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NK tprowadzenie 

 

t ramach prowadòoneà pròeò BB` akcài propagandoweà na terenie 

Włoch popularnó komentator gohn jarus Eo pseudonimie radiowóm 

`andidusF NP kwietnia NV4O rK mówił o trudnóm òadaniu còekaàącóm 

historókówI któròó będą musieli ògłębić problem efektów 

międòónarodoweà politóki jussoliniego i odpowiedòieć na pótanie àak to 

bóło możliweI że mąż stanuI któró chciał stanąć na còele światowego 

mocarstwa osiągnął skutek odwrotnóK  

kad odpowiedòią biedòą się àuż kilka dòiesięcioleci pròedstawiciele 

różnóch profesài i dòiedòin wiedòóI któròó ò uwòględnieniem 

indówidualnóch i subiektównóch racài badaàą ten fragment historii tłochK 

mowsòechnó wómiar tego problemu powoduàeI że w dóskursie są obecni 

pròedstawiciele różnóch państw i narodówI co òresòtą potęguàe dodatkowo 

sporó samóch tłochów roòdóskutowanóch i silnie podòielonóchI nie tólko 

òresòtą  pod tóm wòględemK  

moòa wsòóstkim dramatócònó i tragicònó bilans udòiału tłoch w 

woànie òachęcał òwłasòcòa starsòóch obówateli tego kraàu do posòukiwania 

naàbardòieà winnóchI późnieà współwinnóchI w końcu także 
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współobówateli i każdego ò osobnaK kadròędną tendencàą owego 

powsòechnego posòukiwania – bóło i àest nadal – maksómalne 

roòbudowanie drabinó odpowiedòialności popròedòaàąceà nasòe EmoàeF na 

nieà mieàsceK 

pprowadòaàąc omawianó problem do pótania dotócòącego 

odpowiedòialności tłoch òa wóbuch ff woànó światoweà koniecòne àest 

uwòględnienie sòersòego kontekstu historócònegoK `hodòi głównie o 

politócònoJspołecòne skutki finału oisorgimentaK qraktató pokoàowe 

końcòące f woànę światową miałó wieńcòóć program budowó państwa 

narodowegoK aokonówało się to àednak w atmosferòe powsòechnegoI ògoła 

àednomóślnego roòcòarowania wobec efektów woànó oraò politóków 

różnóch odcieni odpowiedòialnóch òa ten stan ròecòóK ld òarania okresu 

międòówoàennegoI ò oòómuI jediolanu còó keapolu do opinii 

międòónarodoweà płónęłó àednoònacòne sógnałó o potròebie korektó 

traktatów pokoàowóchK dłos ten bóło o tóle ważnóI że pochodòił ò grona 

państw òwócięskichI òe stronó formalnego współtwórcó powoàennego 

poròądku międòónarodowegoK 

jaàąc na uwadòe pròeróżne więòi łącòące państwo włoskie i àego 

specóficònie katolickich obówateli ò tatókanem należó pamiętaćI że także 

stolica Apostolska nie króła się òe swóm niechętnóm stosunkiem do 

dóktatu „paróskoJwersalskiego”I któró uważała òa niesprawiedliwóK 

pkłonna więc bóła wóroòumiale traktowaćI pròónaàmnieà niektóre postulató 

naprawó wóròądòoneà w NVNV rK kròówdóNK 

                                                
N cK  jaòòonisI  tatókan  miusa  uff  w  europeàskieà  òawierusòeI  wW  kiemcó  w  

politóce międòónarodoweà NVNV–NVPVI tK 4W ka pròełomie pokoàu i woànó NVPV–NV4NK 
oedK pK pierpowskiI moònań NVVOI sK ONRX posòeròona wersàa tego opracowania òobK cK 
jaòòonisI kulla è perduto colla paceI tutto può esserlo con la guerraK ia panta pede di 
mio uff nella bufera europea del NVPV–NV4MI wW massato e presente NVVMI nrK OOI ssK NVVJ
ONSK 
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t ogólnonarodowóm pròekonaniu aspiracàe rewiòóàne bółó pròeò 

obówateli tego kraàu traktowane àako pierwsòoròędneI òasługuàące na 

uwòględnienie pròed àakimikolwiek innómi – państw pokonanóch pròede 

wsòóstkimK ka upròówileàowanóm mieàscu włoskich ekscótacài 

terótorialnóch ònaàdowało się słowiańskoJalbańskoJgreckie pobròeże mórò 

Adriatóckiego i gońskiegoI udòiał w potureckim łupie w Aòài jnieàsòeà 

Eòwłasòcòa póriaF oraò godna partócópacàa w òmodófikowanóm 

kolonialnóm podòiale świataK geśli pominąć ten ostatni wątekI to poòostałe 

ambicàe można sprowadòić do planu òaàęcia mieàsca opróżnionego pròeò 

AustroJtęgró  i  fmperium  lsmańskieK  Żaden  ò  tóch  celów  nie  bół w  

ówcòesnóch warunkach możliwó do òrealiòowania beò ògodó beòpośrednio 

òainteresowanóch państwI wśród któróch bółó nie tólko mnieàsòe i słabsòeI 

ale także mocarstwaK  

`echą wóróżniaàącą owe miraże imperialne i òamósłó rewiòóàne bóło 

spròężenie òwrotne międòó ròądem a dużą còęścią społecòeństwaI które 

uònało się òa osòukane pròeò własne elitó władòóK qe ostatnie broniąc się 

wskaòówałó na popròednie ekipó oraò takich winowaàców uniwersalnóch 

àak socàalistówI wsòelkieà maści defetóstów oraò wrogie còónniki 

òewnętròne ò idealiòmem amerókańskiego preòódentaI àakobó òupełnie nie 

ònaàącego stosunków europeàskichK pótuacàę tę mieli skròętnie wókoròóstać 

poòostali ucòestnicó konferencài pokoàoweàI któròó de facto odgrodòili 

ftalię od wpłówu na àego ksòtałtK kie bóło pròó tóm słów òbót mocnóch dla 

eksponowania wrogości wobec crancài i crancuòów winnóch wsòóstkiego 

złego co spotkało „łacińską siostrę”K 

moddaàąc się teà faliI współksòtałtowaneà òresòtą pròeò władòe 

pròedfasòóstowskieI ròąd włoski ò crancesco pK kittim àako premierem na 

còele postawił w NVOM rK na poròądku międòónarodoweà debató potròebę 

òmianóI poprawienia i udoskonalenia poròądków ustalonóch pròeò traktatóK 
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bkscótował publicòną debatę teòąI że beò włoskieà neutralności Eaż do maàa 

NVNR rKF losó woànó potocòółóbó się inną drogąK w gabinetu uròęduàącego 

włoskiego premiera roòległ się też ważnó postulat osòcòędòania kiemiecI 

w còóm odnaàdowano antófrancuski podtekstOK 

mótanie o mieàsce tłoch wśród państw ważącóch na geneòie ff 

woànó światoweà wómaga poświęcenia nieco uwagi sótuacài państwa o 

specóficònóm ustroàuI w któróm dominacàa woli i decóòài wąskieà elitó ò 

jussolinim w roli główneà bóła pròemożnaK w drugieà stronó 

kilkunastoletnie ròądó „còarnóch kosòul” dawałó wielokroć podstawó do 

sądòeniaI że sóstem òaprowadòonó po racòeà groteskowóm „marsòu na 

oòóm” òdobół wósoką akceptacàę społecònąK 

qrudno nie òauważyćI że sòerokieI àeśli można użyć tego określenia J 

integralne spoàròenie na mieàsce tłoch w geneòie ff woànó światoweà àest 

pròedsięwòięciem ogromnómI może pròerastaàącóm moàe możliwościI a 

beò wątpienia ramó tego opracowaniaI maàącego òresòtą bardòo licòneI 

wieloàęòócòne wòorceK t grę bowiem wchodòi nie tólko bibliografia 

dotócòąca fasòóòmuPI ale także inne formó wóraòu i ekspresài àak 

chociażbó filmó4K 

t preòentowanóm opracowaniuI wókoròóstuàącóm także badania 

własne nad historią tłoch i fasòóòmu podàęto koleàną próbę obdòielenia 

odpowiedòialnością òa wtłocòenie świata w naàbardòieà nisòcòócielską 

woànę w dòieàachK geśli we wcòeśnieàsòóch pracach priorótet dawano 

                                                
O mK AlatriI kittiI a’Annunòio e èuestione adriaticaI jilano NVRVK 
P Bibliografia òestawiona pròeò oenòo ae celicie pròed niemal OM lató òawiera 

ponad NO tósK poòócàiK wobK Bibliografia orientativa del fascismoI ooma NVVNK 
4 ka odnotowanie òasługuàe npK film „wwócòaànó fasòóòm” òmontowanó w NVSR 

rK ò hitlerowskich kronik filmowóchI opatròonó komentaròem còótanóm pròeò reżósera 
jichaiła oommaI còó sławnó „Amarcord” cederico celliniego ò NVTP rKI dotókaàącó 
włoskich klimatów lat PMKI trudnóch do opisaniaI a wspaniale àe ilustruàącóchK 
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współpracó niemieckoJwłoskieàR to w tóm tekście òostał òałożonó włoskiI 

còęściowo też powsòechnó punkt widòeniaK  

 

 

OK tielkie wejście faszyzmu na arenę międzynarodową 

 

Wśród licònóch powstaàącóch we tłosòech w końcoweà faòie f 

woànó światoweà organiòacài o charakteròe politócònóm międòónarodową 

karierę òrobił fasòóòmI któró wórósł ò organiòacài o naòwie fascio di 

combattimentoK Bół to òwiąòekI któró kładł nacisk na walkęI pròemocI 

ofensówęK ld samego pocòątku òwolennicó tego ruchu wiedòieliI że dla 

fasòóstów żócie ma bóć nieustanną walkąI którą musòą realiòować wg słów 

swego pròówódcóJjussoliniego „ò wielką swobodąI wielką odwagą i 

nieustrasòoną koniecònością”I po prostu mieli obowiąòek żyć 

niebeòpiecònieSK talka Ei àeà naturalna siostra – siłaI pròemocF bóła dla 

fasòóstów hasłem sóntetóòuàącóm ich całą „magmową” filoòofię 

społecònoJpolitócòną i nadròędną wótócòną programowąK Ale bóła też 

środkiem i sposobem wiodącóm do celuW wsòóstko bóło walkąI do któreà 

                                                
R wobK mKinKW pK pierpowskiI `ele kiemiec w interpretacài społecòeństwa 

włoskiego w okresie wóbuchu ff woànó światoweàI „ptudia eistoricaK plavoJ
dermanica”  NVTOI  tK  fX  tegożI  kiemcó  w  politóce  włoskieà  w  latach  tròódòiestóchI  wW  
kiemcó w politóce międòónarodoweà NVNV–NVPVI tK fsK oedK pK pierpowskiI moònań 
NVVOX tegożI tłoskie dólemató w òwiąòku ò wóbuchem ff woànó światoweàI wW jiędòó 
historią a politologiąI moònań NVVUX tegożI kiemcó w politóce włoskieà w latach NVPV–
NV4MI wW kiemcó w politóce międòónarodoweà podcòas ff woànó światoweàK oedK pK 
pierpowskiI moònań OMMTK 

S t książce „casòóòm we tłosòech NVNV–NVOS Etrocław etcI NVTPI sK N4NF 
słowo fascio òostało pròetłumacòone na „òwiąòek” ò wóraźnómi konotacàami 
politócònómiK qómcòasem fascio ma sòersòe ònacòenie w potocònóm àęòóku włoskimI 
gdòie wóstępuàe àako pękI wiąòka EnpK kwiatówI sianaI ale także promieniFI plik EnpK 
listówI dokumentówI stąd npK fascókuł àako wiąòka dokumentów lub poàedóncòó òesòót 
periodókuFI pęcòek nerwowó còó mięśniowó w medócónie bądź w botanice – wiąòka 
nacòóniowaK kiewątpliwie àednak narodòinó ruchu jussoliniego w sposób nie budòącó 
wątpliwości nadałó określeniu fascio charakteru słowa òdominowanego pròeò politókęK 
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chciano òagròewać obówateli ò udòiałem terminologii właściweà woàskuI 

bitwieI coraò còęścieà też woànieKKK 

ouch fasòóstowski poàawił się àako widocònó element politóki 

międòónarodoweà kiedó àednoònacònie stanął po stronie òbuntowanóch 

grenadierów sardóńskich i różneà maści ochotników skròókniętóch pròeò 

poetę dabriela a’AnnunòiaI któròó òaàęli ciume EoiàekęF NO wròeśnia NVNV 

rK Akcàa ta bóła pospołu skierowana pròeciwko ròądowiI którego 

ustępliwość uniemożliwiała pròółącòenie do tłoch miasta i òiem 

EcòęściowoF pròóròecòonóch im pròed woànąI co i pròeciw liderom 

konferencài pokoàoweà w maróżuI któròó w teà akurat sprawie oddali 

decóduàącó głos preòódentowi tilsonowi i àego pròewodniemu hasłu o 

samostanowieniu narodówK monad rok trwaàąca okupacàa miasta ciume 

stała się dla ruchu fasòóstowskiego politócòną trampolinąK t atmosferòe 

nacàonalistócòneà ekscótacài „còarne kosòule” wórosłó na ruch 

òdecódowanie wspieraàącó ogólnonarodowe ocòekiwanie włącòenia ciume 

i aalmacài do ftaliiI co otwierało możliwość pròeksòtałcenia Adriatóku w 

moròe wewnętròneK dłosòone pròó teà akcài programó i cele àednoònacònie 

lokowałó fasòóstów wśród sił òdolnóch pròeciwstawić się każdeà sileI która 

nie łącòó interesu narodowego ò walką o roòlegleàsòe terótoriumTK 

oòąd włoski decóduàąc się na siłowe usunięcie a’Annunòia ò ciume 

E„hrwawe Boże karodòenie”F naraòił się dużeà còęści własnóch obówateliK 

kacàonaliòmem podsòótó kapitał òbiàali òwłasòcòa fasòóściI któròó po 

pròeàęciu władòó w państwie w paźdòierniku NVOO rKI doprowadòili do 

anektowania ciumeK aokonało się to w sòcòególneà atmosferòe 

towaròósòąceà wielkiemu òamiesòaniu międòónarodowemu òwiąòanemu òe 

òbroànóm òaàęciem greckieà wóspó horfùK 

                                                
T w nowsòóchI dostępnóch w àK polskim òobK gK pandelJ`edarmasI dabriele 

a’Annunòio – u źródeł ideologicònóch włoskiego fasòóòmuK hraków OMMUK 



 T

ala podàętego w teà roòprawie problemu powóżsòa inicàatówa miała 

ogromne ònacòenieK ftalia bowiemI àako pierwsòe ònacòące państwo 

europeàskie posłużyła się siłą dla wómusòenia uległości innego państwaK 

waàęcie PN sierpnia NVOP rK po ostròale artóleróàskim greckieà wóspó na 

joròu gońskim bóło retorsàą òa śmierć còłonków włoskieà misài woàskoweà 

wótócòaàąceà w terenie granice albańskoJgreckąK rltómatównie 

òredagowane żądania włoskieI skłoniłó ròąd grecki do sòukania pomocó w 

iidòe karodówK aodatkowo to ekscótowało tłochówI któròó stanowcòó 

krok jussoliniego traktowali àak ocòekiwanó i pożądanó sukcesK t 

„kanonadòie na horfù” odnaàdówali oni dowartościowanie ich państwa 

àako mocarstwaK drecàa òobowiąòana do pròeprosin i odsòkodowania 

odòóskała OT wròeśnia NVOP rK władanie nad swoàa wóspąI ale òostała 

uònana pròeò opinię włoską òa pokonaną i wpisaną w swoistó reàestr 

fasòóstowskiego imperialiòmuK 

waàęcie horfù miało wómiar ònacònie sòersòó niżbó to wóglądało ò 

dwustronneà perspektówóK Bóła to bowiem eksploatowana pròeò kilka lat 

pożówka dla pròeciwników i wrogów iigi karodów àako naàważnieàsòego 

gwaranta terótorialneà nienarusòalności swóch còłonkówK Bół to 

àednocòeśnie widocònó dla wsòóstkich – także òwolenników instótucài 

genewskieà – cios òadanó àeà koncóliacóàneà funkcàiI powstałeà dla 

pokoàowego roòstròógania sporów międòó państwamiI maàącómi odmienne 

òdanie w àakieàś sprawieI któreà roòwikłanie pròekracòało możliwości 

òainteresowanóch stronK qómcòasem państwo wóróżnione stałóm 

còłonkostwem w oadòie iigi beò oglądania się na pròewidòiane maktem 

proceduró òdecódowało się na użócie siłó òbroàneàI àako represài òa śmierć 

włoskich còłonków misài delimitacóàneà na pogranicòu albańskoJgreckimK 

wasadność akcài włoskieà ò ligowego punktu widòenia bóła powsòechnie 
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kwestionowana i krótókowanaI ale także analiòowana àako ważnó 

precedensUK  

wbombardowanie horfù bóło także bolesnóm ciosem òadanóm 

całemu sóstemowi powstałemu w buropie po f woànie światoweàK 

jussoliniI od kilku miesięcó premier pilnie posòukuàącó sukcesu 

międòónarodowegoI wókoròóstał okaòàę do pokaòania odmienneà twaròó 

noweà władòóK t ten nurt wpisałó się także inne spektakularne inicàatówó 

àak òamknięcie dóskusài o pròebiegu granicó polskoJlitewskieà còó też 

określenie statusu hłaàpedóK oenegocàowanó traktat pokoàowó ò qurcàą 

podpisanó O4 lipca NVOP rK w ioòannie regulował pròónależność status 

wósp aodekaneòuI òaàętóch pròeò tłochó ponad dekadę wcòeśnieàVK ka 

koniec nie ulega wątpliwości – àak tego dowiódł pròed lató bnio ai kolfoI 

że incódent na granicó albańskoJgreckieà bół okaòàą do akcài wcòeśnieà 

planowaneà i pròógotowówaneàNMK 

mosòukuàącó akceptacài wewnętròneà ròąd fasòóstowski  wókoròóstał 

incódent ò horfù w sposób demagogicònóK jiał dowodòić òdecódowania 

noweà władòóI kiedó w grę wchodòiła obrona mocarstwoweà dumó 

narodoweàK płużył àednak też dla pokaòania roòwagi i pokoàowego 

nastawieniaI ocòekiwanego w „noweà buropie” po wielkich ofiarach 

woàennóchI którą utożsamiała iiga karodówK tprawdòie nie miała ona we 

Włosòech òbót licònóch òwolenników àako twór protestanckiI odległó od 

„uniwersalnego ducha łacińskiego”NN àednak chciano dać àeà sòanse 

                                                
U t gronie badacòó tego òagadnienia ònalaòł się honstantin von keurathI autor 

obsòernego studium ò òakresu prawa międòónarodowego publicònego – porK hKcK von 
keurathI aer italienischeJgriechische honflikt vom gahre NVOP und seine 
völkerrechtliche BedeutungK Berlin NVOVI sK NOTK 
 V qK tituchI ld qrópolisu do ioòannóK molitóka tłoch wobec qurcài i Bliskiego 
tschodu w latach NVNNJNVOOK tarsòawa NVUSK 

NM bK ai kolfoI jussolini e la politica estera italiana NVNV–NVPPK madova NVSMI sK 
URK 

NN `KcK cerriI ia pocietŁ delle kaòioni e l’ftaliaK jilano NVO4I sK PNK 
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wókaòania swoàeà pròódatności w interesie powsòechnómK oównocòeśnie 

àednak roòprawiano otwarcie nad sensem istnienia teà instótucàiI chociaż w 

„daneà chwili” tłosi nie powinni àeà poròucać bo późnieà trudno „pukać do 

dròwi dla ponownego weàścia” – według słów jussoliniego 

wópowiedòianóch w senacie NS listopada NVOP rKNO  

tòględnie àednomóślnóI choć wósoce òróżnicowanó nacisk na 

Włochów – òarówno w honferencài Ambasadorów àak i iidòe karodówI 

spowodowałI że pośpiesònó kurs jussoliniego w kierunku wórównania 

rachunków woàennóch oraò òamianę „okalecòonego òwócięstwa” na 

faktócòne uległ na àakiś còas pròóhamowaniuK 

 

PK romo nuovo 

 

pukcesó międòónarodowe pròótłumiłó opoòócàę wewnętrònąI któreà 

siłę Eale i roòbicie wewnętròneF poònał ròąd jussoliniego podcòas tòwK 

króòósu awentóńskiego wówołanego òabóàstwem deputowanego 

socàalistócònego diacomo jatteottiegoI ostro krótókuàącego nadużócia i 

pròemoc aparatu państwowego w còasie wóborów parlamentarnóch w NVO4 

rK traò ò pròóstąpieniem w pocòątku NVOR rK do kontrofensówóI możliweà 

dòięki wsparciu sił konserwatównóch Ew tóm dworuFI tatókanu i còęści 

liberałów oraò armii òostałó położone podwalinó pod budowę państwa 

nowego tópuI róchło określanego àako totalitarneNPK 

kależó òauważyćI że tòwK eksperóment włoski mieści się w ròędòie 

inicàatów politócònóch maàącóch na widoku stwaròanie sóstemu władòóI 

która będòie miała wsparcie możliwie sòerokieà baòó społecòneàK qeoretócó 
                                                

NO pòeròeà pK pierpowskiI iiga karodów NVNV–NVOSK trocław etcK OMMRI sK NNR i 
nK 
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tego ruchu Edawni i współcòeśniF pròekonuàąI że nowa faòa roòwoàu 

kapitaliòmuI wspieraàącego się na masoweà konsumpcài oraò 

posòeròaàącóch się aspiracàach społecònóch grup naàbardòieà licònóchI 

postawiła na poròądku dnia problem budowó społecòeństwa konsensusuK 

mod egidą „còarnóch kosòul” podàęta òostała taka próbaI polegaàąca na 

stworòenia sóstemu òdominowanego pròeò ogólnopaństwową kulturę 

politócònąI còemu towaròósòółó òadania i cele wókracòaàące poòa 

kontrowersàe społecònoJekonomicòne w skali wsi i regionuK ao tworòenia 

„społecòeństwa konsensusu” starano się wciągnąć możliwie naàlicònieàsòe 

grupó i środowiskaI obficie koròóstaàąc òe stale doskonalonóch metod 

oddòiałówania propagandowegoK tielkie programó doskonalenia 

fiòócònego i moralnegoI wóòwalaàące silne emocàe indówidualne i 

òbioroweI  òagościłó òarówno w organiòacàach i instótucàach „wósokieà” 

àak i „niskieà” kulturó – w teatròeI sporcieI roòrówceK mròópominanó pròó 

każdeà sposobności program „rewolucài narodoweà”I natrętnie odwołuàącó 

się do tradócài narodoweà Eòwłasòcòa antócòneà świetnościF miał 

doprowadòić do identófikacài ogółu społecòeństwa ò państwemI swoistego 

„pròółącòenia mas do państwa”N4K 

jussolini wielokrotnie i pròó różnóch okaòàach krótócònie oceniał 

współrodakówI któróm – w porównaniu do ich antócònóch pròodków – 

wóròucał brak tężóònó fiòócòneàI nieòłomnościI poświęceniaI dòielnościK t 

litanii pretensài ògłasòanóch do rodaków widniałó żaleI że są sentómentalniI 

dobrodusòniI miesòcòańscó choć o artóstócòneà dusòóI indówidualiści i 

lekkoduchó o mało poważnóm stosunku do żóciaI powieròchowni i 

niedoàròaliI nieòdolni do bohaterskich còónówK geżeli chcą bóć wielkim 
                                                                                                                                          

NP AK AèuaroneI i’lrganiòaòione dello stato totalitarioK qorino OMMPX oK ae 
celiceI jussolini il fascista ENVOR–NVOVFK qorino OMMSEróżne wódaniaFK 
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narodemI któró wòbudòa poważanieI ale i strach musòą się òmienićK 

wastanó pròeò fasòóstów stan ròecòó kontrastował ò pielęgnowaną wśród 

fasòóstów òachłannością imperialnąI frustruàącą odmiennością 

geograficònóch konturów antócòneà świetności oraò skromneà 

współcòesnościK wmiana tóch relacài stawała się obsesàą jussoliniego i 

uległego mu otocòeniaI które uònawało Enaàcòęścieà bardòo wólewnieF àego 

wielkośćI mądrość…i pierwsòoròędną poòócàęK gednak marsò w tóm 

kierunku wómagał òmianó świadomości pròeciętnego tłochaK mracowano 

nad tóm usilnie żongluàąc miłością własną tłochówI ich upodobaniami i 

wartościamiI które pospołu uòasadniałó możliwość stworòenia nowego 

còłowieka Euomo nuovoFK `hodòiło o còłowieka còónuI gotowego na każde 

poświęcenie w interesie państwa i narodu – tak w còasie pokoàu àak i 

woànóI osobę pròepoàoną duchem ròómskim – żóàącą odważnieI 

niebeòpiecònieI gardòącą burżuaòóànóm stólem żóciaI òbótkiem i wógodąK 

romo nuovo to obówatelI któró pròeò państwo wóraża swoàą wolęI 

ambicàę i możliwości walki o prómat w regionie i świecieNRK  

t ramach panosòąceà się propagandó sukcesu naàwóżsòóm 

wcieleniem „uomo nuovo” bół sam auceI stoàącó na wieròchołku 

òhierarchiòowaneà strukturó pròepoàoneà egòaltacàą ròómskościI ale i 

nowocòesnościK mròekonanieI że auce „ma òawsòe racàę” nabierało 

dónamiki w latach wielkiego króòósu gospodarcòegoI pròeradòaàąc się 

okresowo we wsòechogarniaàącą falęI któreà poddawali się także sceptócóI 

a nawet krótócó fasòóòmuK jussolini naàcòęścieà w roli umundurowanego 

dowódcó ò hełmem na głowie bół na pierwsòóch stronach gaòetX bół też 

poòótównóm bohaterem komiksówI còótanek dla dòieci i podręcòników 
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sòkolnóchI popularnóch insceniòacài teatralnóchI w organiòacàach 

masowóch tópu dopolavoro Epo pracóFI w radioI tak ważnóch dla tłochów 

barachI nieròadko w kościołachNSK 

casòóści upowsòechniali pròekonanieI że walka EkażdaI także 

beòwòględnaI beòpardonowaF àest źródłem sukcesuI a woàna to wręcò 

trampolinaI która wóniesie ftalię na należne àeà mieàsce w buropie i 

świecieK casòóòmI karmiąc się mitem młodości òwracał się do młodòieżó 

àako pròósòłości naroduI pròósposabiaàąceà się do còónów wielkichI 

stawiaàącóch ftalię w gronie cówiliòacóànóch potęgI na miarę fmperium 

oomanumK casòóstowskie organiòacàe skupiaàące młodòież to bodaà 

naàsilnieàsòe naròędòie àakim dósponował jussoliniK jłodòież bóła 

centralnóm elementem budowó nie tólko „uomo nuovo”I ale „italiano 

nuovo”K lrganiòacàę BalillaI skupiaàącą dòieci do NR lat i młodòieżówkę 

ruchu fasòóstowskiego Avanguardia diovanile cascista naòówał auce 

„ocòkiem w głowie reżimu”K 

ld òarania tóch masowóch organiòacài nie poòostawiano 

wątpliwościI że ich nadròędnóm celem bóło pròógotowanie do żócia 

woàskowegoK maramilitarnó charakterI wóeksponowanó w ònoweliòowaneà 

ustawie òe stócònia NVOT rK powiąòano ò terminologią woàskową 

starożótnego oòómu Eod sèuadra LdrużónaLI manipoloI centuriaI coorta 

LkohortaL do legioneFK Balilla stała się też głównóm ogniwem państwa w 

òakresie edukacài fiòócòneà Eòwłasòcòa niebówale popularneà piłki nożneàI 

wręcò inkorporowaneà pròeò fasòóòm àako „celebra” narodowaFI ogromnie 

roòbudowaneà i dowartościowaneà wódatnóm torsem mierwsòego tłocha 

fotografowanego àako żniwiaròaI narciaròaI cóklistóI pilotaI płówakaI 

kierowcóI miłośnika hipiki i wsòelakich òwieròątI òe lwem na còeleKKK 

`orocònie igròóska młodòieżowe Eiudi guvenilesF angażowałó dosłownie 
                                                

NS `K daleattiI jussolini ha sempre ragioneK jilano OMMMK 
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całó kraàK petki tósięcó dòieci i młodòieżó ucòestnicòółó w oboòach 

organiòowanóch pròeò BalillęW àesòcòe w NVPV rK w 4IR tósiąca oboòów 

ćwicòóło ponad UMM tósK ucòestnikówI w NV4O rK w RIU tósiąca oboòów 

ponad V4M tósKNT 

maramilitarnó charakter dużeà còęści tóch oboòów to także sòeroko 

poàmowana indoktrónacàaI òe stale ćwicòonóm „passo romano” Ecòóli 

krokiem defiladowóm àakobó charakteróstócònóm dla tłochFI a òwłasòcòa 

saluto romanoI coraò bardòieà roòpowsòechnionóm i obowiąòuàącómI także 

młodòież i dòieciK mocòónaàąc od NVOT rK w còasie tòwK poboru 

fasòóstowskiego Eleva fascistaF pròeprowadòanego według rótuału 

woàskowegoI dokonówałó się awanse do koleàneà grupó – a więc N4JlatkaI 

còłonka Balilla pròenosòono do awangardóstówI któró osiągnąwsòó NU lat 

pròechodòił do jłodóch casòóstówI skąd ONJlatek mógł bóć pròóàętó do 

milicài lub partiiK toàskowa uniformiòacàa obàęła też ubiórW munduró ò 

odpowiednimi odònacòeniami obowiąòówałó nie tólko podcòas świątI ale 

również innóch spotkańI nawet prówatnóchK t dobróm tonie bóło 

„pròebranie” kilkulatka w mundurI co mKinK propagował wnuk 

jussoliniego cabriòio `iano – són bddó i daleaòòoK 

cascónacàa atróbutami charakteróstócònómi dla woàska 

doprowadòiła do tegoI że na pròełomie lat NVPMLNVPN òacòęto 

sóstematócònie wóposażać sale sportowe w karabinó masòónoweK drupó o 

naòwach „Balilla joschettieri” oraò „Avanguardisti joschettieri” miałó w 

òależności od wieku pròósposabiać do żócia woàskowegoI świetlaneà 

                                                
NT qKeK hoonI BelieveI lbeó cightK molitical pocialiòation of vouth in cascist 

ftaló NVOO–NV4PI `apell eill NVURI sK NMPX gK `harnitòkóI cascismo e scuolaK ia politica 
scholastica del regime ENVOO–NV4PFK jilano OMMNK 
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tradócài i chwałó orężaK mròówódca Balilla oenato oicci ò dumą mówił 

wówcòasI że ftalia pròeksòtałciła się w „gigantócòne kosòaró”NUK 

bdukacàa woàskowa i paramilitarna nie ominęła także dòiewcòónek i 

kobietI acòkolwiek w stale doskonalonóch dekalogach i katechiòmach 

pamiętano o specàalnóm mieàscu kobiet głównie àako matek i żonK t 

aekalogu „jałeà tłosòki” ò NVPR rK widnieàą takie òasadó i òalecenia àakW 

– kochaà auceI któró ucòónił làcòóònę więksòą i wspanialsòąX 

– módl się i òabiegaà o pokóàI ale sòókuà swoàe serce do woànóX 

– żołnierò òniesie każdó trud òwiąòanó ò obroną swoich kobiet i 

swoàego domuX 

– podcòas woànó dóscóplina woàska odwòorowuàe opór moralnó 

rodòin skupionóch wokół kobietX 

– auce odbudował prawdòiwą włoską rodòinęW posażną w dòieciI 

umiarkowaną w potròebachI wótròómałą na trudóI namiętną w wieròe 

fasòóstowskieà i chròeściàańskieàNVK 

qo wsòóstko recótowałó miccole ftaliane òròesòaàące dòieci od U do 

N4 roku żócia! 

mresàa paramilitarnegoI umundurowanego fasòóòmu bóła na tóle 

silna i atrakcóànaI że sòeregi Balilla i Awangardóstów skupiałó w NVPS rK 

TRB wsòóstkich chłopców i RVB dòiewcòąt w wieku od U–NU latOMK t roku 

następnóm utworòono „organiòacàę unitarną i totalitarną młodóch sił 

reżimu fasòóstowskiego” o naòwie tłoska jłodòież casòóstowska Eia 

diovantu ftaliana del iitorio – dfiFK easłem i móślą pròewodnią 

òàednocòoneà organiòacài bóło roòpowsòechnione àużI i beò końca 

powtaròaneW `redereI lbbedireI `ombattere – tieròóćI płuchaćI talcòóćK 
                                                

NU gK `harnitòkóI cascismo e scuolaI sK PP4K 
NV pòeròeà `K daleottiI paluto al auceK f catechismi del Balilla e della piccola 

italianaK ooma OMMNK 



 NR

mròósięgę „w oblicòu Boga i tłoch” òłożyło do paźdòiernika NVPV rK 

prawie U mln dòieci i młodòieżóK `harakteróstócòneI że wśród różnóch 

grup wiekowóch naàniżsòó procent òorganiòowaneà młodòieżó dotócòół 

pròedòiału wiekowego NU–ON latW tólko NTB dòiewcòąt i PNB 

młodòieńcówONK 

w tóch mKinK danóch wóciąga się wnioski o sporeà oboàętności wobec 

sóstemu oraò àego àedónie powieròchowneà akceptacàiI òwłasòcòa wśród 

dòiewcòón i młodóch mężcòóònK qo àeden ò argumentów uòasadniaàącóch 

określanie reżimu we tłosòech àako „totalitaróòmu nieudanego” lub 

„totalitaróòmu niedokonanego”OOK Beò wątpienia àednak stworòonó pròeò 

jussoliniego sóstem bół totalitarnó ò personalistócònego punktu widòeniaK 

auce bół źródłem prawI wòorcem i niemal wórocònią òachowań 

społecònóchK lparta na wodòowskieà hierarchii władòa stwaròała mu 

nieòmieròone pola aktówności wewnętròneàI obeàmuàące także detale żócia 

publicònegoI pròewidòiane dla administracàiI i to niżsòego sòcòeblaK 

lsobiście dbałI abó gaòetó nie gubiłó w relacàach ò małacu teneckiego 

àego roli àako decódenta w pròeróżnóch dòiedòinach żócia – od spraw 

òagranicònóchI woàskowóchI gospodarcòóch po kulturęI sportK tręcò 

òabiegał o umocnienie pròekonaniaI że tłosi – w kraàu i òagranicą – są 

wóróżnieni pròeò lpatròność wóàątkowómI nadòwócòaànóm pròówódcąK 

qólko nielicòni widòieli w nim „genialnego komedianta”OPI łasego na 

pochlebstwa i słowa podòiwuK modtròómówanó pròeò kilkanaście lat 

sloganI że auce ma òawsòe racàę pròóbierał nieraò cechó deifikacàiI àak to 
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pokaòówałó pròópadki całowania mebli pròeò prostóch ludòi 

odwiedòaàącóch muòeum w mredapio – mieàscu urodòin todòaK 

 

 

4K tojny auce 

 

4KNK Abisyński przełom 

 

mròótocòonó powóżeà punkt aekalogu jłodeà tłosòki „jódl się i 

òabiegaà o pokóàI ale sòókuà twoàe serce do woànó” to ògrabna sónteòa 

uksòtałtowaneà àuż filoòofii włoskiego fasòóòmuI w któreà woànę 

wóniesiono na piedestałK geśli mówiono o pokoàuI to ò òastròeżeniemI że 

àego warunki będą uwòględniałó włoskie aspiracàe – beò wątpienia słusòneI 

sprawiedliweI od dawna należne i ocòekiwaneI umiarkowaneI nawet 

skromneKKK pkoro àednak rachubó na pokoàowe òaspokoàenie narodowóch 

aspiracài bółó niewielkieI to roòprawianie o woànie stało się elementem 

włoskieà codòiennościI stómulowaneà pròeò wsòechobecne munduróI 

ćwicòenia i wdòieraàące się wsòędòie rótuałó woàskoweK kie stroniono od 

pròópominania takich piewców wielkości tłoch àak współtwórca 

futuróòmu cilippo jarinettiI któró sławił woànę àako àedóną higienę świataK 

gego òasługi dla upowsòechniania nacàonaliòmu włoskiego òorientowanego 

na pròósòłość docenił auceI mianuàąc go w NVOV rK còłonkiem włoskieà 

AkademiiK w filoòofii funkcàonuàąceà w tóch kręgach wópłówałó opinie 

jussoliniego łącòące losó fasòóòmu ò sukcesami òewnętrònómiK gedną ò 

naàcòęścieà pokaòówanóch dróg maàącóch òagwarantować owe sukcesó 

bóła właśnie woànaI która òresòtą àest źródłem hierarchii narodówK tłochó 

dobó fasòóòmu pociągała perspektówa òaàęcia nie tólko trwałegoI ale 

„mocnego” mieàsca wśród mocarstw europeàskichI okresowo także 



 NT

światowóchK jarsò ku wóżónom hierarchii miał dokonać się pròede 

wsòóstkim kosòtem dekadenckieà crancàiK lchocòo kpiono sobie ò 

kłopotów francuskieà demografiiI co łącòono ò ofertą odpowiedniego 

òagospodarowania nie tólko kiceiI pabaudiiI horsókiI ale i terenów 

mandatowóch w Aòài jnieàsòeà oraò wóbranóch kolonii afrókańskichK 

pógnaliòowano àuż włoską wolę òaàęcia mieàsca bK AustroJtęgierI co 

wiąòało się ò planami pròeksòtałcenia Adriatóku w moròe wewnętròneK 

ptawiało to na ostròu noża stosunki ò gugosławiąI òłe i bardòo òłe pròeò 

całó międòówoàennó còas oraò drecàąK ptrategicòną rolę w tóm kontekście 

spełniała AlbaniaI ò którą ftalia w NVOS rK podpisała traktat pròóàaźni i 

beòpiecòeństwaI a rok późnieà pròómieròe woàskoweK t opinii europeàskieà 

AlbaniaI chociaż bóła państwem niepodległómI uchodòiła òa włoski 

protektoratO4K w joròa gońskiego i wósp aodekaneòu ò àedneà stronó oraò 

pócólii i południa tłoch wóprowadòano planó roòsòeròenia panowania na 

joròe ŚródòiemneK t nieskońcòenie licònóch fantaòàach o „wielkieà ftalii” 

stroniono od drażnienia AngliiI wieròącI że w rokowaniach maàącóch na 

celu poòóskanie tłoch àako potencàalnego soàusònikaI Brótóàcòócó 

oddadòą wrota akwenu śródòiemnego – dibraltaru i hanału pueskiegoK 

blementem roòpowsòechnioneà dóskusài o lepsòóm mieàscu „nowóch 

Włoch” na sòachownicó europeàskieà bóło łącòenie śródòiemnomorskich 

aspiracài ò posòeròeniem panowania kolonialnegoK tłosi bardòo boleśnie 

odcòuli pominięcie pròó podòiale kolonii niemieckich oraò obsòarów 

potureckichK mropaganda państwa fasòóstowskiego uòóskała mocnó 

argumentI któró òakoròenił się w świadomości społecòneà od końca ufu 

wKI kiedó òdobóciem brótrei i pomali wesòli tłosi do grona państw 

                                                
O4 qK `òekalskiI AlbaniaK tarsòawa OMMPX gK masòkiewicòI gugosławia w politóce 

Włoch w latach NVN4–NV4NK moònań OMMPX gK BonarekI qK `òekalskiI pK pprawskiI aK 
qurleàI eistoria drecàiK hraków OMMRK 



 NU

kolonialnóchK aalsòe òakusó òdobówcòe òostałó òastopowane klęską 

„białego còłowieka” pod abisóńską Aduą w NUVS rKI pròópominaną w 

pròeróżnóch wersàachK 

dromkie wołanie o rehabilitacàę kolonialiòmu włoskiego ònalaòło 

uròecòówistnienie pròeò òaàęcie qrópolitani i `órenaikiI połącòonóch w 

NVNP rK wspólną naòwą iibiaK Łatwość teà òdobócòó na słabnąceà i nie 

spodòiewaàąceà się woànó qurcài współksòtałtowała wóobraźnię tóch 

kręgów włoskichI któróm żądòa koleànóch òdobócòó terótorialnóch 

pròósłaniała inne cele i potròebó państwaK qakże bowiem we tłosòech 

propagandę kolonialną łącòono ò misàą białego còłowieka i chròeściàańską 

pomocą dla ludów ònaàduàącóch się na niżsòóm etapie roòwoàuK 

modeàmowane pròeò tłochów różne inicàatówó òmieròaàące do 

naprawienia kròówdó wóròądòoneà pròeò niesprawiedliwó podòiał 

mandatów po „wielkieà woànie”I còó też nowego podeàścia do problematóki 

kolonialneà ò intencàą doposażenia państw „młodóch” i „głodnóch”I nie 

rokowałó nadòiei na sukces – nie tólko na miarę ocòekiwańI ale 

àakichkolwiekK BodaàżeI ostatnim wielkim włoskim ruchem organiòacóànoJ

propagandowóm stawiaàącóm na pokoàowó rewiòàoniòm bóła kròątanina 

wokół „paktu còterech”I któró wómóślono w coreign lfficeI ale 

roòpowsòechniano pod marką włoskąK awa punktó tego proàektu òasługuàą 

na uwagęW NF głównóm beneficàantem „paktu còterech” miałó bóć kiemcó 

oraò tłochóX OF òasadnicòe ostròe proàektu skierowane bóło pròeciwko 

iidòe karodów oraò crancài i àeà soàusònikom – `òechosłowacài i molskiORK 

wamósł ten gorącòkowo dóskutowanó wiosną i latem NVPP rK odżył òa lat 

pięć sławetnóm i nieòmiennie sómptomatócònóm poroòumieniem 

monachiàskimK 

                                                
OR wK jaòurI makt `òterechK moònań NVTVX oK ae celiceI jussolini il auceK dli 

anni del consenso NVOV–NVPSK qorino OMMSK 



 NV

ooòcòarowuàące i nieefektówne pertraktacàe dotócòące „paktu 

còterech” wòmogłó trwaàące równolegle pròógotowania do pròółącòenia 

btiopii do włoskiego imperium kolonialnegoK pótuacàę tego biednego 

państwaI òamiesòkałego pròeò R mln ludòi roòsianóch na obsòaròe miliona 

kmOI komplikowała rówaliòacàa międòó mocarstwamiI które nie stroniłó od 

wòaàemnego podsócania wewnętrònóch waśniK btiopia pròóàęta do iigi 

karodów w NVOP rKI ò poparciem tłoch wòmocniła „grupę afrókańską” 

repreòentowaną dotąd tólko pròeò omA i iiberięK t kręgach 

modernistócònóch uchodòiła òa poòótównó pròeàaw ewolucài cówiliòacài w 

kierunku pròeòwóciężania różnóch podòiałów ówcòesnego świataK t ten 

trend wpisówał się włoskoJetiopski pakt o pròóàaźni podpisanó O sierpnia 

NVOU rK rkład nie spełniał włoskich ocòekiwań òwłasòcòa gdó ò walk 

wewnętrònóch òwócięsko wósòedł eaàle póllasàeI od NVPM rK cesarò ò 

ambicàami reformatorskimiK tśród różnóch konfliktów granicònóch 

międòó brótreą i pomalią – włoskimi koloniami granicòącómi ò btiopiąI 

dużego roògłosu nabrała stròelania pod ral ral R grudnia NVP4 rK oòąd 

włoskiI uònaàąc winę btiopiiI ocòekiwał daleko idącóchI także 

upokaròaàącóch koncesàiK btiopia òłożyła skargę w iidòe karodówK ld 

stócònia do połowó paźdòiernika NVPR rK trwałó próbó òałagodòenia 

konfliktuK wdegustowani tóm tłosi roòpocòęli dòiałania òbroàne beò 

formalnego wópowiedòenia woànóW śmierć VRRR tłochów oraò ogromna 

licòba rannóch i kontuòàowanóch dowodòiI że nieporównanie mnieà licòni i 

marnie uòbroàeni obrońcó btiopii walcòóli ò poświęceniemK Addis Abeba 

padła R maàa NVPS rKI a V maàa tiktor bmanuel fff ogłosił pròóàęcie tótułu 

cesaròaOSK 

                                                
OS gK doochI jussolini and his deneralsW the armed forces and fascist foreign 

policó NVOO–NV4MI `ambridge rnivK mressK OMMTI sK ORPK 



 OM

Agresàa włoskaI dokonana po wielomiesięcòneà dóskusài politóków i 

angażuàąceà się dość silnie opinii międòónarodoweàI bóła wielkim 

wódaròeniemK kadòwócòaàne ògromadòenie iigi karodów NU listopada 

NVPR rK potwierdòiło antówłoskie sankcàe ekonomicòneI co ogromnie 

skonsolidowało naród włoskiK wa pròókładem donnó oacheli – żonó auceI 

milionó kobiet włoskich składałó wota dla narodu J także w ambasadach i 

konsulatachK t teà powsòechneà manifestacài patriotóòmu ucòestnicòóła 

także rodòina królewskaI a nawet duchowniI któròó angażowali się w 

òbiórkę òłomu Ede facto metalowóch spròętów gospodarstwa domowegoF w 

ramach prowadòoneà ò wielkim roòmachem gospodarki autarkicòneàK 

ÓwcòesneI powsòechne òainteresowanie agresàą włoską nie 

pròełożyło się na powstanie opinii o sòcòególnóm wpłówie tóch wódaròeńI 

a òatem odpowiedòialności tłoch òa wóbuch światoweà òawieruchó 

woàenneàK guż àednak Andròeà BartnickiI pisòąc pròed lató książkę na ten 

tematI òatótułował àą „mierwsòó front ff woànó światoweà”K jiał wsòakże 

świadomośćI że konflikt etiopski òostał po prostu òepchniętó w cień pròeò 

wielkie wódaròenia międòónarodowe końca lat tròódòiestóch łącòące się 

beòpośrednio ò pocòątkiem ff woànó światoweàOTK 

modtròómuàącI może nawet roòwiàaàącI pogląd AK Bartnickiego 

należó podkreślićI że agresàa włoska w sposób trudnó do lekceważenia 

wpłónęła na stan beòpiecòeństwa powsòechnego oraò każdego kraàu ò 

osobnaK Bół to proces nieòwókle dónamicònóI któró dokonał się w ciągu 

kilkunastu miesięcó NVPR–NVPSK ppołecòeństwa okalecòone wielkim 

króòósem gospodarcòóm doświadcòałó spiesòneà destrukcài poròądku 

utworòonego po „wielkieà woànie”K Agresàa na btiopięI w sposób bardòieà 

namacalnó niż atak àapoński na jandżurię w NVPN rK còó konflikt o dran 

                                                
OT AK BartnickiI mierwsòó front ff woànó światoweàI tarsòawa NVTNI sK N4K 



 ON

`haco w Ameróce ŁacińskieàOUI wóònacòała nowó etap w historii buropóI 

w któreà siła wógrówa ò prawemI uònanóm pròeò RM còłonków iigi 

karodów òa obowiąòuàąceK gakkolwiek tólko tròó – AlbaniaI Austria i 

Węgró – nie głosowałó òa òastosowaniem sankcàiI to àednak możemó 

mówić o wòroście trwogi ò powodu powsòechneà beòradności wobec 

agresàiK tómownóm pròeàawem noweà sótuacài bóło opusòcòenie iigi 

karodów w NVPP rK pròeò gaponięI kilka miesięcó późnieà pròeò kiemcóI a 

w grudniu NVPT rK pròeò tłochóK 

honflikt etiopski òmusòał do dramatócònie trudnóch wóborów 

państwa buropó ŚrodkowoJtschodnieà w kontekście politóki 

òdominowaneà pròeò mocarstwaK ka tóm obsòaròe uàawniłó się odmienne 

orientacàeI ò któróch wsòóstkie bółó Ew różnóm còasieF krótókowaneI ò 

odmiennóch òresòtą poòócàiK qak więc Austria i tęgró bółó pròeciwne 

antówłoskim sankcàom finansowómK katomiast `òechosłowacàaI a także 

oumuniaI chociaż powiąòane ò crancàą bółó otwarte na brótóàskie planó 

roòwiąòania konfliktu – twardsòe niż proàektó francuskieK t òasadòie 

nikomu nie odpowiadało stanowisko molskiI która próbowała prowadòić 

politókę nieòależną od mocarstwI bardòo różnie interpretowanąI ale 

naàcòęścieà àako niechętną wobec denewóI a wspieraàącą blok 

fasòóstowskiK 

Agresàa włoska to po prostu krach idei beòpiecòeństwa opartego na 

wòaàemnóch gwarancàach integralności terótorialneà i posiadaneà 

nieòależności politócòneàK moòa wsòóstkim agresài dopuściło się państwo 

będące stałóm còłonkiem oadó iigi – organu uprawnionego do 

òaàmowania się wsòóstkimi sprawami wchodòącómi w òakres dòiałania 
                                                

OU lbsòernieà òobK mKinK pK pierpowskiI mròemianó w politóce międòónarodoweà 
w latach wielkiego króòósu gospodarcòego NVOV–NVPPLPRI wW kiemcó w politóce 



 OO

iigi lub dotócòącómi pokoàu świata EartK P maktuFK qrudno òatem pròecenić 

włoski cios w podupadłó àuż prestiż iigiI która nie bóła wstanie skutecònie 

obronić swóch còłonków pròed agresàą òe stronó państwa òalicòanego do 

àednego ò àeà filarówK 

goseph Avenol – pekretarò deneralnó iigi naòówaàąc agresàę na 

btiopię „truciòną buropó” nie krółI że faktócòna beòkarność włoska to 

òachęta dla innóch òwolenników pròemocó àako sposobu realiòacài swoich 

rosòcòeń i aspiracàiK wnakomicie widać to ò niemieckieà perspektówóK 

hiedó bowiem woàska włoskie òmagałó się w Abisónii ò pròeciwnikiem 

oraò własnómi słabościami jussolini òreòógnował òe òdecódowaneà dotąd 

obronó niepodległości AustriiK t marcu NVPS rK eitler pròeprowadòił 

remilitaróòacàę kadreniiK wnacòenie tego faktu dla destabiliòacài sóstemu 

wersalskiego i lokarneńskiego àest podkreślane òarówno pròeò 

analiòuàącóch te faktó ò punktu widòenia posòcòególnóch państw àak i ò 

perspektówó europeàskieàK moòa wsòóstkim dokonało się òbliżenie Berlina i 

oòómuI a nawet swoista delimitacàa sfer wpłówówI bowiem oòesòa 

wópieraàąc ftalię ò kontónentu Eòwłasòcòa ò basenu dunaàskiegoF popóchała 

aspiracàe oòómu do pròeksòtałcenia joròa AdriatóckiegoI późnieà nawet 

Śródòiemnego we włoskie moròe wewnętròneK ala uprawdopodobnienia 

tóch proàektów koniecòna bóła stabiliòacàa sótuacài w iibii oraò pełne 

opanowanie AbisóniiOVK 

kiebówała mobiliòacàa i konsolidacàa społecòeństwa włoskiego 

wówołana reakcàą świata na ich agresàą miała ogromnó wpłów na 

prowoàenne nastawienie elitó państwaK tóżón  sięgnął mit auce àako 

opatrònościowego męża naroduI òdolnego pokierować rodakamiI któròó we 
                                                                                                                                          
międòónarodoweà NVNV–NVPVK oedK pK pierpowskiI tK ffK moònań NVVOX AK `òubińskiI 
eistoria powsòechna uu wiekuK moònań OMMPK 



 OP

wspólnóm wósiłku skutecònie opierali się presài politócòneà i sankcàom 

gospodarcòóm całego „plutokratócònego” świataI spròeciwiaàącego się 

roòwoàowi prężnego naroduK pkutki emocàonalne teà sótuacài oraò  

towaròósòąceà àeà propagandó òaległó głęboko w pamięci społecòneà 

długiego trwaniaI pròekracòaàącego żócie pokolenia ucòestnicòącego w tóm 

beòpośrednioK ala wielu osób btiopia to pròówołówana ceòura w ich 

żóciorósachI które dòieliłó się na „pròed” i „po”K ldniesionó sukces Emnieà 

poniesione ofiaró ludòkie i materialneF bółó swoistą legitómacàą dla istotnie 

powięksòonego panowania w AfróceI àakże skromnego w porównaniu ò tak 

mało wówcòas ònacòącómi państwami àak Belgia còó eolandiaK t oòómie 

uònanoI że „słońce tielkieà Brótanii àuż òasòłoI a pròósòłość tłoch można 

budować na ruinach fmperium Brótóàskiego pròó pomocó kiemiec”PMK 

Włochó tego còasu cechowała swoista òachłanność kolonialnoJimperialnaK 

t propagandòie wewnętròneà mówiono o odbudowie imperium 

wpisuàącego się antócòną tradócàęK 

kie tólko ludòie władòóI ale także spora còęść społecòeństwa w 

sukcesie etiopskim ònalaòła pożówkę dla bardòieà intensównego roòwoàu 

teòó o walorach boàowóch żołnieròa włoskiegoI òdolnego pròeciwstawić się 

òàednocòonóm siłom całeà buropóK jalowano wiòerunek uksòtałtowanego 

pod wpłówem fasòóòmu „uomo nuovo”I któró cechował się walorami 

pròewóżsòaàącómi inne społecòeństwaI òdegenerowane demokracàą i 

liberaliòmemK 

Bółó to dni chwałó narodoweà oraò indówidualnego sukcesuI które 

roòlałó się sòeroko po mółwóspieI obeàmuàąc także tron i kościółK Bół to 

sòcòótowó moment karieró auce skorelowanó ò wóbitną poòócàą 

                                                                                                                                          
OV BK hosòelI oówaliòacàa niemieckoJwłoska w buropie Środkoweà i na 

Bałkanach w latach NVPP–NV4NI moònań NVUTK 
PM tK `hurchillI aruga woàna światowaI tK ffI còK NI ddańsk NVVRI sK NOMK 
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sportowców włoskichI któròó na olimpiadòie w Berlinie w NVPS rK òaàęli w 

klasófikacài medaloweà tròecie mieàsceK lkaòàa wóborna do kreowania 

obraòu narodu òdolnego do wielkich poświęceń i ponad pròeciętnóch 

òadańK 

 

 

 

4KOK eiszpania z epizodem monachijskim w tle 

 

geżeli agresàa w btiopii dowiodła òdobówcòóch apetótów tłoch w 

AfróceI to aktówna postawa w hisòpańskim konflikcie wewnętrònóm 

pròópiecòętowała imperialistócònó charakter włoskieà politóki òagranicòneà 

na gruncie europeàskimK fnicàatówa włącòenia tłochów do tego konfliktu 

leżała po stronie genK crancoI któró tuż po wóbuchu rewoltó NT lipca NVPS 

rK òabiegał różnómi kanałami o pròósłanie do jaroka pewneà licòbó 

samolotów dla pròetransportowania swóch oddòiałów na mółwósep 

fberóàskiK kiechętnó òraòu jussolini dał się pròekonać „interwentóstom”I 

wśród któróch bół też minK `iano i OV lipca NO samolotów Eòa milion 

funtówF udało się do jarokaK ka decóòài włoskieà òaważyła poòótówna 

reakcàa kiemiec Eò któreà wórósł wkrótce okrótó òłą sławą iegion `ondorFI 

a òwłasòcòa obwiesòcòone àuż wsparcie republikanów pròeò crancàęI gdòie 

właśnie roòpocòął uròędowanie ròąd kartelu lewicó ieona BlumaK momoc 

wwiąòku oadòieckiegoI udòielona republikanom w ludòiachI amunicài i 

broni uwópukla motów ideologicònó interwencài włoskieàK w àedneà stronó 

w grę wchodòiłó stale obecneI choć racòeà kamuflowane proàektó 



 OR

utworòenia międòónarodówki państw fasòóstowskichPNI ò drugieà òaś 

swoisteà krucàató antóbolsòewickieà i antómasońskieàI òa którą także 

optował àednomóślnie blok katolickiK bwentualne òwócięstwo 

republikanów bóło traktowane àako sukces komunistówI któròó òóskiwali 

strategicònó pròócòółek do roòpròestròeniania ich ideologii na koleàne 

kraàeK qen też wątek òostał wóeksponowanó w poroòumieniu włoskoJ

hisòpańskim ò listopada NVPS rK Epodpisanóm tuż po uònaniu ròądu genK 

cranco pròeò tłochóF gdòie mówiono o współdòiałaniu „we wspólneà 

walce ò komuniòmem” koniecòneà dla „òachowania niepodległości i 

integralności eisòpanii”POK 

w tą integralnością nie do końca wsòóstko bóło àasne także dlategoI 

że do oòómu àuż w pierwsòóch miesiącach walk docierałó informacàe 

pochodòące od współwalcòącóch kiemiec o sòcòególnóch prawach 

włoskich w eisòpaniiK tspomniał o tóm eitler w roòmowie ò minK `iano 

O4 paźdòiernika NVPS rK w BerthtesgademK oeòerwuàąc dla kiemiec reàon 

joròa BałtóckiegoI wskaòał basen joròa Śródòiemnego àako strefę 

włoskich wpłówówPPK jussolini decóduàąc się na interwencàęI choć ò 

ociąganiem spowodowanóm oporem dworu i argumentami còęści 

generalicàiI dał się pròekonaćI że konflikt będòie krótki i niewielka pomoc – 

skoàaròona ò akcàą kiemiec – poòwoli osiągnąć łatwe i sòóbkie 

òwócięstwoK 

oòecòówistość okaòała się bardòo goròkaI òważówsòó że woàna 

trwała PN miesięcóI tósiące osób òostało inwalidamiI a PUNV tłochów 

                                                
PN wobK mKinK gKtK BoreàsòaI oòóm a wspólnota fasòóstowskaK tarsòawa NVUNX 

tegożI pòkołó nienawiściK eistoria fasòóòmów europeàskich NVNV–NV4RK trocław etc 
OMMMK 

PO dK serucciI rcòestnictwo tłoch w hisòpańskieà woànie domoweàI wW toàna 
domowa w eisòpanii NVPS–NVPV w politóce międòónarodoweàK oedK AK `òubińskiK 
moònań NVUVI sK TOK 

PP BK hosòelI eisòpański dramatI moònań NVVNK sK TU i nK 



 OS

poległoK wraòu stosunkowo niewielkie òaangażowanie tłochów rosłoI 

osiągaàąc sòcòót aktówności boàoweà na pròełomie lat NVPSLNVPTK caòę tę 

òamóka òasadnicòo klęska poniesiona w marcu NVPT rK pod duadalaàaraI do 

któreà pròócòónili się w pewnóm stopniu sami tłosiI ò tómI że skupieni 

pod sòtandarem Brógad jiędòónarodowóchK Bratobóàcòó charakter walk 

bół nieraò podawanó àako pròócòóna ustąpienia ò placu boàu żołnieròó 

włoskich ò „ròądowego” horpusu lddòiałów lchotnicòóchK kie ulegało 

wsòakże kwestiiI że bóła to klęska poważnaI drażniąca militaróstócòną 

dumę jussoliniego i podważaàąca àego prestiż – wewnętrònó i 

międòónarodowóP4K oetorsàą òe stronó tłoch bółó wòmożone ataki 

lotnictwa włoskiegoI a òwłasòcòa okrętów podwodnóch wómieròone 

głównie pròeciw flocie radòieckieà dostarcòaàąceà òaopatròenie do 

eisòpaniiI ale także państw innóch banderK gakkolwiek aktó piractwa bółó 

dokonówane pròeò nieònane okrętóI to àednak wiąòano àe powsòechnie ò 

aktównością włoskąPRK gakkolwiek ftalia PM wròeśnia NVPT rK pròóstąpiła do 

układów ò kóon maàącóch położyć kres atakom na statki handlowe nie 

należące do żadneà òe stronI to àednak różne formó ich aktówności boàoweà 

bółó kontónuowanePSK gesòcòe w pierwsòóch miesiącach NVPV rKI kiedó 

òwócięstwo nacàonalistów bóło pròesądòoneI do eisòpanii òàeżdżałó nowe 

siłó włoskie i nie reòógnowano ò ataków lotnictwa bombowegoI także na 

statki brótóàskieK Brak stanowcòeà reakcài òe stronó ròądu 

konserwatównego wiąże się òe stałą nadòieàą na òaspokoàenie apetótu 

„lsi” lub też roòerwania tego aliansuK rstępliweà politóce brótóàskieà 

                                                
P4 wobK BK dolaI aólemató krwi i sprawiedliwościK eisòpańska woàna domowa 

NVPS–NVPV w móśli politócòneà i politologicòneàK trocław NVVPK 
PR gKtK aóskontI honfliktó i òbroàenia morskie NVNU–NVPVK ddańsk NVUPK 
PS morK  pK  pierpowskiI  toàna  domowa  na  forum  iigi  karodówI  wW  toàna  

domowa w eisòpanii NVPS–NVPV w politóce międòónarodoweàK oedK AK `òubińskiK 
moònań NVUVI sK NUM i nK 



 OT

sekundowałó francuskie obawó wówołówane stale obecnómi atakami òe 

stronó sąsiadaI któró òa mireneàami òdobówał mocne pròócòółkiK 

Włochó skutecònie sòachowałó tę còęść francuskieà opinii 

publicòneàI która domagała się bardòieà aktównego òaangażowania się 

woàska po stronie oepubliki i okupacàiI npK hataloniiK t maróżu ònano 

àednak àednoònacòne stanowisko jussoliniegoI któró groòił roòsòeròeniem 

interwencài włoskieàI nawet àeślibó groòiło to wóbuchem na òiemi 

hisòpańskieà woànó światoweàK 

Brak òdecódowania i „gadulstwo” homitetu kieinterwencàiI 

obraduàącego pod auspicàami iigi karodów stałó się okaòàą do kpinI 

wónosòącóch mało atrakcóàne ò fasòóstowskiego punktu widòenia cechó 

narodowe còó rasoweK ka tóm tle wółaniał się „uomo nuovo”I któró 

dowiódł swóch cech w konfrontacài ò obcómi na polu bitwóI ale też na 

olimpiadòie i w wómóśloneà na wóspach brótóàskich piłce nożneàI w któreà 

Włosi bóli mistròami świata w NVP4 rK oraò còteró lata późnieàK 

jistròem świata w politóce okròókniętó òostał w tóch dniach auceI 

któremu nie tólko rodacó składali hołdó òa uratowanie pokoàuK moòostaàe 

faktem beòspornómI że jussolini w jonachium odegrał swą naàwięksòą 

rolę àako pośrednikI obrońca pokoàuI niemal òbawiciel buropóK Bóła to rola 

wómaròonaI pożądana i ocòekiwana od latK gedóna i àak się okaòało 

niepowtaròalnaK auce tłoch i dòiekan fasòóòmów nie tólko ònalaòł się 

wśród còterech naàważnieàsòóch politóków buropóI ale òaàął poòócàę 

upròówileàowanąW roòàemcó i pośrednikaI o którego żócòliwość òabiegali 

także pròedstawiciele państw małóch i średnichK auce uważał się òa 

doskonale pròógotowanego do godòenia innóchI naàwięksòóch nie 

wóklucòaàącK honferencài monachiàskieà ònalaòłó się na upròówileàowanóm 

mieàscu włoskieà pamięciK jiędòónarodowe obsesàeI obecne od òarania 

ròądów fasòóstowskich i sprowadòaàące się do windowania poòócài i 



 OU

prestiżu państwaI ònalaòłó się na wóżónach właśnie w okolicó konferencài 

monachiàskieàPTK 

`elebrowanie różnóchI istotnie wielkichI mnieàsòóch lub tólko 

poòornóch sukcesówI bóło òalewane nacàonalistócònoJfasòóstowskim 

sosemI biorącóm òa podstawę wielkość auceI któró odsłonił wielkieI 

prawdòiwie wielkie waloró tłocha – òwócięòcó i òdobówcóK hażde 

wódaròenie możliwe do świętowania sukcesu bóło ò nim łącòone tóm 

skwapliwieàI że łaknął podòiwuK kie reòógnował ò osobistego udòiałuI ale 

także nadòoru nad różnómi masowómi impreòami nawet gdó bół choróI àak 

to miało mieàsce po òdobóciu Barcelonó ucòcòoneà paradą milicài 

fasòóstowskieà w oòómie N lutego NVPV rK „`ałe godòinó spędòa w oknie 

swego biura – òanotował minK `iano – ukrótó òa błękitną òasłoną 

obserwuàąc ćwicòące oddòiałó [KKKz tprowadòił batutę dla dórógenta 

orkiestró i osobiście instruuàe go àak nią porusòaćI poprawia wómiaró i 

òewnętròną formę batutó”PUK 

tielkim świętem i eksploòàą entuòàaòmu bóło wkrocòenie genK 

cranco do jadrótu OU marca NVPV rK ka krótki còas òawładnął włoską ulicą 

àako bohater otwieraàącó nową faòę roòwoàu fasòóòmu europeàskiegoK 

modnietą dla takich sądów bóło uònanie dokonań frankistów i ich 

soàusòników EUM tósK tłochówI OM tósK kiemców i NR tósK mortugalcòókówF 

w kręgach kościelnóchK mius uff w orędòiu radiowóm mówił NS kwietnia 

NVPV rK o eisòpanii àako „nieòłomnóm bulwaròe katolickieà wiaró”K kie 

òabrakło też ciepłóch słów pod adresem naàważnieàsòóch pomocników genK 

crancoK auce nie pròestawał bóć dla tatókanu „còłowiekiem opatròności”I 

                                                
PT ptwierdòenie to nie àest spròecòne òe stanowiskiem pròóàętóm w historiografiiI 

że – àak to uàął Bogdan hosòel – oś oòóm – Berlin wókuwała się „w hisòpańskieà 
kuźni”I  òobK  BK  hosòelI  eisòpański  dramatKKKI  sK  TTX  òobK  też pK  ŻerkoI  kiemiecka  
politóka òagranicòna NVPPJNVPVK moònań OMMRI sK NSU i nK 

PU dK `ianoI aòiennikI sK PMPK 
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acòkolwiek àego epatowanie woàną i pròemocą kontrastowało ò mnożącómi 

się apelami miusa uff o polubowne roòwiąòówanie problemów w obrębie 

mocarstw monachiàskichPVK 

qómcòasem nie àest odosobnionó pogląd Bogdana hosòelaI że 

interwencàa włoska w eisòpanii oònacòała „definitówne oddòielenie się 

ftalii od współpracó ò mocarstwami òachodnimi”4MI chociaż różne próbó 

òmianó teà sótuacài trwałó àesòcòe kilkanaście miesięcóK kieòawodnie 

àednak militarne òaangażowanie w eisòpaniiI motówowane wòględami 

ideologicònómi Ewalka ò komuniòmemF i strategicònoJpolitócònómi 

Eroòsòeròenie wpłówów w strefie joròa ŚródòiemnegoF pròócòóniło się do 

„nasilenia klimatu niepròóchólności pròógotowuàącego woànę”4NK 

 

4KPK Albania 

 

gednoònacòne acò łagodne wskaòanie na współwinę włoską òa 

roòwóà temperaturó prowoàenneà należó połącòóć ò trwaàącómi równolegle 

i od dłużsòego àuż còasu pròógotowaniami do włoskieà akcài òbroàneà w 

AlbaniiK qròeba więc òaònacòóćI że còęść włoskiego korpusu 

ekspedócóànego poòostało w eisòpanii po formalnóm òakońcòeniu walk N 

kwietnia NVPV rK t ten sposób sòachowano crancàęI mogącą interweniować 

woàskowo w òwiąòku ò akcàą w AlbaniiK Bół to pogląd na tóle 

roòpowsòechnionóI że nawet tiktor bmanuel uważał crancàę òa òdolną do 

nagłegoI a niespodòiewanego ataku na tłochóK 

qo błędne ò gruntu òałożenie bóło sòtucònie podtròómówane ò 

powodu koniecòności posiadania poważnego wroga òewnętrònegoI ò còóm 
                                                

PV f cattolici italiani e la guerra di ppagnaK ptudi e ricerche a cura di dK 
`ampaniniI Brescia NVUTK 

4M BK hosòelI eisòpański dramatI sK O44K 



 PM

bółó spore problemóK gedónó obsòarI ò włoskiego punktu widòenia 

defensównóI dotócòół dórneà AdógiK wostał on àednak òmaàoróòowanó 

pogłębiaàącą się współpracą ò oòesòą w ramach „lsi”K NR lipca NVPV rK 

kiemcó i tłochó podpisałó poroòumienie w sprawie obówateli włoskich 

narodowości niemieckieà ò dórneà AdógiI któròó optuàąc na ròecò kiemiec 

mogli opuścić w ciągu tròech lat tłochó ò całóm dobótkiemK tsòóstkie 

inne obsòaró łącòone w àakiś sposób ò ówcòesnómi aspiracàami 

obeàmowałó – àak wiadomo J reàonó mórò AdriatóckiegoI gońskiego i 

ŚródòiemnegoK  

Włoskim lebensraumem miałó bóć BałkanóK mròógotowówano się do 

opanowania tego obsòaru długoI nie sòcòędòąc pròeróżnóch form òbliżania 

do siebie òwłasòcòa AustriiI ale też `horwatówI AlbańcòókówI tęgrówI 

nawet dreków i qurkówK pkoro włoskie miraże imperialne sięgałó 

spuściònó po AustroJtęgròech i nie mnieà wielonarodowego fmperium 

lsmańskiegoI to obiektem sòcòególnego òainteresowania bółó także òiemie 

albańskieK oównoległe aspiracàe drecàiI perbii i `òarnogóró nie 

pròesòkodòiłó temuI że tłochó stałó się głównóm „opiekunem” AlbaniiI 

co potwierdòał dwustronnó traktat pròóàaźni i beòpiecòeństwa podpisanó w 

NVOS rK i traktat woàskowó ò roku następnegoK mostępuàąceà penetracài 

gospodarcòeà i politócòneà towaròósòóła roòbudowa infrastrukturó 

woàskoweà maàąceà na wòględòie także operacàe pròeciwko sąsiadom 

Albanii – gugosławii i drecàiK qen kierunek aktówności włoskieà 

sòcòególnie ekscótował minK `ianoI któremu w pròógotowaniach do agresài 

na AlbanięI a późnieà drecàę można pròópisać rolę wodòireàa na tóle 

niechlubnąI że po sweà dómisài w NV4P rK dokonał w „aòienniku” 

charakteróstócònóch „ocòósòcòeń”4OK ka ponawiane pròeò `iano sugestie 

                                                                                                                                          
4N dK serucciI rcòestnictwo tłochKKKI sK URJUSK 
4O qK tituchI mròedmowaI wW dK `ianoI aòiennikI sK OSK 



 PN

dotócòące aneksài Albanii auce wóraòił ògodę àuż w końcu maàa NVPU rKI a 

więc niemal rok pròed àeà uskutecònieniem4PK 

tielokrotnie też wątek albański gości na łamach „aòiennika” minK 

`ianoI gdòie pod datą N grudnia NVPU rK opisano npK roòmowę ò crancesco 

gacomonimI posłem włoskim w qiranie Epóźnieàsòóm namiestnikiem 

AlbaniiF dotócòącą proàektowaneà tam akcàiI która „pròóbiera konkretne 

formóK mròógotowania idą dobròeK oeżim króla wogu còuàe się coraò 

niepewnieàI a òatem podatnó àest na upadekK qròeba dòiałać òdecódowanie i 

beò skrupułówK t końcu pròecięcie żócia àednego còłowieka àest 

humanitarneI àeśli tóm sposobem można uratować setkiI a może tósiące”44K 

wakładaną i pròógotowówaną akcàę woàskową popròedòało ultimatum ò OR 

marca NVPV rKI które òawierało żądania òamieniaàące i tak ogranicòoną 

samodòielność politócòną Albanii w protektoratW unia celnaI okupacàa 

woàskowa głównóch punktów strategicònóch oraò włącòenie do 

administracài państwoweà włoskich ekspertówK 

t oòómie miano òraòu nadòieàęI że król wogu ustąpi i nie tròeba 

będòie użyć „korpusu ekspedócóànego”I tworòonego òresòtą òe sporómi 

kłopotami4RK gednak płónące ò qiranó informacàe o możliwości osiągnięcia 

roòwiąòania pokoàowego nie bółó dla jussoliniego satósfakcàonuàąceK 

`hciał roòwiąòania siłowego wóònacòaàąc ostatecònó termin odpowiedòi na 

S kwietnia w południeK `hoć koleànó dòień – to tielki miątek tielkanocnó 

J armia włoska atak roòpocòęła4SK jinK `ianoI któró traktował Albanię àak 

                                                
4P dKBK duerriI daleaòòo `ianoI jilano NVTVK sK PSVK 
44 dK `ianoI aòiennikI sK OTTK 
4R pilnie w problem òaangażowanó gacomoniI poseł w qiranie pròebówaàącó 

wówcòas w ftaliiI powiadomił PN marca NVPV rK minK `ianoI że „w całeà armii nie da się 
skompletować nawet àednego batalionu należócie wótrenowanóch motocóklistówI 
któròó moglibó ò òaskocòenia òaàąć qiranę” – dK `ianoI aòiennikI sK P4MK 

4S w sòacunkiem cótuàę opinię ksK jK Żówcòóńskiego Etłochó nowożótne NTVS–
NV4RI tarsòawa NVTNI sK PMRFI że „fakt roòpocòęcia napastnicòeà woànó pròeò 
ultrakatolickie państwo w tak urocòóstóm dla wsòóstkich chròeściàan dniu wówołał 



 PO

„osobiste księstwo”I stanąwsòó U kwietnia na płócie lotniska w qiranie bół 

wòrusòonóK pòcòęśliwó bół także auceI któró „odwdòięcòół” się eitlerowi 

òa potaàemne pròekreślenie tak we tłosòech hołubionego traktatu 

monachiàskiegoK rwópuklić tròeba mocnoI że nieòależnie od operacài 

niemieckieà wobec `òechosłowacàiI losó Albanii bółó i tak pròesądòoneI 

kiedó – àak to àuż wspomniano – w końcu maàa NVPU rK auce wóraòił ògodę 

na roòpocòęcie pròógotowań do opanowania AlbaniiI a minK `iano 

powiąòał ten òamiar ò własnómi planami i ambicàamiK 

 

RK pukcesy zewnętrzne i wewnętrzne wątpliwości 

 

ala opinii włoskieà wiosną NVPV rK naàważnieàsòe bóło toI że operacàa 

albańska bóła „błóskawicòna” i òasadnicòo beòkrwawaI a ògromadòenie 

albańskich notabli NO kwietnia òaofiarowało koronę królewską tiktorowi 

bmanuelowi fffK dest ten auce òaakceptował nie beò oporówK hról  

bowiem wątpił w trafność noweà politóki wobec qiranó twierdòącI że dla 

„òóskania stertó kamieni” nie opłaca się podeàmować bardòo róòókowneàI 

poważneà awanturóK modobnego òdania bół też marsòałek mietro Badoglio 

Egłównodowodòącó w btiopiiFI a nawet żołnieròe batalionu bersalierówI 

któròó òmobiliòowani w Bolonii masòeruàąc śpiewaliI że „chcą pokoàuI a 

nie woànó”K tściekłość jussoliniego bóła tóm więksòaI że obecni pròó 

tóm oficerowie nie reagowali4TK bpiòod ten potwierdòał dochodòące go 

słuchóI że napięcie boàowe tłochów słabnieK qómcòasem dopiero woàna 

miała pokaòać prawdòiwó obraò „nuovo italiano”I którego uksòtałtował 

fasòóòmK mròówódca ruchu i państwaI wóniesionó w NVPU rK na stanowisko 
                                                                                                                                          
ogólne òdòiwienie i oburòenie”K wauważam toI bo motówó potępienia akcài włoskieà nie 
są w literaturòe specàalnie akcentowane – òobK npK BK hosòelI oówaliòacàa niemieckoJ
włoskaI sK OUU i nK 
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marsòałka imperium òa sprawą towaròósòó partóànóch Eale beò udòiału 

królaI uważaàącego woàsko òa swą konstótucóàną domenęF na polu bitwó 

chciał werófikować dokonane àuż òmianóK jonarcha nie bardòo pasował 

do tego obraòuW dla auce i àego otocòenia nie wódawało się roòwiąòaniem 

naàlepsòómI abó na còele armii stał wódò maàącó NRM cm wòrostuI któró – 

wg słów auce – „fiòócònie skarlił nasòe woàskoI abó dostosować àe do 

własneà …niesòcòęsneà figuró»”4UK 

 tątek ten pròewiàaàącó się w różnóch faòach pròóbliżania się tłoch 

do koleàneà woànóI w niewielkim stopniu uwòględniał tęsknotę 

pròeciętnego obówatela do koròóstania ò owoców osiągniętego àuż 

òwócięstwaI które pragnął òespolić ò żóciem uwòględniaàącóm tradócàę 

rodòinną i środowiskowąK auce otwieraàąc w qurónie N4 maàa NVPV rK 

nową fabrókę ciata „jirafiori” òaskocòonó bół chłodnóm pròóàęciem òe 

stronó robotników ucòestnicòącóch w urocòóstościK qłumacòono to 

òmęcòeniem woànami i trudnościami bótowania wónikaàącómi òe stale 

àesòcòe obecnómi skutkami kilkumiesięcònóch sankcài gospodarcòóch 

wówołanóch agresàą na btiopię oraò ogranicòonómi Elub wręcò 

wątpliwómiF efektami podàęteà w NVPR rK wielkieà kampanii o 

unieòależnienie się tłoch od importuK kieòależnie od kilku 

spektakularnóch efektów gospodarka autarkicòna niosła òa sobą licòne 

niedogodności i słabościI od małeà efektówności pocòónaàącK 

tielkim bròemieniem gospodarki włoskieàI ucòestnicòąceà w 

światoweà produkcài pròemósłoweà na poòiomie OITB Eniemiecka – NNBI 

brótóàska VBF bółó kosòtó trwaàąceà ponad PMJmiesięcó interwencài 

hisòpańskieàI któreà bilans finansowó òamknął się olbròómią sumą S mld 

lirówK tprawdòie R mld mieli òwrócić eisòpanie tótułem długów 

                                                                                                                                          
4T dK `ianoI aòiennikI sK P4PK 
4U dK `ianoI aòiennikI sK PM4K 
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woàennóchI ale wómagało to àednak còasuI którego gospodarce 

brakowało4VK mrowadòone woànó spowodowałó odcòuwalnó spadek 

warunków żócia wórażaàącó się stosunkiem płacó minimalneà do kosòtów 

utròómaniaK aopiero w NVPU rK osiągniętó òostał poòiom ò NVNP rKI 

podnosòąc się w następnóch dwóch latach o SB i UBRMK 

qendencàę tę społecòeństwo chciało utròómać wócisòaàąc i 

eliminuàąc sótuacàe grożące woàennómi komplikacàamiI niosącómi 

wóròecòenia oraò śmierć i kalectwo naàbliżsòóchI pròeżówaną pròeò 

ostatnie lata w setkach tósięcó domówK qómcòasem roòwóà sótuacài w 

buropieI ò tężeàącą postawą tielkieà Brótanii i crancàiI które òdecódowałó 

się na udòielenie gwarancài molsceI oraò òwiąòane ò tóm reakcàe w 

tarsòawie i BerlinieI wóònacòałó groźną perspektówęRNK tpisówałó się w 

nią pròóàacielskie kontaktó ò politókami i woàskowómi fff oòesòóI któróch 

charakter àednoònacònie pokaòówał tòwK pakt stalowó podpisanó w Berlinie 

OO maàa NVPV rK o pròóàaźni i pròómieròuK wobowiąòanie stron do 

natóchmiastoweà pomocó „wsòóstkimi siłami lądowómiI morskimi i 

lotnicòómi” nie poòostawiało òłudòeń pròó ocenie wagi tego dokumentuK 

pómptomatócòneI że to tłosi òabiegali o sformaliòowanie soàusòuI któró 

wedle wcòeśnieàsòóch planów miał obeàmować także gaponięK gednak auce 

kierowanó osobistą ambicàą parł do układu dwustronnegoI podkreślaàącego 

àego poòócàę àako „dòiekana dóktatorów” i lidera „lsi”K gednocòeśnie 

planowałI a nawet maròółI abó ò pomocą minK `iano narastaàącó konflikt 

                                                
4V gKcK `averdaleI ftalian fntervention in the ppanish `ivil tarK mrinceton–

iondon NVTRI sK PUSK 
RM pKBK `loughI ptoria del l’economia italianaK oocca pK `asciano NVSRI sK RMSK 
RN jowa minK  Becka  w seàmie  polskim R  maàa  NVPV rK  bóła  na  tóle  ważnaI  że  

ukaòała się àako osobnó drukW fl discorso del jinistro degli Affari bsteri di molonia 
diuseppe Beck pronunciato alla `amera dei aeputati il R maggio NVPVK Eooma NVPVFK 
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polskoJniemiecki òwekslować na toró dóplomatócòneI w stólu 

monachiàskimROK 

mośrednicòąca aktówność włoska òakładała upròedòaàące 

usatósfakcàonowanie kiemiec popròeò „oddanie” im ddańskaK tiadomoI 

że nie wchodòiło to w grę òe wòględu na àednoònacòne stanowisko molskiK 

Kłóciło się to też ò wiedòą tłochów o ònacòenie daleà idącóch 

ocòekiwaniach kiemcówI któròó są „opętani pròeò demona ònisòcòenia”K 

jinK `iano wóniósł to wrażenie po roòmowach w jonachium NN sierpnia 

NVPV rK òe sòcòególnie tego dnia pewnóm siebie i aroganckim 

oibbentropemW „gego wola woàowania àest pròemożnaK ldròucił wsòelkie 

roòwiąòaniaI które mogłóbó òadowolić kiemcóI a àednocòeśnie uchólić 

groźbę woànóK gestem pewienI że kiemcó òaatakowalibó nawet wówcòas 

gdóbó dano im więceà niż żądaàąKKK”RPK 

mròełomowó charakter teà wiòótó minK `iano w kiemcòech polegał 

także na tómI że òostał wówcòas powiadomionó o podàętóch roòmowach òe 

wwiąòkiem oadòieckimK Bardòo òaskocòóło to włoskich gościI któròó – àak 

podaàe bK joseleó – po powrocie ò kolacài dóskutowali w łaòience ministra 

`ianoI w nadòiei że nie òainstalowano tam podsłuchuR4K 

makt oibbentropJjołotow będąc „sensacàą na skalę światową”RR bół 

òaraòem swoistóm tròęsieniem òiemi dla całeà antóbolsòewickieà i 

antóradòieckieà còęści europeàskieà i światoweà opinii publicòneàK 

pòcòególnie dotknięci bóli włoscó fasòóściI któròó do retoróki 

                                                
RO lcòekiwania włoskie w stosunku do molski omawia mKinK sK mernaI daleaòòo 

`ianoI operaòione moloniaK ie relaòioni diplomatiche italoJpolacche degli anni trenta 
NVPS–NVPVK jilano–qrento NVVVK 

RP dK `ianoI aòiennikI sK PVSX sòeròeà pK pierpowskiI ptosunki polskoJwłoskie w 
latach NVNU–NV4MI tarsòawa NVTRI sK RUO i nX òobK też hK ptròałkoI jiędòó pròóàaźnią a 
wrogościąK w dòieàów stosunków polskoJwłoskich NVPV–NV4RK hraków OMMNK 

R4 bK jeseleóI t cieniu jussoliniegoK modwóàne żócie hrabiego daleaòòo 
`ianoK tarsòawa OMMNI sK UUK 
 RR pK ŻerkoI kiemiecka politóka òagranicònaI sKPUVK 
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antókomunistócòneà pròówiąòówali duże ònacòenieK t nieà odnaàdówali 

legitómiòacàę swego panowania w kraàu oraò wónosòenie fasòóòmu na 

pierwsòą linię ogólnoeuropeàskiego frontu antókomunistócònegoK 

kieòależnie od okresowóch odchóleń od teà linii EftaliaI npK rówaliòowała o 

òdobócie „premii” òa uònanie de iure wwiąòku oadòieckiego w NVO4 rK 

pròeò państwa òachodnie!F antókomuniòm bół głównóm motówem i 

pròewodnim hasłem dopiero co òakońcòoneà interwencài w eisòpaniiRSK 

Antópolski kierunek teà inicàatówó òłącòół w odruchu protestu katolikówI 

któròó powracali do òasług molski àako bulwaru świata chròeściàańskiegoI 

co wielokrotnie pròópominanoI także w tatókanieK mius uff naòaàutrò po 

podpisaniu paktu oibbentropJjołotow skierował do całeà ludòkości 

dramatócònó apel òawieraàącó ònamienne słowaW „kicòego się nie traci w 

pokoàuK tsòóstko można stracić w woànie”K ao nadròędnego celu tego 

pròesłaniaI còóli negocàacài celem oddalenia konfliktu òbroànego w gronie 

„europeàskieà cówiliòacài” nawiąòał też jussoliniI któró òmusòonó bół 

powiadomić BerlinI że tłochó do tak wielkieà woànó nie są àesòcòe 

gotoweK t ślad òa tóm genK rgo `avalleroI senator i dowódca we tłoskieà 

Afróce tschodnieà wióòł memoriał òawieraàącó nie tólko długi wókaò 

potròeb dotócòącóch uòbroàeniaI surowców itpKI ale pròesuwaàącó ową 

gotowość o tròó lataI koniecòne na skonsolidowanie gospodarcòeà 

samowóstarcòalnościI pacófikacàę imperiumI odnowienie woàskowe oraò 

                                                
RS kie od ròecòó będòie òauważyćI że kiemcó wobec agresài wpoo na cinlandię 

òachowówali się ògodnie ò ocòekiwaniami joskwóK katomiast jussolini manifestował 
sómpatię dla cinlandiiI mKinK weòwano do oòómu ambasadora ò joskwó na konsultacàe 
i àednocòeśnie robiono trudności ò akredótacàą nowego ambasadora radòieckiegoK lba 
państwa wręcò „ocierałó” się o òerwanie stosunków dóplomatócònóch do còego nie 
dosòło – àak pisòe eenrók Batowski – „wskutek licòenia się jussoliniego òa 
stanowiskiem eitlera” – eK BatowskiI ook NV4M w dóplomacài europeàskieàK moònań 
NVUNI sK 4MJ4NX òobK też AK hastoróI cinlandia w politóce mocarstw NVPV–NV4MK hraków 
NVVPK 
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pròeniesienie naàważnieàsòóch obiektów pròemósłowóch na terenó bardòieà 

beòpiecòneK 

mrace nad memoriałem prowadòone beò wsòechobecnego kamuflażu 

pokaòałó òbliżonó do prawdòiwego obraò włoskieà armiiK ala auce bóło to 

bardòo bolesne – òanotował minK `ianoK „gego woàownicòó instónkt i 

pocòucie honoru pchaàą go do woànóK mowstròómuàe go tólko roòumI ale ò 

tego powodu bardòo cierpi”RTK 

kaàpoważnieàsòóm powodem nieòadowoleniaI irótacài jussoliniego 

bóło uàawniaàąca się ò całą wóraòistością eliminacàa tłoch ò arenó 

dóplomatócòneàI którą òastępowała arena woàskowaK ka nieà òaś 

obowiąòówałó regułó gróI któróm ani àego woàskoI ani àego kraà nie mogłó 

sprostaćK tócòerpałó się też kiedóś tak ważne i cenne usługi pośrednikaI o 

któreà òresòtą żadna òe stron nie chciała słósòećI skoro odpowiedòią na 

żądania niemieckie bółó deklaracàe o nieustępliwościI obeàmuàące nawet 

còęści polskich mundurówK wnamiennóm epiòodem ukaòuàącóm pròemożną 

chęć dalsòego istnienia na sòali europeàskich òmagań w dniach i godòinach 

popròedòaàącóch N wròeśnia NVPV rK bóła òachęta auce abó tatókan 

interweniował w tarsòawie w duchu uònania racài niemieckichK mròó 

òałożeniu powrotu ddańska do oòesòó miano podàąć rokowania w takich 

sprawach àakW ułatwienia dla handlu polskiego w tolnóm jieścieI w 

sprawie korótaròa oraò wòaàemneà ochronó mnieàsòościK mrofK cilippo 

jaòòonisI na konferencài w moònaniu w NVUV rK mówiłI że inicàatówa 

watókańskoJwłoska to „àawne pogwałcenieI totalne i àednoraòoweI tròech 

podstawowóch òasad uważanóch wówcòas òa nieòbówalne dla dóplomacài 

watókańskieà”K lwe tròó òasadó mówiłóI żeW NF żadna inicàatówa nie może 

bóć skierowana tólko do àedneà òe stronX OF każde pròedsięwòięcie musi bóć 

absolutnie nieòależne i wolne od podeàròeń o àakąkolwiek stronnicòośćX PF 
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ewentualna inicàatówa dóplomatócòna nie może dotókać meritum 

kontrowersàiK geśli więc dosòło do wspomnianeà wóżeà propoòócàiI to 

usprawiedliwia się àą òaniepokoàeniem i troską o powstròómanie 

„wsòelkimi sposobami i òa wsòelką cenę tragicònego roòwoàu wódaròeńI 

które nieuchronnie prowadòiłó do ònisòcòenia molskiKKK”RUK 

waangażowanie miusa uff wòmogło nasilone w tóch dniach modłó o 

pokoàowe roòwikłanie sporówK mròółącòóli się do niego także księża 

parafialni naàlepieà òorientowani w nastroàach i potròebach wiernóchI 

fasòóstów nie wółącòaàącK wnane bóło też stanowisko ludòi otacòaàącóch 

tiktora bmanuela fffI wśród któróch nie brakowało woàskowóch dobròe 

ònaàącóch sótuacàę materialną i nastroàe armiiK t świeżeà pamięci mieli 

òresòtą ów tragicònó obraò także poòostali – włącònie ò jussolinimI kiedó 

spisówano potròebó armii Ei àeà òaplecòaFI które òawióòł genK `avallero do 

BerlinaK iista bóła tak obsòerna i długaI że òabiłabó bókaI gdóbó umiał 

còótaćRVK 

mowtaròane w prasie włoskieà Echociaż beò sòcòególnego 

òaangażowaniaF pretensàe i groźbó niemieckie wobec molski ònaàdowałó 

ogranicòone òroòumienieI mKinK dlategoI że koàaròone àe ò róòókiem 

prowadòenia soàusònicòeà woànóK merspektówa walki òa àakiś tam ddańskI 

autostradę còó mnieàsòość niemiecką – nie koniecònie lubianą u siebie – 

bóła na tóle odległą od społecònóch priorótetów ówcòesneà ftaliiI że 

ogłosòenie „nonbelligeranòa” wobec agresài kiemiec na molskę bóło 

                                                                                                                                          
RT dK `ianoI aòiennikI sK 4MUK 
RU cK jaòòonisI tatókan miusa uff w europeàskieà òawierusòeI sK ONRX sK merna 

Edaleaòòo `ianoI operaòione moloniaI opKcitKF nie podàął tego wątkuK 
RV dK `ianoI aòiennikI sK 4MUK 
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roòwiąòaniemI które na mółwóspie Apenińskim wówołało powsòechnó 

òachwótSMK  

qo tròecie po òaàęciu btiopii i konferencài monachiàskieà wódaròenieI 

które wóniosło prestiż auce na wóżónó – w kraàuI ale także poòa nimK t 

naàważnieàsòóch stolicach europeàskich nadal karmiono się nadòieàą na 

ogranicòenie konfliktu do wómiaru lokalnegoK guż àednak P wròeśnia 

okaòało sięI że woàna pròóbrała charakter europeàskiI a popròeò kolonie 

światowóK qóm więksòa bóła radość pròeciętnego tłochaI że àego kraàI 

chociaż nadal òwiąòanó „paktem stalowóm” ò wsòóstkimi tego 

konsekwencàamiI poòostaàe poòa woànąK oównocòeśnie o wòględó włoskie 

òabiegałó obie walcòące stronóK tięksòómi atutami dósponował eitlerI 

umieàętnie dowartościowuàącó jussoliniego i roòtacòaàącó pròed nim 

wiòàe panowania na joròu Śródòiemnóm i w AfróceK wwócięski eitler bół 

tóm bardòieà pròekonuàącóI że jussolini bół pod stałóm wrażeniem 

walorów niemieckiego żołnieròaK ldwołówał się do doświadcòeń ò f woànó 

światoweàI kiedó tròeba bóło koalicài państw maàącóch miliard còterósta 

milionów ludnościI abó wópunktować SM milionów kiemcówI boW „surowó 

pruski dról stworòół nieòwóciężonóch żołnieròó”SNK  `hciał więc  iść obok  

nichI prowadòąc woànę „równoległą”I autonomicòną w sensie militarnóm i 

politócònómI w nadòiei że głównó ciężar woànó będą dźwigali właśnie 

żołnieròe niemieccóK toànaI do któreà tłosi chcieli pròóstąpić w 

naàbardòieà im dogadòaàącóm momencieI miała też bóć błóskawicònaK geà 

òwolennicó pròekonówaliI że plutokratócòneI mało odporne i 

                                                
 SM wobK  oK  ae  celiceI  jussolini  il  auceK  io  ptato  totalitarnoI  sK  4ST  i  n  X  òobK  
także pK pierpowskiI bwolucàa sótuacài międòónarodoweà u schółku okresu 
międòówoàennegoI wW NT wròeśnia NVPVK jateriałó ò ogólnopolskieà konferencài 
historókówK oedK eK BatowskiK hraków NVV4I tegożI deneòa i międòónarodowe 
ònacòenie  ff  woànó  światoweàI  wW  ff  woàna  światowa  i  àeà  następstwaK  oedK  AK  
`òubińskiK moònań NVVSI sK SP i nK  

SN dK `ianoI aòiennikI sK PM4K 
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„òniewieściałe” demokracàe òreòógnuàą ò oporu po pierwsòóch stròałach i 

nalotachK jnieà ważne òatem miałó bóć „pewne” niedomogi w 

òaopatròeniu còó wóposażeniu woàskaI które òresòtą chciano 

wóeliminować òanim nadeàdòie godòina prawdòiweà próbóKKK 

mropaganda uprawiana w tóm duchu docierała do stosunkowo 

licònóch obówateli państwaI któróm nie sòcòędòono informacài o „le drôle 

de guerre” w wódaniu francuskoJbrótóàskimK ka domiar tego nowó premier 

tielkieà Brótanii – mocarstwa budòącego nad qóbrem respekt i uważanego 

òa głównego winowaàcę woànó – wóstosował NS maàa NV4M rK list do 

jussoliniegoK mròekaòał w nim „pròówódcó narodu włoskiego” nie tólko 

wóraòó żócòliwościI ale też òapewnienieI że nigdó nie bół „wrogiem 

wielkości tłoch ani wrogiem włoskiego sóstemu prawnego”K fnformuàącI 

że Anglia w każdeà sótuacài wótrwa do końcaI „nawet całkiem sama”I 

òaklinał – w imię tradócài łacińskieà i chròeściàańskieà – o naàgłębsòą 

roòwagę „òanim roòlegnie się ten sógnał strasòliwó”K  

ldpowiedź jussoliniego ò NU maàa odwołuàąca się do doświadcòeń 

woànó abisóńskieà oraò posiadanóch òobowiąòań Ehonor kieruàe „włoską 

politóką dòiś i àutro beò wòględu na okolicòności”F poòbawiłó tinstona 

`hurchilla òłudòeńK qrwaàące pròeò całó còas roòważania francuskoJ

brótóàskie na temat cenó òa àaką można „kupić” neutralność włoską nie 

òapowiadałó sukcesuK lcòekiwania tłoch bółó ogromneI a alianci nie 

mieli do òaproponowania nicòego „còego jussolini nie mógłbó wòiąć 

sobie samI albo còego eitler nie mógłbó mu dać w pròópadku nasòeà 

porażki”SOK 

eitler pròógotowuàącó się do koleànóch operacài woàennóch ranił 

dumę „dòiekana fasòóstów” i „pierwsòeà osobó lsi”I która poòostawała w 

stanie „nonbelligeranòa”K mròótłocòonó danómi pokaòuàącómi niemiecką 
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potęgę obawiał sięI że w dniu totalnego òwócięstwa kiemiecI także ftalia 

ònaàdòie się na liście ich wasaliK lònacòałobó to pròekreślenie całego 

dorobku ruchuI ò któróm bół całkowicie òintegrowanóI wedle formułóW 

fasòóòm to auceI auce to fasòóòmK 

eitler ocòekuàącó od jussoliniego pròede wsòóstkim sòachowania 

crancài groźbą ataku ò południa doskonale ònał włoskie ambicàe wobec 

łacińskieà siostróK tspółudòiał w antófrancuskieà kampanii woàenneà 

òadeklarował jussolini podcòas roòmów na Brenneròe NU marca NV4M rK 

eitler po powrocie do Berlina na spotkaniu ò döringiemI heitlemI godlemI 

mówił o tóch roòmowach „niemal ò entuòàaòmem”K pòcòególnie rad bół ò 

tego – podaàe àego adiutant kicolas von Below – że jussolini „daleà 

stawiał na niemiecką kartę i bół gotówI tak àak pròedtem ròucić swoich 

żołnieròó także do walki ò crancàą”SPK 

mròemożną chęć wprowadòenia tłoch na poòócàę òaàmowaną pròeò 

crancàę można naòwać głównóm motówem pròółącòenia się tłoch do 

woànóK auce widòąc w tóm dòiałaniu swą historócòną sòansę i dòieàową 

misàę ònaàdował także òroòumienie środowisk i kółI òalicòanóch do 

„hamulcowóch” wobec àego planów i ambicàiK aotócòóło to npK króla 

tiktora bmanuela fffI którego sómpatie międòónarodowe minK `iano tak 

scharakteróòował pod datą R stócònia NVPV rKW „kie lubi on kiemcówI ale 

crancuòów nienawidòi i pogardòa nimiK rważa ich òa òdolnóch do nagłego 

uderòenia na nas i ò tego wòględu ò òadowoleniem wita òobowiąòanie się 

kiemiec do woàskowego wsparcia nas”S4K 

t warunkach statusu nonbelligeranòaI któró dogadòał olbròómieà 

więksòości społecòeństwa włoskiegoI pròóstąpienie do woànó mogło 

                                                                                                                                          
SO tK `hurchillI aruga woàna światowaI tK ffI còK fI sK NOOJNO4K 
SP kK von BelowI Bółem adiutantem eitleraK tarsòawa OMMPI sK OR4K 
S4 dK `ianoI aòiennikI sK OVOK 
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dokonać się àedónie pròeciwko crancàiK oòucona na kolana pròeò òagonó 

hitlerowskieà armii stała się nad qóbrem obiektem poniżeniaK t ciągu 

kilkunastu dni dokonała się istna metamorfoòa nastawienia ogółu tłochów 

do woànó – ò negatównego i sceptócònego na poòótównóI entuòàastócònó 

nawetK hraà òalała fala filomussolińskiego uniesieniaI òdominowanego od 

lat powtaròanóm sloganemI że auce ma òawsòe racàęI a rolą obówatelaI nie 

tólko fasòóstó àest wieròóćI walcòóć i bóć posłusònómK tłosi òostali wręcò 

òacòadòeni pasmem sukcesów niemieckichI roòpocòętóch V kwietnia NV4M 

rK òaàęciem aanii i korwegiiI a następnie eolandiiI Belgii i iuksemburga 

oraò łatwą inwaòàą terótorium crancàiK ooòpocòęta OS maàa NV4MrK 

ewakuacàa kontóngentu brótóàskiego ò còęścią woàska francuskiego pròeò 

aunkierkę wówołała piorunuàące wrażenieK wwolennicó „odwrócenia 

soàusòó”I pròeàścia w stan neutralności còó utròómania „nonbelligeranòa” 

stracili atutó i pròócichliSRK NM còerwca NV4M rK tłochó wópowiedòiałó 

woànę crancàiK aecóòàę powòiął jussolini w sótuacài àednoònacòneà 

dominacài niemieckieàK honiecònie chciał mieć „swoich” òabitóchI abó 

usiąść pròó stole pokoàowóm àako òwócięòca i pogromca crancàiK 

pòóbkie i stosunkowo łatweI także dla tłochów òwócięstwo oraò 

wcòeśnieàsòa reàterada angielskiego korpusu pròeò hanał ia janche 

òrobiłó wsòędòie ogromne wrażenieK ka ogół ostrożnóI choć bónaàmnieà 

nie skromnó minK `iano T lipca NV4M rK òachowówał się w kancelarii 

oòesòó „àakbó woàna òostała àuż definitównie wógranaK Bół nienasóconó 

pròó wósuwaniu wprost lub pośrednio żądań w imieniu swego kraàu”K kie 

tólko kiceaI horsóka i jaltaI ale także afrókańskie posiadłości aliantówKKK 

                                                
SR rK janciniI NVPV–NV4MK ia vigilia della seconda guerra mondiale e la crisi del 

fascismo a oomaK bdK ArmandoI OMM4K 
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eitler nie wnikał òupełnie w te postulató ciągnąc swóà òwócięski monolog 

– òanotował mK pchmidtSSK 

tręcò chorobliwe ambicàe włoskiego dóktatoraI olśnionego 

historócònómi możliwościami otwieraàącómi się pròed nim w aliansie ò 

eitleremI nakaòówałó ucòestnicòóć w ataku na AnglięK kie chciał bóć 

poòbawionó chwałó woàenneà oraò satósfakcài ò powodu wielkiego 

dòielenia ogromnego imperiumK fgnoruàąc obiektówne możliwości 

społecònoJgospodarcòe kraàu i armii sposobił się mentalnie do koleànóch 

akcài – pròeciwko drecàiI gugosławiiI w AfróceI a nawet AmeróceK 

tsòelkie granice òostałó dawno pròekrocòone – chciał wópowiedòenia 

woànó państwom Ameróki Łacińskieà ponieważ òmusi to ptanó 

wàednocòone do obronó na bardòo dużóm froncieK 

 

 

wakończenie 

 

Włochó ò jussolinim w roli główneà pròóstąpiłó do ff woànó 

światoweà kiedó globalnó charakter konfliktu bół àuż pròesądòonóK kie 

można więc włącòać tłoch do grupó współwinnóch àeà wóbuchuI gdóż w 

sensie woàskowóm problem òostał roòstròógniętó pròeò agresàę niemiecką 

na molskęI wópowiedòenie woànó kiemcom pròeò tielką Brótanię i 

crancàę oraò Eco miało àednak lokalne i peróferóàne ònacòenieF aktówność 

woàskową wwiąòku oadòieckiego pròeciwko molsce i cinlandiiK katomiast 

Włochó jussoliniego ponosòą niewątpliwą współwinę pośredniąI pod 

pewnómi wòględami porównówalną ò kiemcami – ale nie tólko fff oòesòóI 

ale również còasów wcòeśnieàsòóchK gak odległóch – to osobne pótanie! 

                                                
SS mK pchmidtI ptatósta na dóplomatócòneà scenieK hraków NVSRI sK 4TTK 
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kieòapròecòalne ònacòenie tłoch fasòóstowskich polegało na tómI 

że àasno i òdecódowanie podàęłó one hasło rewiòài traktatów pokoàowóch 

końcòącóch f woànę światowąK wwłasòcòa ò włoskieà perspektówó okres 

międòówoàennó àawi się àako roòeàm międòó woànamiK `ałość programu 

òdobówcòegoI nieòrealiòowanego lub tólko còęściowo òrealiòowanego w 

latach NVNUJNVNV funkcàonowała w świadomości i żóciu społecònoJ

politócònóm ftalii międòówoàenneà i òostała postawiona „na ostro” w 

warunkach pròóbliżania się buropó i świata do noweà woànóK 

modtròómówana społecònie pamięć o osòustwie àakiego dopuściłó się 

mocarstwa ò crancàą w roli główneà stanowiła ważnó element ksòtałtuàącó 

atmosferę prowoàennąI która w ftalii fasòóstowskieà osiągnęła ògoła stan 

neurotócònóK w ftaliiI òamienianeà pròeò entuòàastów w còarnóch kosòulach 

w gigantócòne kosòaróI płónęłó sógnałó świadcòąceI że w kraàu tóm 

króluàe òawiść wobec możnieàsòóchI òachłanność wobec sąsiadów i pócha 

EòaroòumiałośćF wobec innóch państwI maàącóch inne sóstemó społecònoJ

politócòneI àakobó nieòdolne do wókròesania ożówcòóch programów i 

nowóch ideiK 

aopóki wokół proàektów maàącóch pròeksòtałcić naród włoski w 

òdobówców pròópominaàącóch còasó antócòne skupiali się ludòie 

propagandóI dopótó międòónarodowe możliwości roòwoàowe tłoch 

fasòóstowskich wóglądałó okaòaleK gednak konfrontacàe ròecòówistości 

woàskoweà w warunkach konfliktu òbroànego pokaòałó obiektównóI 

faktócònó obraò społecòeństwa i àego woàskaK ld końca NVP4 rK tłosi żóli 

w warunkach woàennóchI które niosłó òa sobą wsòóstkie niedogodności i 

tragedie właściwe dla konfliktów òbroànóchK tsòóstkie one – Abisónia i 

eisòpaniaI późnieà crancàaI drecàa itdKI tocòółó się na obcóch òiemiachI w 

imię programów òdobówcòóchI imperialnóchK w tóm też tròeba łącòóć 

stosunkowo małe òaangażowanie pròeciętnego żołnieròa włoskiego i àego 
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dowódcóI odciąganego od domuI ò któróm bół silnie òwiąòanó pròeò 

tradócàęI kultówuàącą miłość do òiemi swoàeàK qómcòasem ich marsò po 

cudòóch òiemiach bół obciążonó domniemaniemI że róòókuàą żócie w imię 

obcóch interesów lub celówI o małeà lub wątpliweà wartościK 

 jussolini obecnó w historii swego kraàu pròeò ponad tròódòieści lat 

Eod còasu kiedó stanął na còele organu socàalistów „Avanti”F w sposób nie 

budòącó wątpliwości pròesądòił o weàściu tłoch na drogę agresài pròeciw 

drecài i to àuż w NVOP rK moàawienie się òachłannóch naòistów wòmogło 

obawóI że w walce o nowó ksòtałt poròądku europeàskiego może òostać 

òdóstansowanó – w różnóch obsòarach i odmiennóch dòiedòinachK `hciał 

poòostać „dòiekanem dóktatorów”I a późnieà pròówódcą lsiI a pròede 

wsòóstkim naàwięksòóm sónem òiemi włoskieà còasów nowożótnóchK kie 

stroniąc od blefu i póò àedónie òroòumiałóch dla àego wielbicieli Eàakże we 

Włosòech licònóchF podeàmował decóòàe woàenne w imieniu swego 

naroduI ale beò àego udòiałuK „geden còłowiek – tólko àeden còłowiek – ò 

powodu osobistóch ambicàiI wskutek …głodu woàskoweà chwałó»I użówaàąc 

àego autentócònóch słówI ò premedótacàą wtrącił kraà w pròepaść” J napisał 

minK `iano w pożegnalnóm liście do króla OP grudnia NV4P rKSTK  

fdąc daleà można stwierdòićI że tłosiI maàąc możliwość 

wókoròóstania procedur demokratócònóch nie bólibó do woànó światoweà 

pròóstąpiliK qakże w tóm sensie odpowiedòialność elitó państwa ò 

jussolinim w roli główneà àest ogromnaI tóm więksòaI że włącòenie do 

òmagań woàennóch pociągnęło òa sobą woànę domowąI o òasięgu i 

skutkach pròewóżsòaàącóch dramat walki ò wrogiem òewnętrònómK 

 

                                                
ST dK AfeltraI f 4R giorni che sconvolseroK i’ftalia OR luglio – U settembre NV4PK 

bdK oiòòoli NVVPI sK NVRJNVSK 


