwie celdmarszałka hesselringa do tłochów tenże
celdmarszałek wódał teraz swoim wojskom następujące rozkazóW
NK oozpocząć z największą energią akcję przeciwko uzbrojonóm bandom
buntownikówI przeciwko sabotażóstom i przestępcomI którzó swoją
szkodliwą działalnością utrudniają prowadzenie wojnó oraz zakłócają
spokój i bezpieczeństwo publiczneK
OK webrać właściwą procentowo liczbę zakładników w miejscowościachI
gdzie istnieją uzbrojone bandóI i rozstrzeliwać wóżej wómienionóch
RN

morK néK jK `arducciI ia iegione „j” duardia del auceK kel diaro xKKKz Attilio gaculliI
jilano OMMRX wK jaraòioI fl mio fascismoK ptoria di una donnaI jilano OMMRX oK jussoliniI rltimo attoW
le verità nascoste sulla fine del auceI jialno OMMR Eautor àest wnukiem auceFK
RO
BK jartinI haéitulacàa niemieckaW éróba bilansu ff woànó światoweàI wW aruga woàna
światowa i àeà nastęéstwaI redK AK `òubińskiI moònań NVVSI sK NQMX éorK także nK nuaòòaI oesistenza e

OU

zakładników za każdóm razemI gdó dojdzie w tóch miejscowościach do
aktów sabotażuK
PK aokonówać represjiI nie wółączając palenia domostw położonóch w
okolicachI gdzie strzelano do oddziałów lub do pojedónczóch żołnierzó
niemieckichK
4K tieszać w miejscach publicznóch ludzi winnóch zabójstw lub
będącóch przówódcami zbrojnóch bandK
RK mociągać do odpowiedzialności mieszkańców miejscowościI w któróch
doszło do przerwania linii telefonicznóch lub telegraficznóch oraz do
aktów sabotażu dotóczącóch użówalności dróg Erozrzucanie potłuczonego
szkłaI gwoździ i tóm podobnóch na nawierzchniI uszkadzanie mostówI
zaporó na drogachFK
celdmarszałek hbppbiofkd

storia d’ftaliaK mroblemi e iéotesi di ricercaI jilano NVTSX oKgKBK BosworthI qhe ftalian aictatorshiéK
mroblems and éerséectives in the interéretation of jussolini and cascismI iondon etc NVVUK

