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OD IREDENTIZMA DO INTERVENCIONIZMA: NA PRELOMU 19. IN 20. 
STOLETJA DO VSTOPA ITALIJE V PRVO SVETOVNO VOJNO

Salvator ŽITKO
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Garibaldijeva 18, 6000 Koper, Slovenija

e-mail: salvator.zitko@gmail.com

IZVLEČEK

Avtor predstavlja vpogled v italijanske družbeno-politične razmere v obdobju treh desetletij pred prvo svetovno 
vojno, predvsem v posamezne faze italijanskega iredentizma in nacionalizma, ki sta v svojem kontinuiranem odnosu 
z imperializmom, prepojenim s principi nacionalnih teženj po priključitvi »neodrešenih dežel«, tradicijo risorgimenta 
in v zaključni fazi tudi s politiko »sacro egoismo«, vplivali na vstop Italije v vojno z Avstro-Ogrsko.

Ključne besede: iredentizem, nacionalizem, trozveza, militarizem, etnično-nacionalni konfl ikti, intervencionizem

DALL'IRREDENTISMO ALL'INTERVENZIONISMO: DAL PERIODO A CAVALLO DEL XIX E 
XX SECOLO FINO ALL'INGRESSO DELL'ITALIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

SINTESI

L'autore presenta la situazione politica in Italia nei tre decenni che precedettero la prima guerra mondiale, in 
particolare le singole fasi dell'irredentismo e del nazionalismo italiano che a causa del loro rapporto costante con 
l'imperialismo carico di aspirazioni nazionalistiche riguardanti l'annessione delle »terre irredente«, della tradizione 
del Risorgimento e, nella fase conclusiva, con la politica del »sacro egiosmo«, contribuirono a portare l'Italia in guer-
ra contro l'Austria-Ungheria.

Parole chiave: irredentismo, nazionalismo, Triplice Alleanza, militarismo, confl itti etnici e nazionali, 
intervenzionismo
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UVOD

Stoletnica prve svetovne vojne, zlasti pa sklenitve 
tajnega Londonskega sporazuma, 26. aprila 1915, in 
posledičnega vstopa Italije v vojno na strani antantnih 
sil, predstavljata za zgodovinsko stroko nenehno velik 
izziv in ob letošnjem jubileju tudi priložnost za nove 
refl eksije, ocene in poglede na tedanji prelomni čas, 
tako v širšem evropskem, kot ožjem severnojadranskem 
prostoru. Ob številnih delih italijanskega, avstrijskega, 
hrvaškega in slovenskega zgodovinopisja, ki skušajo v 
okviru svojih raziskovalnih ustanov in posameznih av-
torjev na novo interpretirati in defi nirati nekatere ključ-
ne dogodke in ozadja, ki so privedla do vstopa Italije v 
prvo svetovno vojno, je tudi v uredništvu revije Anna-
les dozorela pobuda za pripravo posebnega tematskega 
sklopa, ki naj bi odstrl nekatere nove poglede in vidike 
tega dogajanja na ožjih tleh tedanjega Avstrijskega pri-
morja. V pričujoči uvodni razpravi so prikazane najbolj 
relevantne značilnosti italijanskih družbeno-politične 
razmer, povezanih z iredentizmom in nacionalizmom, v 
obdobju od vstopa Italije v trozvezo (1882) do vojne na-
povedi proti Avstro-Ogrski (1915). Namen je analizirati 
stališča, povezave in razhajanja predstavnikov italijan-
skega iredentizma in nacionalizma.

OD VSTOPA ITALIJE V TROZVEZO (1882) 
DO KONCA 19. STOLETJA

Med zgodovinarji prevladuje mnenje, da se je ire-
dentizem pojavil v obdobju med šestdesetimi in osem-
desetimi leti 19. stoletja kot notranja in zunanja reakcija 
v ozkih krogih demokratske stranke Italijanskega kralje-
stva in med italijansko radikalno usmerjeno mladino na 
tleh habsburške monarhije. Za italijanskega zgodovi-
narja Angela Aro so bile opredelitve Giuseppeja Maz-
zinija iz leta 1866 rojstni datum iredentizma. Z njimi 
je Mazzini postavil »argumentirane temelje«, na kate-
re je naslanjal iredentizem v naslednjih desetletjih: gre 
za skupek zgodovinskih citatov, literarnih reminiscenc, 
strateških ocen in geografskih danosti, ki naj bi uteme-
ljevale pravo Italije do ozemelj v severnem Jadranu in 
na južnem Tirolskem (Cattaruzza, 2007, 19).

V letih po združitvi Italije pa tja do italijanskega vsto-
pa v trozvezo (1882) je iredentistični diskurz predvsem 
poudarjal pravo Italije do zasedbe »neodrešenih dežel« 
(terre irredente) na podlagi argumentov, da bi naj bila ta 
ozemlja v nacionalnem pogledu italijanska oziroma naj 
bi se nahajala znotraj »naravnih meja« Italije, ki naj bi 
imela tudi pravico do ozemeljskih kompenzacij zaradi 
avstrijskih ozemeljskih pridobitev na Balkanu.

Pri tem je potrebno poudariti, da je iredentizem se-
demdesetih in osemdesetih let 19. stoletja v nadaljnjem 
razvoju spremenil svoj značaj. V bistvu je postalo to 

gibanje tja do konca 19. stoletja domena levice, zlasti 
demokratov in republikancev. Levica je bila brezkom-
promisna v svojih stališčih do Avstro-Ogrske, medtem 
ko jo kolonialna vprašanja niso niti zanimala, imperiali-
zem pa je sploh zavračala. Pravico do zasedbe »Julijske 
krajine« pa je vedno opirala na nacionalni princip in 
teorijo o naravnih in geografskih mejah.1 

Poskusi ponovnega oživljanja iredentizma so pro-
padli, ko se je italijanska zunanja politika spremenila 
zaradi francoske zasedbe Tunisa in je Italija defi nitivno 
krenila na pot kolonialne politike in približevanja Av-
stro-Ogrski in Nemčiji. Italijanska diplomacija je na-
mreč s tem ciljala na vzpostavitev mreže zavezništev, 
ki bi rešila državo pred diplomatsko osamljenostjo in ki 
ji je škodila tako na Berlinskem kongresu leta 1878 kot 
leta 1881, ko je Francija zasedla Tunis (Chabod, 1965, 
722–728). Prišlo je do podpisa trozveze med Avstro-
-Ogrsko, Italijo in Nemčijo,2 ki je privedel do izboljša-
nja italijansko-avstrijskih odnosov, in italijanska vlada 
si ni mogla več dovoliti, da bi podpirala ali vsaj pri-
krito odobravala delovanje iredentističnih krogov (Apih, 
1988, 64–65).

S podpisom trozveze (1882) se je Avstrija obvezala, 
da bo varovala italijanstvo v Avstrijskem primorju, Itali-
ja pa je zaenkrat uradno prenehala podpirati italijanska 
iredentistična društva na vzhodnem Jadranu. Leta 1889 
so razpustili Odbor za Tridentinsko in Trst, ki pa se je 
kasneje obnovil v ilegali in nadaljeval svojo konspira-
tivno dejavnost tako kot mnogi drugi odbori. Različne 
oblike odpora proti trozvezi so imele v teh letih svoj 
odmev tudi v italijanskem parlamentu, kjer se je obliko-
val poseben poslanski odbor, ki je jasno izpostavljal dej-
stvo, da vztrajanje Italije v trozvezi pomeni odrekanje 
Trstu in Tridentinski. Kljub temu je imela vlada jadranski 
iredentizem še vedno za rezervno sredstvo v primeru 
spremenjenega evropskega ravnotežja oziroma svoje 
zunanjepolitične usmeritve. Jadranski iredentizem je to-
rej začasno prepustila samemu sebi, ni mu pa odtegnila 
moralne podpore, saj ga – kot je poudarjal Gaetano Sal-
vemini – italijanske vlade niso mogle v celoti zanikati, 
ker je bil ravno nacionalni princip temelj Italijanskega 
kraljestva (Cattaruzza, 2007, 40).

Leti 1882–1883 sta prinesli gotove spremembe tudi v 
iredentistično gibanje onkraj avstrijsko-italijanske meje. 
Italijanski domoljubi z območja Tridentinske in Avstrij-
skega primorja so se zavedali, da je po sklenitvi trozve-
ze obdobje risorgimenta resnično zaključeno in da se je 
možnost morebitne »osvobodilne vojne« močno odda-
ljila. Treba se je bilo zateči k drugačnim metodam, se 
oprijeti dela in vzpostaviti zaupanje v lastnih vrstah. Le 
na tak način bi lahko reševali in povečevali nacionalno 
dediščino, zlasti pa jezik. V ospredje je stopil tisk, šole 
in kulturne ustanove, vse oblike propagande in najra-
zličnejše manifestacije, ki naj bi oživele domoljubna 

1 O konceptu naravnih oziroma geografskih meja glej kritične pripombe v Salvemini, Maranelli, 1919.
2 Podrobneje o vstopu Italije v trozvezo Babudieri, 1991; Salvatorelli, 1939.
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čustva in opogumila mlačneže. Skratka, reformistična 
metoda oziroma nekakšen minimalističen program, ki 
se je usmeril leta 1884 v ustanovitev Istrskega politične-
ga društva (Società Politica Istriana), ki je odslej vodilo 
italijansko politiko v Istri. Istrsko področje iredentizma 
je tako ob koncu osemdesetih let 19. stoletja pod vpli-
vom časopisja, številne periodike in aktivne dejavnosti 
društev ter obenem nasičeno z miti in ideali različnih 
vrst vključevalo vedno širše mase italijanskega prebival-
stva. Ob vprašanju, ali je bil iredentizem tistega obdobja 
rezultat spontanega in avtonomnega razvoja nacionalne 
ideje, ali pa bolj instrument vodilnih liberalno-nacional-
nih krogov, ki so ga razširili predvsem po Trstu in Istri ter 
vanj zajeli pretežno malomeščanske, pa tudi že nižje 
sloje prebivalstva, prevladuje drugi aspekt, se pravi in-
strumentalizacija nacionalne ideje, ki pa jo protagonisti 
politike nacionalne obrambe niso postavljali v tolikšni 
meri (zlasti v Trstu) proti dunajskemu birokratskemu 
centralizmu, kolikor proti avtohtonemu slovanskemu 
prebivalstvu. Borba proti slovanstvu je karakterizirala 
italijansko nacionalno gibanje v Avstrijskem primorju 
od osemdesetih let 19. stoletja dalje in je torej ob preho-
du v masovno gibanje tvorila bistveno drugačno podobo 
(Lukić, 1956; Strčić, 1981; Maserati, 1991; Žitko, 2002).

Netivo za širjenje sovražnih čustev do habsburške 
monarhije je kljub preobratu v letu 1882 v osemdesetih 
in devetdesetih letih prihajalo predvsem z italijanskih 
tal. Sicer je preobrat v avstrijsko-italijanskih odnosih po 
tem letu sprva povzročil, da so začeli na problem »neo-
drešenih dežel« gledati z drugačnimi očmi, zlasti v smi-
slu poseganja po zakonitih sredstvih. Takšne strategije 
so se oprijeli tako demokratični kot zmerni iredentisti pa 
tudi skrajni levičarji, ki so preko svojih časopisov in bolj 
ali manj tajnih društev, nadaljevali z agitacijo o »neod-
rešenih pokrajinah«, iredentistični krožki pa so rasli po 
celotnem italijanskem ozemlju, čeprav noben ni dose-
gel pomena in moči društva Pro Italia Irredenta v letih 
1878–1882.3 

Zlasti po letu 1887 je s prihodom Francesca Crispija 
na oblast, iredentizem v Italiji prenehal s prakso skrivnih 
sestankov v krogu republikancev in emigrantskih dru-
štev ter se pojavil med tistimi, ki so iz različnih vzrokov 
nasprotovali vladni politiki. Iz tovrstnih potreb – bolj kot 
pa iz nekakšne splošne vneme do italijanskega življa na 
avstrijskih tleh – se je leta 1889 porodilo nacionalistično 
društvo Dante Alighieri (Società Nazionale Dante Alighi-
eri). Ideja o formiranju društva je dozorela v Rimu med 

mladimi emigranti z območja Tridentinske in Avstrijske-
ga primorja, ki so prešli iz republikanskega iredentizma 
in se postopno pomikali proti desnici: Giacomo Venezi-
an (kasneje so mu priznali zasluge za pravega in resnič-
nega očeta društva), Salvatore Barzilai, Ettore Tolomei, 
Aurelio Salmona, Salmone Morpurgo, Enrico Tedeschi 
in Albino Zenatti (Sabbatucci, 1970, 480).

V prvih letih delovanja je bila društvena pomoč av-
strijskim Italijanom dokaj skromna, temu primerni so 
bili tudi rezultati. Dejansko je v tistih letih nacionalni 
boj prehajal nekatere najbolj dramatične faze: od ukini-
tve društva Pro Patria leta 1890 do uvedbe dvojezičnih 
napisov na sodiščih po Istri in na Goriškem, kar je v 
nekaterih okoljih izzvalo prave upore italijanskega pre-
bivalstva (npr. 1894 v Piranu) (prim. Apollonio, 1992).

Kmalu po razpustitvi Pro Patrie je bila rojena Lega 
Nazionale (1891), ki je v kratkem postala velika organi-
zacija italijanskega nacionalnega gibanja tako v Avstrij-
skem primorju kot na Tridentinskem. Svoje podružnice 
je ustanavljala kjer se je le dalo, v veliki meri tudi v 
čisto slovenskih in hrvaških okoljih. Dejavnost društva 
je bila sicer interpretirana v smislu »obrambe italijan-
stva« na področju osnovnošolske in domovinske vzgoje 
s ciljem, da bi pospeševala ustanavljanje in vzdrževa-
nje italijanskih šol na avstrijskih tleh, zlasti na etnično 
in jezikovno mešanih območjih (Szombathely, 1962, 4; 
Coceani, 1971, 105–113). Leta 1894 je bila Lega Nazi-
onale že dodobra uveljavljena, saj je združevala elitne 
sloje, zlasti sloj srednjega in drobnega meščanstva, bila 
pa je popularna tudi med nižjimi sloji. Med drugim je 
uspevala organizirati prave masovne manifestacije, ki so 
za tiste čase zavzemale velik obseg, dogodki leta 1894, 
zlasti v Piranu, pa so bili zgodovinsko pomembni pred-
vsem zato, ker prvič v Istri zasledimo subverziven, na-
silen in protizakonit iredentizem, ki je izviral iz krogov, 
prisotnih že nekaj let in o katerih govori L'Eco dell'Alpe 
Giulia, glasilo »akcijskega iredentizma« (Irredentismo 
d'azione).4 

Če je po eni strani akcijski iredentizem po letu 1894 
ob piranskih dogodkih, ki so odmevali na Dunaju pa 
tudi v Italiji in zamajali celo Crispijev vladni kabinet, 
pokazal na nepripravljenost na organizacijski in psiho-
loški ravni, pa je po drugi strani vzpodbudil Graziadio 
Isaia Ascolija, uglednega goriškega glotologa, k izdaji 
daljšega prispevka v literarni reviji Nuova Antologia z 
naslovom Gli Irredenti. Šlo je za prispevek, ki je sku-
šal italijanskemu javnemu mnenju kar najbolj realistič-

3 Društvo je nastalo maja 1877 v Neaplju na pobudo Mattea Renata Imbrianija, ki mu tudi pripisujejo iznajdbo termina »irredento« ozi-
soma »Irredentismo«. Izhajalo je iz enotne sredine in je postalo koordinator velikega števila krožkov, odborov in sekcij, ki so se pogosto 
oblikovali spontano na celotnem območju Italije. Dejavnost društva je slonela predvsem na aktivnosti Imbrianija, Bovia in skupine ne-
apeljskih demokratov: Mirabellija, Salmone, Capore, Casinija, G. di Laurenzana in Pansinija, ki so načelovali Imbrianijevemu časopisu 
L'Italia degli Italiani. Treba je tudi pripomniti, da društvo ni bilo le nekakšen garibaldinski revival, ki se je oblikoval zato, da bi po Italiji 
širil iredentitične ideje in zavest, temveč da bi na dokaj odločen in konkreten način vplivalo na italijansko zunanjo politiko in se umestilo 
v mednarodne okvire. O navedeni problematiki zlasti Castellini, 1914; Morandi, 1968, 143–196; Volpe, 2002.

4 Iredentistični list L'Eco dell'Alpe Giulia je urejal R. Battera, ki je vodil tudi milansko sekcijo krožka Garibaldi iz Trsta. V Milanu je vzpo-
stavil pravo informacijsko in propagandno protiavstrijsko središče, ki je delovalo v ilegali in v iredentistična jadranska mesta pošiljalo 
časopise, članke in letake (Apollonio, 1992, 38).
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no osvetliti jadranski problem, ne da bi pri tem preveč 
vznemirjal občutljivost avstrijskih Italijanov znotraj 
liberalno-nacionalnega tabora. Do iredentizma je bil 
Ascoli – sicer privrženec italijanskega risorgimenta – 
preveč zmeren in pomirjevalen. Njegovo »legalno« po-
litično misel je narekovala ljubezen do rodne Gorice, pa 
tudi kot znanstvenik se ni mogel predajati iluzijam, ki 
jih obstoječe prilike niso dovolj opravičevale (Marušič, 
1976, 296).

V razpravi Gli Irredenti se je dotaknil položaja Ita-
lijanov na Tridentinskem, v Dalmaciji, na Goriškem, v 
Istri in Trstu v odnosu do avstrijskih oblasti in slovanske-
ga prebivalstva. Glede Avstrije se je v razpravi zavzel, 
da je potrebno do nje voditi bolj razumno in preudarno 
politiko in prenehati s hujskanjem množic in uličnimi 
manifestacijami. Glede Slovanov je sicer sprejemal zna-
no stališče, da naj bi jih avstrijske oblasti uporabljale 
v borbi proti Italijanom, vendar se mu je zdel po drugi 
strani način postopnega asimiliranja Slovanov z name-
nom, da bi tako ohranili italijanski značaj tega obmo-
čja, zastarel; Slovanom ni odrekel pravice do lastnega 
razvoja in obstoja. Taka dvonarodna realnost, ki ji ni 
videl skorajšnje rešitve v okviru sprememb na mednaro-
dnem nivoju, ga je navedla k predlogu o upravni razde-
litvi tedanjega Avstrijskega primorja po narodnostnem 
principu. Italijanski del take nove upravne celote, ki jo 
je poimenoval »Tržaška provinca«, bi obsegal goriško 
Furlanijo, Gorico, tržiško območje, nakar bi po devinski 
ožini dosegel Trst ter zajel še zahodno Istro. Le na takšen 
način in z zavestno priključitvijo k avstrijskemu cesar-
stvu, bi se lahko oblikovala italijanska jadranska provin-
ca, ki bi znotraj Avstrije predstavljala podobno tvorbo 
kot francoski kanton Ženeva v Švici. To bi bila po nje-
govem »dokončna« rešitev, ki bi Italijanom na območju 
Avstrijskega primorja zagotavljala pogoje za ohranitev 
lastne identitete in varnosti (Apollonio, 1992, 159).

Kot je torej videti v Ascolijevem delu ni bilo direktnih 

vzpodbud, ki bi merile na uničenje Avstrije oziroma na 
neko državnoupravno spremembo obstoječega položaja 
njegovih rodnih krajev, prav tako se ni nikoli zavzemal 
za kakršenkoli asimilacijski poseg. Tolerantnost do Slo-
vencev je pokazal že leta 1848, potrdil pa kasneje, zlasti 
ko se je zavzemal za narodnostno porazdelitev tedanjih 
dežel Avstrijskega primorja. Priznaval je narodnostno 
mešani značaj Goriške in ostalih pokrajin Avstrijskega 
primorja, skušal je najti rešitev naraščajočih narodno-
stnih bojev, vendar je kljub upoštevanju aktivne priso-
tnosti Slovencev hkrati naglašal vlogo romanskega življa 
kot civilizacijsko močnejšega partnerja. Šlo je torej za 
poglede in argumente, ki jih je dvajset let kasneje v svo-
jem znamenitem delu Irredentismo adriatico (Firenze, 
1912) mnogo bolj radikalno izpostavljal tržaški socialist 
Angelo Vivante, leta 1895 pa jih je v reviji Nuova Anto-
logia osvetljeval liberalec in znanstvenik, človek širokih 
nazorov in daljnovidnosti, antikonformizma in zvestobe 
lastnemu idealu, kot je Ascolija ob petdeseti obletnici 
smrti označil G. Manzini (Marušič, 1976, 298).

Padec Crispijeve vlade leta 1896 je v marsičem vpli-
val na spremembo italijanske zunanje politike, hkrati s 

Trst – Veliki trg s palačo c.k. namestništva pred prvo 
svetovno vojno (M. Pahor, Jadranska banka v Trstu, 
1996, 112)

Zemljevid poknežene grofi je Goriško-Gradiščanske s Tr-
stom in okolico, natisnjen leta 1905 (Primorska 1918–
1947, Katalog stalne razstave, Goriški muzej, 2002, 5)



865

ANNALES · Ser. hist. sociol. · 25 · 2015 · 4

Salvator ŽITKO: OD IREDENTIZMA DO INTERVENCIONIZMA: NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA ..., 861–884

tem pa se je tudi italijanski iredentizem znašel v bistve-
no drugačnem položaju kot v predhodnem obdobju. 
Najpomembnejši element, ki je zaznamoval italijansko 
politično življenje v zadnjih letih 19. stoletja je bil ve-
lik prodor in uveljavitev socialističnega gibanja, tako v 
parlamentu kot v celotni državi. Konservativni krogi so 
zaradi tega v iredentizmu dokaj hitro odkrili potencial-
nega zaveznika, ki bi lahko mlajše generacije odvrnil 
od revolucionarnih tendenc ter omehčal parlamentar-
no opozicijo ljudskih strank glede vojaških izdatkov. 
Toda najbolj očitno znamenje spremenjenih odnosov 
med iredentizmom in italijanskim političnim vrhom, se 
je znova pokazalo v dejavnosti društva Dante Alighie-
ri oziroma v dejavnosti njegovega novega predsednika 
Pasquala Villarija. Z njim je društvo začelo deliti »skrb« 
nad iredentisti in emigranti, od tu pa tudi tendenca po 
»večji Italiji«, ki jo je porodila prisotnost italijanskega 
življa na vseh koncih sveta. Na temelju teh novih premis 
se je pri njem izoblikovalo novo pojmovanje italijanske-
ga naroda kot organizma, ki živi od ekspanzionizma, 
zato bi moral iredentizem postati gonilna sila nenehne 
borbe za zaščito nacionalnih interesov. V trenutku, ko je 
bil torej iredentizem vključen v najbolj splošno ekspan-
zionistično vizijo, je izgubil svoj poseben pomen ozi-
roma razlog za obstoj, bodisi kot ideološki konstrukt ali 
pa kot konkretna vizija zunanje politike. Kljub temu pa 
je bila tudi temu minimaliziranemu iredentizmu v nasle-
dnjem obdobju namenjena dokaj pomembna funkcija 
in vloga, zlasti na območju Tridentinske in vzhodnega 
Jadrana (Sabbatucci, 1970, 486).

ITALIJANSKI NACIONALIZEM IN IREDENTIZEM 
V DESETLETJU PRED PRVO SVETOVNO VOJNO

Skoraj celotno obdobje do prve svetovne vojne je 
s svojo politiko »novega liberalizma« na italijanski po-
litični sceni zaznamoval Giovanni Giolitti. Hkrati je 
to obdobje pospešenega industrijskega razvoja, zaradi 
česar je Italija, dotlej pretežno agrarna dežela, posta-
jala agrarno-industrijska, kar pa je v italijansko družbo 
vnašalo velika socialna in družbena nasprotja. Kapitali-
stična ekspanzija je postajala nacionalna realnost, ki so 
jo poleg meščanstva vzele na znanje tudi delavske in 
kmečke množice in njihove organizacije, zlasti sindikati 
in socialistična stranka, ki je v tem obdobju dobila tiste 
organizacijske oblike, po katerih se je bistveno razliko-
vala od drugih evropskih socialističnih strank: v svojem 
okrilju je poleg delavskih slojev zbrala tudi široke sloje 
nižjega meščanstva, zlasti pa večji del izobraženstva, 
kar je postopno prispevalo k njeni notranji razceplje-
nosti in šibkosti. Tako so se meščanski sloji svobodnih 
poklicev, intelektualcev, trgovcev, industrialcev in mno-
gih drugih, ki so hoteli biti v obdobju Crispija in Pello-
uxa napredni in so simpatizirali s socialisti, po volitvah 
leta 1904 obrnili odločno na desno. Večina, ki se je v 
parlamentu oblikovala po teh volitvah, je ostala zvesta 
Giolittiju vse do leta 1914 in mu omogočala, da je vzdr-

ževal sistem, ki se je po njem poimenoval »giolitizem«. 
Giolitti je računal na širšo podporo tistih sil, katerih te-
žišče je bilo izven parlamenta, saj je bil prepričan, da 
njegova najpomembnejša funkcija ni v izvajanju svoje 
zakonodajne funkcije, temveč izvolitev in podpora izvr-
šni oblasti. Seveda pa Giolitti ni zaničeval parlamenta, 
temveč je gojil zaupanje vanj predvsem kot moderator-
ja ekstremizmov, kot političnega subjekta za reševanje 
konfl iktov med nasprotujočimi se interesi in za zaščito 
države pred iracionalnimi strastmi in nasilnimi manjši-
nami. V iskanju ravnovesja med konservativci in demo-
krati, katoliki in socialisti, je Giolitti hkrati paraliziral 
ekstremna gibanja in sledil srednji poti (Seton-Watson, 
1967, 379–427; Cusin, 1970, 115–162; DAI, 185–191).

Ponovno rojstvo iredentizma starega kova, ki ga je 
svoje čase Crispi že zatrl, je bilo naravna posledica kri-
tičnega stanja v trozvezi. Iredentisti so uživali Zanardel-
lijeve in celo kraljeve simpatije, vendar jim ni uspelo 
ponovno osvojiti dominantnega položaja znotraj levice, 
ki so ga imeli pred letom 1890. Čeprav je bil vpliv maz-
zinijanskega iredentizma praktično neznaten, so v Italiji 
dozorevale nacionalne aspiracije novega tipa, ki so bile 

Giovanni Giolitti (G. Prezzolini, La Voce 1908-1913, 
1947, 661)
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dokaj zaskrbljujoče, zlasti za Avstro-Ogrsko. Nacionali-
stična struja, ki je bila v začetku omejena na intelektual-
ne in literarne kroge, je v spremenjenem ozračju začet-
ka 20. stoletja vedno bolj širila svoj vpliv, dokler ni po 
aneksiji Bosne in Hercegovine oziroma bosansko-her-
cegovski krizi leta 1908, prišla na površje in pridobila 
veliko politično težo. Nacionalisti so se sicer še navdi-
hovali pri italijanskem risorgimentu, vendar so pri njem 
zavračali liberalno tradicijo; v svojih spisih so dokončno 
zavrgli Mazzinija, tako da se je »ideja Rima« identifi ci-
rala z dominacijo in »misija« tretje Italije s kolonialnimi 
osvajanji. Nacionalisti so se zgledovali po ekspanzio-
nizmu svetovnih sil, zlasti ZDA, Japonske, Francije in 
Velike Britanije, Italija (imenovana tudi l'Italietta) pa 
je po njihovem ostajala v ozadju, vse od 1896 zavze-
ta pretežno s svojo notranjo problematiko brez občutka 
za lastno poslanstvo v širših svetovnih dimenzijah. Tako 
se je vsaj zdelo Alfredu Orianiju, enemu predhodnikov 
modernega italijanskega nacionalizma, zasnovanega na 
načelih, ki so prekinila s tradicionalnim meščanskim re-

dom. Njegov idol je bil nekdanji ministrski predsednik 
Francesco Crispi, katerega padec po porazu pri Adui, je 
bil zanj temen madež na italijanski nacionalni časti. Po 
Orianiju je ozemeljska ekspanzija predstavljala nacio-
nalno dolžnost: bil je prepričan, da bodo le osvojitve 
v Afriki in prevlada na Jadranu oziroma v Sredozemlju 
risorgimento lahko privedle do njegovega zaključka ter 
da bi lahko le vojna okrepila nacionalno tkivo Italije. 
Ekonomski problemi in družbeno razslojevanje bi lahko 
našla svojo rešitev »v veličini«, ki predstavlja smoter, 
junaštvo pa sredstvo za njegovo dosego (Volpe, 2002, 
353–360; Seton-Watson, 1967, 409).

Druga velika osebnost nacionalističnega gibanja je 
postal Enrico Corradini, učinkovit pisec in žurnalist, ki 
se je spreobrnil v nacionalista po porazu pri Adui in ga 
je prevzela D'Annunzijeva fascinantnost. Novembra 
leta 1903 je s skupinico mladih pisateljev v Firencah 
osnoval prvo nacionalistično revijo Il Regno, ki je kmalu 
postala glasnik vseh tistih, ki so prezirali bojazljivost in 
strahopetnost, še bolj pa tistih, ki so zavračali »prosta-
ški socializem«; postala je sredstvo za prebujo meščan-
stva iz njene otrplosti in za oblikovanje nove elite, ki 
bi ustvarjala bogastvo, stremela po moči in osvajanju 
kolonij (Guglielmino, 1971, 105–107).

Prve številke revije Il Regno so sledile dogodkom v 
sosednjih državah z nemajhno dozo kritičnosti in očit-

Alfredo Oriani (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 
1974, 473)

Enrico Corradini (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 
1974, 268)
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kov vladi na račun njene neučinkovitosti pri obrambi 
italijanskih interesov in se v nekaterih člankih stopnje-
vale do silovitih napadov na stališča socialistov, ki so jih 
zastopali v parlamentarnih razpravah glede proletarske 
solidarnosti in oboroževanja. Kot ugotavlja v svojem 
delu Paola M. Arcari, je krog okoli revije Il Regno svoj 
gnev in jezo zaradi protiitalijanskih incidentov v Avstri-
ji želel preliti v krepitev militarističnega duha oziroma 
potrebo po oboroževanju in večji angažiranosti armade 
(Arcari, 1934–1939, 464).5 

V letih 1906 do 1908 je v razvoju nacionalistične-
ga gibanja oziroma iredentizma zaslediti določen za-
stoj, novega zagona sta v smislu »prebuje nacionalne 
zavesti« dobila šele z bosansko-hercegovsko krizo, ki 
je pomenila radikalno prelomnico in sprožila nov val 
nacionalizma, ki je na določen način dosegel vrhunec 
na I. kongresu italijanskih nacionalistov v Firencah de-
cembra 1910.

Fenomen, ki mu lahko sledimo po bosansko-herce-
govski krizi leta 1908, ni bil omejen zgolj na ponoven 
izbruh iredentizma, temveč gre za povsem novo vzduš-

je, ki je preplavilo vsa področja družbenega življenja; 
v bistvu gre za »prebujo nacionalne zavesti«, kot se je 
izrazil Romolo Ronzio (1943, 273–293).

V takratnem italijanskem političnem prostoru prav-
zaprav izstopajo tri poglavitna dejstva, ki jih lahko 
povežemo z bosansko-hercegovsko krizo: kriza inter-
nacionalističnih idealov na področju mednarodnega de-
lavskega gibanja, zlasti med revolucionarnimi sindikali-
sti in desnimi reformisti; razmah gibanja proti trozvezi 
in s tem odklon od zunanjepolitičnega kurza Giolittijeve 
vlade; nihanje znotraj pozicije oziroma demokratične 
levice glede njenega dotedanjega odnosa do oborože-
vanja, vojne in italijansko-avstrijskih odnosov.

Toda najpomembnejše dejstvo političnega življenja 
teh let, ki ga lahko ravno tako pripišemo spremenje-
ni politični klimi po bosansko-hercegovski krizi, se je 
izrazilo na desnici: gre za ponovno prebujo naciona-
lističnega gibanja. Po eni strani gre za Corradinija, ki 
je v člankih in razpravah nadaljeval diskurz, ki ga je 
svoječasno začel na straneh revije Il Regno in si priza-
deval, da bi dal »proletarsko« dimenzijo svojemu ari-
stokratskemu imperializmu, po drugi strani pa je moč 
slediti združevanju in povezovanju različnih vrst pisate-
ljev, novinarjev in politikov z namenom, da bi ustvarjali 
revialni tisk z nekim novim nadihom nacionalizma po-
sebnega tipa, senzibilnega in hkrati bojevitega, a dokaj 
splošnega ter brez solidnih teoretskih temeljev. Ta tisk se 
dejansko omejuje na poudarjanje potrebe po močnejši 
Italiji, zlasti v vojaškem smislu, po močnejši nacionalni 
zavesti, bolj energični zunanji politiki, po odklanjanju 
socialističnega internacionalizma in oblastnega parla-
mentarizma, ter nenazadnje po stigmatiziranju mlahave 
in koruptivne Giolittijeve vlade ter plašne, servilne in 
pragmatične Tittonijeve zunanje politike. Gre v bistvu 
za »drugačen italijanski nacionalizem«, o katerem go-
vori Gioacchino Volpe, nacionalizem, ki ima svoj naj-
bolj značilen izraz v delu Scipia Sigheleja Pagine nazio-
naliste ter na straneh dveh novih nacionalističnih revij Il 
Carroccio in La Grande Italia.

Po splošnem mnenju zgodovinarjev, ki so se ukvarjali 
s to problematiko, je v tej fazi italijanskega nacionalistič-
nega gibanja, iredentizem igral odločilno vlogo. Tezo o 
soočenju in prepletanju nacionalistične in iredentistične 
struje je z določenimi popravki sprejela tudi Arcarijeva, 
še mnogo bolj prodorno in artikulirano analizo pa je pri-
pravil Volpe, ki mu niso ušle meje in dvoumnosti medse-
bojne nacionalistično-iredentistične povezanosti. Zanj so 
se dvoumnosti in kontradikcije prenehale v postopnem 
pomikanju Italije k ambicioznemu cilju »velike Italije«. 
Toda iredentizem od teh svojih novih podpornikov in za-
govornikov v bistvu ni dobil nobene konkretne vzpod-
bude za uresničitev svojega »maksimalnega programa«; 
niti njegova uvrstitev v italijanski politični prostor ni kaj 

5 Gre za delo – Paole M. Arcari –, ki ni le zgodovina nacionalizma, temveč predstavlja tudi prerez italijanske politične misli, razumljene 
kot nasprotujočo, vendar napredno potrditev »nacionalne politične doktrine«, ki se ob vrsti pristranskih sintez v polni meri realizira s 
prihodom fašizma na oblast (Sabbatucci, 1970, 55).

Il Regno (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 1974, 680)

ANNALES · Ser. hist. sociol. · 25 · 2015 · 4

Salvator ŽITKO: OD IREDENTIZMA DO INTERVENCIONIZMA: NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA ..., 861–884

dokaj zaskrbljujoče, zlasti za Avstro-Ogrsko. Nacionali-
stična struja, ki je bila v začetku omejena na intelektual-
ne in literarne kroge, je v spremenjenem ozračju začet-
ka 20. stoletja vedno bolj širila svoj vpliv, dokler ni po 
aneksiji Bosne in Hercegovine oziroma bosansko-her-
cegovski krizi leta 1908, prišla na površje in pridobila 
veliko politično težo. Nacionalisti so se sicer še navdi-
hovali pri italijanskem risorgimentu, vendar so pri njem 
zavračali liberalno tradicijo; v svojih spisih so dokončno 
zavrgli Mazzinija, tako da se je »ideja Rima« identifi ci-
rala z dominacijo in »misija« tretje Italije s kolonialnimi 
osvajanji. Nacionalisti so se zgledovali po ekspanzio-
nizmu svetovnih sil, zlasti ZDA, Japonske, Francije in 
Velike Britanije, Italija (imenovana tudi l'Italietta) pa 
je po njihovem ostajala v ozadju, vse od 1896 zavze-
ta pretežno s svojo notranjo problematiko brez občutka 
za lastno poslanstvo v širših svetovnih dimenzijah. Tako 
se je vsaj zdelo Alfredu Orianiju, enemu predhodnikov 
modernega italijanskega nacionalizma, zasnovanega na 
načelih, ki so prekinila s tradicionalnim meščanskim re-

dom. Njegov idol je bil nekdanji ministrski predsednik 
Francesco Crispi, katerega padec po porazu pri Adui, je 
bil zanj temen madež na italijanski nacionalni časti. Po 
Orianiju je ozemeljska ekspanzija predstavljala nacio-
nalno dolžnost: bil je prepričan, da bodo le osvojitve 
v Afriki in prevlada na Jadranu oziroma v Sredozemlju 
risorgimento lahko privedle do njegovega zaključka ter 
da bi lahko le vojna okrepila nacionalno tkivo Italije. 
Ekonomski problemi in družbeno razslojevanje bi lahko 
našla svojo rešitev »v veličini«, ki predstavlja smoter, 
junaštvo pa sredstvo za njegovo dosego (Volpe, 2002, 
353–360; Seton-Watson, 1967, 409).

Druga velika osebnost nacionalističnega gibanja je 
postal Enrico Corradini, učinkovit pisec in žurnalist, ki 
se je spreobrnil v nacionalista po porazu pri Adui in ga 
je prevzela D'Annunzijeva fascinantnost. Novembra 
leta 1903 je s skupinico mladih pisateljev v Firencah 
osnoval prvo nacionalistično revijo Il Regno, ki je kmalu 
postala glasnik vseh tistih, ki so prezirali bojazljivost in 
strahopetnost, še bolj pa tistih, ki so zavračali »prosta-
ški socializem«; postala je sredstvo za prebujo meščan-
stva iz njene otrplosti in za oblikovanje nove elite, ki 
bi ustvarjala bogastvo, stremela po moči in osvajanju 
kolonij (Guglielmino, 1971, 105–107).

Prve številke revije Il Regno so sledile dogodkom v 
sosednjih državah z nemajhno dozo kritičnosti in očit-

Alfredo Oriani (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 
1974, 473)

Enrico Corradini (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 
1974, 268)
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Kongres italijanskih socialistov v Rimu, 1906 (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 1974, 216)
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bistveno spremenila videza od iredentizma iz začetka 
20. stoletja. Obdobje med 1908–1910 po njem torej ni 
toliko pomenilo prenove iredentizma, kolikor razvoja na-
cionalizma, ki pa mu je iredentizem dajal veliko mero 
hraniva. Gre pač za iredentizem patriotskega in ekspan-
zionističnega tipa, za iredentizem bon à tout faire, ki se 
brez težav obrača proti Tunisu, raje kot pa proti Trstu, ali 
pa iredentizem tipa Trento-Trieste, ki ni bil kaj dosti razli-
čen od prvotnega in se je skoraj v celoti izživel v kakšni 
neškodljivi manifestaciji. V vseh primerih je šlo bolj za 
verbalni kot pa za akcijski iredentizem, ki se je izčrpa-
val v seriji nepomembnih polemik, ki niso nikoli resno 
izpostavile vprašanja italijanske zunanje politike. Ta ire-
dentizem se je torej omejeval pretežno na metodološka, 
skorajda slogovna vprašanja, ki so se pogosto končala v 
čistem nacionalizmu. Nekaj podobnega zasledimo v že 
v omenjenih Sighelejevih Pagine nazionaliste, kjer je na-
cionalizem viden zlasti kot vzpodbuda za oblikovanje 
močnejše nacionalne zavesti (Sabbatucci, 1971, 66–67).

Nekako v istem obdobju je v Milanu zaživela revija 
La Grande Italia, ki je razvijala podobno govorico kot 
njena sestrska revija Il Carroccio. Med njima so vendar-
le obstajale določene razlike tako v vsebinski zasnovi, 
strukturi, kot razširjenosti obeh revij. Medtem, ko je 
bil Il Carroccio polmesečnik na 16 straneh, občasno 
objavljal dokaj angažirane članke ter si prizadeval, da 
bi obdržal določen nivo in resnoben videz, je bila La 
Grande Italia tednik na štirih straneh, ki se je pogosto 
ukvarjal z aktualnimi vprašanji različnih zvrsti. Mnogo 
bolj kot Il Carroccio, je bila milanska revija odprta za 
sodelovanje najrazličnejše vrste politikov (npr. Luzzat-
ti, Boselli, Fortis) in literatov (Oriani, Colautti, Maz-
zoni, Ferriani, Scherillo, Pastonchi, Novati) ter celo 
vojaških osebnosti.

Ne glede na njen na videz širok koncept in krog so-
delavcev, pa se je La Grande Italia takoj opredelila za 
izrazito iredentističen list, ki mu je iredentizem predsta-
vljal cilj in smoter ter motor njegove politične angažira-
nosti. Dobršen del lista so redno napolnjevale kronike 
društva Dante Alighieri in Trento e Trieste, ki mu je od 
maja 1910 postala tudi uradno glasilo. V listu so tudi 
podrobneje poročali o delovanju nacionalističnih orga-
nizacij in društev iz »neodrešenih pokrajin«, o vsako-
dnevnih borbah in prizadevanjih Italijanov v Avstriji in 
o nasiljih, resničnih ali namišljenih, ki so v reviji vedno 
našla veliko razumevanja in posluha. Ne gre zanemariti 
tudi podporo, ki so jo reviji dajale študentske organi-
zacije, v katerih je našel svoje široko akcijsko zaledje 
predvsem iredentizem garibaldinskega kova.

Vsekakor lahko ugotovimo, da sta tekom leta 1909 
obe reviji, ki sta se jasno opredelili kot glasnici »prebu-
jene nacionalne zavesti«, skrajno odločno izrazili svoje 
nasprotovanje trozvezi, hkrati pa za politiko zavezništva 
z balkanskimi deželami. Vendar gre v bistvu za dva di-
skurza, ki pa sta dokaj različna: avtor članka L′Italia e il 
panslavismo, objavljenega v reviji Il Carroccio, je zave-
stno zanemaril vprašanje iredentizma ali pa ga je preso-
jal predvsem v njegovih implikacijah mednarodne po-
litike, medtem ko je Negrotto izhajal iz iredentističnih 
tendenc ter razmišljal v nedoločni mazzinijanski logiki. 

Medalja v spomin na aneksijo Bosne in Hercegovine 
(Dom in svet, XXII, Ljubljana 1909, 522)

Naslovnica dela »Vecchio e nuovo nazionalismo«, 
G. Papinija in G. Prezzolinija (G. Prezzolini, La Voce 
1908–1913, 1974, 678)
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Toda njuni zaključki so dokaj identični in ne puščajo 
nobenih dvomov (Sabbatucci, 1971, 71).

Če lahko te zaključke prikažemo skladno s prvimi 
nacionalističnimi manifestacijami, ki so se neposredno 
navezovale na bosansko-hercegovsko krizo, so se de-
jansko le v majhni meri povezovale s tistimi najbolj raz-
širjenimi usmeritvami iredentizma in italijanske zunanje 
politike, ki bi botrovali rojstvu pravega in dejanskega 
nacionalističnega gibanja. Usmeritve bi lahko torej pov-
zeli v dveh temeljnih točkah: pomanjkanje izbire v prid 
tega ali onega zavezništva in »notranja« uporaba ire-
dentizma kot vzpodbude za politiko oboroževanja ter 
izgovor za antisocialistično usmerjenost. Hkrati je po-
membno navesti, da je v tem kontekstu revija Il Carro-
ccio prekinila svoj »balkanski« diskurz, saj so ravno v 
tem času, se pravi poleti leta 1909, izbruhnile silovite 
polemike s krogom tržaških socialistov. Domala v istem 
obdobju, točneje od avgusta do oktobra 1909, se je Ne-
grotto v reviji La Grande Italia spustil v pravo naciona-
listično polemiko z direkcijo Touring Club Italiana, ker 
je na karti »Julijske krajine« pri krajih z mešanim prebi-
valstvom ob italijanskih navajala tudi slovanska imena, 
hkrati pa razpihoval svojo večno teorijo o kompenzaci-
jah, če bi se Avstrija še nadalje širila na Balkan oziroma 
spremenila svoje ustavnopravne temelje. Nasprotno pa 
je Il Carroccio tekom leta 1910, seveda ne brez notra-
njih negotovosti in kontradikcij, oblikoval strategijo, ki 
jo lahko defi niramo kot »oboroženo in obrambno pozi-
cijo znotraj trozveze«. Po eni strani so tako nacionali-
sti ostajali zvesti dotedanji iredentistični protiavstrijski 
usmeritvi, z navdušenjem pozdravljali italijansko-rusko 
približevanje, občasno še vedno govorili o latinskem 
bratstvu, toda istočasno so se dobrikali italijansko-nem-
škemu prijateljstvu ter zagotavljali, da Italija ostaja zve-
sta trozvezi (Sabbatucci, 1971, 76; Perfetti, 1984, 66).

Zvestoba trozvezi, oboroževanje in izključno upo-
števanje lastnih interesov, so bili torej poglavitni ele-
menti zunanje politike italijanskih nacionalistov, ki so 
se zlasti izkristalizirali po kongresu v Firencah, ki se je 
odvijal od 3. do 5. decembra 1910. Te opredelitve seve-
da niso bile miroljubne, njihova prava narava je razvi-
dna iz neštetih polemik v predkongresnem obdobju, ki 
so poleg nacionalističnega tiska zajele domala celotno 
italijansko časopisje tistega časa. V tridnevnih razpra-
vah kongres ni izšel iz splošnih okvirov in pustil odprta 
številna vprašanja: problem iredentizma, vprašanje al-
ternative med protekcionizmom in liberalizmom, cilji 
zunanje politike, defi nicija koncepta nacija in naciona-
lizem. Dnevni redi o različnih točkah, ki so bili sprejeti 
na kongresu, so bili rezultat očitnih kompromisov, toda 
v ospredju je bila vendarle težnja, da bi vzpostavili or-

ganizacijske temelje za konstituiranje bodoče stranke, 
ki pa so jo zaenkrat poimenovali Associazione Naziona-
lista Italiana (ANI). Med glasovanjem za ustanovitev na-
cionalističnega združenja in sprejemom njegovega sta-
tuta se je pojavila zahteva, da bi za besedo Nazionalista 
dodali še Imperialista, ki pa ji je Corradini nasprotoval 
zaradi taktičnih razlogov, saj zaenkrat ni želel prevzeti 
skrajnih pozicij z jasno izraženimi monarhističnimi in 
imperialističnimi konotacijami. Tako je tudi sam pre-
dlog o ustanovitvi ANI ostajal v dokaj splošnih okvirih: 
bodoče združenje bi moralo postati prostovoljni organ 
nacionalnega življenja zunaj parlamentarnih teles, v 
vseh družbenih sferah znotraj Italije bi moralo dvigniti 
svoj glas in vztrajati pri tem, da ni možno zagovarjati 
razrednih interesov, ko so v nevarnosti nacionalni, da 
je treba zavračati pomehkuženo tendenco pacifi zma in 
podpirati ustanove, ki stojijo med šolskimi ustanovami 
in armado (šolski bataljoni, militarizirani liceji, bataljo-
ni prostovoljcev, mladi raziskovalci itd.) ter se ukvarjati 
z vprašanji zunanjepolitičnega in kolonialnega značaja 
(Perfetti, 1984, 91).

Nacionalistično združenje, ki se je širilo predvsem 
v severnih in srednjih pokrajinah Italije, je pretežno 
vključevalo sloje malega in srednjega meščanstva in iz-
obraženstva pa tudi provincialnega plemstva različnih 
svetovnonazorskih opredelitev. Prvo leto je v življenju 
ANI-ja razen v organizacijskem pogledu potekalo ob 
intenzivni propagandni dejavnosti s tiskanjem brošur, 
publikacij in letakov. Med vsemi je bila morda najpo-
membnejša brošura L. Vallija z naslovom Che cosa è e 
che cosa vuole il Nazionalismo?, saj je nudila teoretično 
in programsko sintezo celotnega nacionalističnega gi-
banja po fi renškem kongresu. Valli je opredelil in ločil 
koncept nacionalizma na eni in patriotizma na drugi 
strani. Po njem prvega ne bi smeli pomešati z drugim, 
saj nacionalizem ni le emotivno stanje, nekakšna privr-
ženost do nacije, temveč zmes «principov in vizij«, ki se 
ne zadovoljuje zgolj z ljubeznijo do domovine, temveč 
mora ta prerasti v »odločno in močno voljo po mogočni 
naciji, ki bo kos drugim nacijam za osvojitev njihovih 
posesti v medsebojni borbi za prevlado«.

Leta 1911 so izšli tudi akti kongresa, ki jih je uredil G. 
Castellini in obsežna raziskava Paola Arcarija z naslovom 
La coscienza nazionale in Italia. Teoria e inchieste. Arca-
rijevo delo ni bilo izraz ANI-ja, prav gotovo pa je pred-
stavljalo najtehtnejše delo, ki je izšlo iz nacionalističnih 
krogov v tistem času.6 Šlo je v bistvu za zbirko mnenj in 
stališč intelektualcev in politikov o najvidnejših nacio-
nalnih problemih Italije, pa tudi o pričevanjih v naciona-
lističnem tisku ter pobudah nacionalistične dejavnosti v 
okviru društev Dante Alighieri in Trento e Trieste.

6 Paolo Arcari je sprva deloval predvsem v katoliških krogih v uredništvu lista Osservatore cattolico in postal aktiven član skupine krščan-
skih demokratov F. Mede. Kljub nasprotovanju italijanski državi zaradi nerešenega »rimskega vprašanja«, pa je bilo čutiti težnje po njiho-
vi skorajšnji vključitvi v njeno družbeno-politično življenje. Dejansko je aktivna vključitev v politično življenje tako Arcarija kot mnoge 
druge katolike postopno privedla v nacionaslistične vode. Ne preseneča torej, da je bil Arcari leta 1910 med udeleženci ustanovnega 
kongresa italijanskih nacionalistov v Firencah in da je bil izvoljen v njegov Centralni svet. Akti fi renškega kongresa so izšli pod naslovom 
Il Nazionalismo italiano. Atti del Congresso di Firenze (ur. G. Castellini), Firenze, 1911 (DBI, 748–749). 
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Nacionalistično gibanje si je leta 1911 osnovalo tudi 
svoje glasilo: 1. marca je v Rimu namreč izšla prva šte-
vilka tednika L′Idea Nazionale. Tednik je kmalu postal 
osrednje glasilo in najbolj ugleden list nove politične 
struje, saj se je takoj po fi renškem kongresu drugi nacio-
nalistični tednik Il Carroccio spojil z milanskim listom La 
Grande Italia. Pri tem je simptomatično, da so sodelavci 
lista L′Idea Nazionale zavrnili predlog, da bi svoj peri-
odični list preoblikovali v uradno glasilo ANI-ja, tako 
da je tudi po dokaj polemični razpravi znotraj »Cen-
tralnega odbora« stališče tednika do nacionalističnega 
združenja ostalo še nadalje dvoumno.

Nadaljnjo etapo nacionalističnega gibanja predsta-
vlja kongres v Rimu, ki je potekal od 20. do 22. decem-
bra 1912 v znamenju notranjih razčiščevanj in ideolo-
ških opredelitev. Sožitje med posameznimi skupinami 
ni bilo več možno. Nosilci demokratičnih tendenc, ki so 
jih kasneje nazivali z »integralisti«, so pripravili odsto-
pno izjavo zaradi povsem nedemokratičnega duha zno-
traj gibanja in lista L′Idea Nazionale ter zaskrbljenosti, 
da bo taka usmeritev vodila nacionalizem v čisti kon-
servativizem in partikularizem, namesto v »poenotenje 
nacionalnega duha«. Dokument je podpisalo 30 pred-
stavnikov demokratične skupine z Arcarijem na čelu.

Po libijski vojni, ki je pospešila vključitev naciona-
listov v politično borbo ter jih prisilila, da so realneje 

ocenili odnose z ANI-jem in drugimi političnimi skupi-
nami, je dozorela ideja, da bi to nacionalistično zdru-
ženje končno preraslo v politično stranko. Leta 1913 je 
v ta namen izšla brošura, v kateri je bila podana uradna 
verzija razvoja nacionalističnega gibanja od začetkov 
pa do rimskega kongresa. Nacionalizem so označili kot 
»zavesten in konkreten izraz nacionalne veličine«, ana-
lizirali njegove metode in strategijo, na novo defi nirali 
odnose med nacionalizmom in patriotizmom, potrdili 
monarhični lojalizem, po drugi strani pa protidemokra-
tičen in protireformističen značaj tega gibanja in konč-
no eksplicitno proglasili idejo o preureditvi gibanja v 
politično stranko.

Nacionalistom je bilo vendarle jasno, da se bodoča 
stranka ne bo mogla uspešno vključiti v volilno borbo 
brez naslonitve na kakšno drugo politično silo. V tej 
perspektivi je končno dozorelo približevanje naciona-
listov h katolikom, ki so ga utemeljevali deloma zaradi 
njihovega patriotizma, katerega so pokazali zlasti v libij-
ski vojni in njihovega zavračanja masonerije, ki naj bi 
bila po svojem značaju izključno internacionalistična. V 
konkretnem italijanskem primeru naj bi se izkazovala v 
promociji in utrjevanju radikalno-socialističnega bloka, 
katerega aktivnost so ocenjevali za razbijaško in antina-
cionalno ter bi ga bilo potrebno zato odstraniti iz poli-
tičnega življenja (Arcari, 1934–1939, 22).

Milano, ulica Monte Napoleone pred prvo svetovno vojno (Monte Napoleone. La parola e l'imagine (ur. M. F. Flory), 
Skira, 55)
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Toda njuni zaključki so dokaj identični in ne puščajo 
nobenih dvomov (Sabbatucci, 1971, 71).

Če lahko te zaključke prikažemo skladno s prvimi 
nacionalističnimi manifestacijami, ki so se neposredno 
navezovale na bosansko-hercegovsko krizo, so se de-
jansko le v majhni meri povezovale s tistimi najbolj raz-
širjenimi usmeritvami iredentizma in italijanske zunanje 
politike, ki bi botrovali rojstvu pravega in dejanskega 
nacionalističnega gibanja. Usmeritve bi lahko torej pov-
zeli v dveh temeljnih točkah: pomanjkanje izbire v prid 
tega ali onega zavezništva in »notranja« uporaba ire-
dentizma kot vzpodbude za politiko oboroževanja ter 
izgovor za antisocialistično usmerjenost. Hkrati je po-
membno navesti, da je v tem kontekstu revija Il Carro-
ccio prekinila svoj »balkanski« diskurz, saj so ravno v 
tem času, se pravi poleti leta 1909, izbruhnile silovite 
polemike s krogom tržaških socialistov. Domala v istem 
obdobju, točneje od avgusta do oktobra 1909, se je Ne-
grotto v reviji La Grande Italia spustil v pravo naciona-
listično polemiko z direkcijo Touring Club Italiana, ker 
je na karti »Julijske krajine« pri krajih z mešanim prebi-
valstvom ob italijanskih navajala tudi slovanska imena, 
hkrati pa razpihoval svojo večno teorijo o kompenzaci-
jah, če bi se Avstrija še nadalje širila na Balkan oziroma 
spremenila svoje ustavnopravne temelje. Nasprotno pa 
je Il Carroccio tekom leta 1910, seveda ne brez notra-
njih negotovosti in kontradikcij, oblikoval strategijo, ki 
jo lahko defi niramo kot »oboroženo in obrambno pozi-
cijo znotraj trozveze«. Po eni strani so tako nacionali-
sti ostajali zvesti dotedanji iredentistični protiavstrijski 
usmeritvi, z navdušenjem pozdravljali italijansko-rusko 
približevanje, občasno še vedno govorili o latinskem 
bratstvu, toda istočasno so se dobrikali italijansko-nem-
škemu prijateljstvu ter zagotavljali, da Italija ostaja zve-
sta trozvezi (Sabbatucci, 1971, 76; Perfetti, 1984, 66).

Zvestoba trozvezi, oboroževanje in izključno upo-
števanje lastnih interesov, so bili torej poglavitni ele-
menti zunanje politike italijanskih nacionalistov, ki so 
se zlasti izkristalizirali po kongresu v Firencah, ki se je 
odvijal od 3. do 5. decembra 1910. Te opredelitve seve-
da niso bile miroljubne, njihova prava narava je razvi-
dna iz neštetih polemik v predkongresnem obdobju, ki 
so poleg nacionalističnega tiska zajele domala celotno 
italijansko časopisje tistega časa. V tridnevnih razpra-
vah kongres ni izšel iz splošnih okvirov in pustil odprta 
številna vprašanja: problem iredentizma, vprašanje al-
ternative med protekcionizmom in liberalizmom, cilji 
zunanje politike, defi nicija koncepta nacija in naciona-
lizem. Dnevni redi o različnih točkah, ki so bili sprejeti 
na kongresu, so bili rezultat očitnih kompromisov, toda 
v ospredju je bila vendarle težnja, da bi vzpostavili or-

ganizacijske temelje za konstituiranje bodoče stranke, 
ki pa so jo zaenkrat poimenovali Associazione Naziona-
lista Italiana (ANI). Med glasovanjem za ustanovitev na-
cionalističnega združenja in sprejemom njegovega sta-
tuta se je pojavila zahteva, da bi za besedo Nazionalista 
dodali še Imperialista, ki pa ji je Corradini nasprotoval 
zaradi taktičnih razlogov, saj zaenkrat ni želel prevzeti 
skrajnih pozicij z jasno izraženimi monarhističnimi in 
imperialističnimi konotacijami. Tako je tudi sam pre-
dlog o ustanovitvi ANI ostajal v dokaj splošnih okvirih: 
bodoče združenje bi moralo postati prostovoljni organ 
nacionalnega življenja zunaj parlamentarnih teles, v 
vseh družbenih sferah znotraj Italije bi moralo dvigniti 
svoj glas in vztrajati pri tem, da ni možno zagovarjati 
razrednih interesov, ko so v nevarnosti nacionalni, da 
je treba zavračati pomehkuženo tendenco pacifi zma in 
podpirati ustanove, ki stojijo med šolskimi ustanovami 
in armado (šolski bataljoni, militarizirani liceji, bataljo-
ni prostovoljcev, mladi raziskovalci itd.) ter se ukvarjati 
z vprašanji zunanjepolitičnega in kolonialnega značaja 
(Perfetti, 1984, 91).

Nacionalistično združenje, ki se je širilo predvsem 
v severnih in srednjih pokrajinah Italije, je pretežno 
vključevalo sloje malega in srednjega meščanstva in iz-
obraženstva pa tudi provincialnega plemstva različnih 
svetovnonazorskih opredelitev. Prvo leto je v življenju 
ANI-ja razen v organizacijskem pogledu potekalo ob 
intenzivni propagandni dejavnosti s tiskanjem brošur, 
publikacij in letakov. Med vsemi je bila morda najpo-
membnejša brošura L. Vallija z naslovom Che cosa è e 
che cosa vuole il Nazionalismo?, saj je nudila teoretično 
in programsko sintezo celotnega nacionalističnega gi-
banja po fi renškem kongresu. Valli je opredelil in ločil 
koncept nacionalizma na eni in patriotizma na drugi 
strani. Po njem prvega ne bi smeli pomešati z drugim, 
saj nacionalizem ni le emotivno stanje, nekakšna privr-
ženost do nacije, temveč zmes «principov in vizij«, ki se 
ne zadovoljuje zgolj z ljubeznijo do domovine, temveč 
mora ta prerasti v »odločno in močno voljo po mogočni 
naciji, ki bo kos drugim nacijam za osvojitev njihovih 
posesti v medsebojni borbi za prevlado«.

Leta 1911 so izšli tudi akti kongresa, ki jih je uredil G. 
Castellini in obsežna raziskava Paola Arcarija z naslovom 
La coscienza nazionale in Italia. Teoria e inchieste. Arca-
rijevo delo ni bilo izraz ANI-ja, prav gotovo pa je pred-
stavljalo najtehtnejše delo, ki je izšlo iz nacionalističnih 
krogov v tistem času.6 Šlo je v bistvu za zbirko mnenj in 
stališč intelektualcev in politikov o najvidnejših nacio-
nalnih problemih Italije, pa tudi o pričevanjih v naciona-
lističnem tisku ter pobudah nacionalistične dejavnosti v 
okviru društev Dante Alighieri in Trento e Trieste.

6 Paolo Arcari je sprva deloval predvsem v katoliških krogih v uredništvu lista Osservatore cattolico in postal aktiven član skupine krščan-
skih demokratov F. Mede. Kljub nasprotovanju italijanski državi zaradi nerešenega »rimskega vprašanja«, pa je bilo čutiti težnje po njiho-
vi skorajšnji vključitvi v njeno družbeno-politično življenje. Dejansko je aktivna vključitev v politično življenje tako Arcarija kot mnoge 
druge katolike postopno privedla v nacionaslistične vode. Ne preseneča torej, da je bil Arcari leta 1910 med udeleženci ustanovnega 
kongresa italijanskih nacionalistov v Firencah in da je bil izvoljen v njegov Centralni svet. Akti fi renškega kongresa so izšli pod naslovom 
Il Nazionalismo italiano. Atti del Congresso di Firenze (ur. G. Castellini), Firenze, 1911 (DBI, 748–749). 
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bili vojaški in cerkveni krogi ter del vodstvenih struktur 
na strani Nemčije, splošna antipatija pa se je kazala do 
Avstro-Ogrske (Montanari, 2000, 59).

Nova Salandrova vlada s Sidneyem Sonninom kot 
zunanjim ministrom in generalom Vittoriom Italicom 
Zupellijem kot obrambnim ministrom, ki se je formirala 
5. novembra 1914, je Italijo končno popeljala v odlo-
čitev, da stopi v vojno na strani antantnih sil, vendar je 
bila vojaško sposobna intervenirati šele spomladi 1915. 
V zunanji politiki je začel prevladovati popoln pragma-
tizem, ki ga lahko razberemo iz Salandrovih stališč: »Za 
nadaljevanje najvišjih smernic naše mednarodne politike 
je potrebno gojiti duha, ki bo brez vsakršnih predsodkov, 
zadržkov in čustev neomajno privržen lastni domovini 
ter svetemu egoizmu Italije« (»Occore animo scevro da 
ogni preconcetto, da ogni pregiudizio, da ogni sentimen-
to, che non sia quello della esclusiva e illuminata devo-
zione alla patria nostra, del sacro egoismo per l'Italia«) 
(Montanari, 2000, 89).

Koncept »sacro egoismo« je v tujini sicer izzval ne-
gativna mnenja in začudenje, vendar tudi mnoge druge 
države v tistih razmerah niso izbirale sredstev. Ker je bil 
vojaški položaj Avstro-Ogrske v začetku leta 1915 do-
kaj težak, mestoma tudi kritičen zaradi velikih izgub na 
galicijski in srbski fronti, je avstrijska diplomacija pod 
nemškim pritiskom pričela popuščati pred italijanskimi 
zahtevami glede Tridentinske, hkrati pa se je v začetku 
marca 1915 začel Sonnino prek svojega veleposlanika 

Guglielma Imperialija v Londonu tajno pogajati z Ve-
liko Britanijo o pogojih za vstop Italije v vojno na stra-
ni antantnih sil. V spomenici, ki jo je Italija predložila 
britanski vladi, je zahtevala Tridentinsko oziroma južno 
Tirolsko do Brennerja, gorski greben Julijskih Alp in Is-
tro, večji del Dalmacije in Valono ter paritetni odnos 
z drugimi antantnimi silami na Srednjem vzhodu in v 
Afriki (Montanari, 2000, 93). Nadaljnja pogajanja s cen-
tralnimi silami so potekala zgolj zato, da bi si pridobila 
čas, saj bi naj bila armada po zagotovilih vrhovnega po-
veljnika generala Luigija Cadorne in obrambnega mini-
stra Zupellija, pripravljena šele ob koncu aprila 1915. 
Ministrski predsednik Salandra se je očitno čedalje bolj 
nagibal k intervencionizmu in je že 16. marca zaupno 
sporočil Sonninu, da je Italija na poti popolne preki-
nitve odnosov s centralnimi silami, nima pa izrecnega 
soglasja vladarja (kralja Viktorja Emanuela III.), niti ni 
prepričan, da vojno želita tudi parlament in ljudstvo, 
hkrati pa ni še nobenih zagotovil o ozemeljskih pridobi-
tvah s strani antantnih sil. V zadnjem krogu pogajanj s 
centralnimi silami ob koncu marca 1915, je Italija tako 
predlagala severno mejo pri Bolzanu (Bocnu), popravek 
vzhodne meje z vključitvijo Gorice in Gradiščanske, 
Trst kot svobodno mesto z lastno italijansko univerzo, 
nekatere dalmatinske otoke, italijansko suverenost nad 
Valono in Dodekanezom, vendar bi za razliko od prej-
šnjih pogajanj zahtevala takojšnjo zasedbo odstopljenih 
ozemelj. Avstrija teh zahtev seveda ni bila pripravlje-

From left to right: Marshal Ferdinand Foch, French Prime Minister Georges Clemenceau, British Prime Minister 
David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando and Sidney Sonnino at the Paris Peace Conference. File:FochCle
menceauLloydGerogeOrlandoSonnino28374v.jpg. From Wikimedia Commons.
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Po rimskem kongresu in volitvah leta 1913, se je 
ANI angažirala pri organizacijskem in propagandnem 
delu; formirale oziroma obnovile so se nacionalistič-
ne skupine v Padovi in Bresci, sprožili pa so tudi pravo 
iredentistično kampanjo preko knjig, brošur, člankov 
in razprav ter konferenc. Ta novi iredentizem se je že 
dokaj razlikoval od nekdanjega Sighelejevega oziroma 
demokratičnega: postal je skrajno agresiven in ponovno 
usmerjen proti Jadranu, njegov najvidnejši predstavnik 
v Julijski krajini oziroma v Trstu pa je postal Ruggero 
(Timeus) Fauro (Redivo, 1995; Schiffrer, 1960; Coceani, 
1920; Pappucia, Cecotti, 2011, 16–17). 

Odločno in nepopustljivo krilo nacionalistov, ki se je 
oblikovalo po libijski vojni in rimskem kongresu se je to-
rej pri novih opredelitvah iredentizma, uglašenega z no-
vimi usmeritvami, začela uresničevati s skupino tržaških 
iredentistov (Fauro, Tamaro, Alberti, Xydias) in rimskimi 
nacionalisti okoli revije L′Idea Nazionale z oblikova-
njem »imperialističnega iredentizma«, katerega najbolj 
značilni predstavnik je, kot rečeno, postal Ruggero Fa-
uro. Toda niti on, niti njegovi sodelavci niso uspeli ita-
lijanski zunanji politiki, razen nenasitnih aspiracij po 
gospostvu, zagotoviti jasnega in konkretnega programa 
jadranske politike, ki bi ji na takšen ali drugačen način 
lahko priključili svoje aspiracije. Pomanjkanje jasne in 
stvarne strategije na tem področju je bilo zaznati v celo-
tnem nacionalističnem gibanju. Tudi Castellini je tako v 
tem času govoril o kontinuiranem odnosu med ireden-
tizmom in imperializmom, vendar je imel o njem do-
kaj blede in splošne pojme, kar se je kazalo v njegovih 
prizadevanjih, da bi v nekakšni nerealni sintezi združil 
imperialistične zahteve nove Italije s principi nacional-
nosti in tradicijo risorgimenta (Sabbatucci, 1971, 103).

Zunanjepolitična komponenta je, ne glede na njeno 
nedefi niranost, nacionalistom na določen način prišla 
prav, saj so z njeno pomočjo vzpostavili področje spo-
padov z demokratičnimi radikalnimi silami, proti kate-
rim so najprej uporabljali taktiko frontalnega napada, 
potem pa so jo hoteli zamenjati s taktiko kompromiti-
ranja oziroma sramotenja svojih političnih nasprotnikov 
na račun »najvišjih nacionalnih ciljev in vrednot«. Tudi 
s pomočjo iredentizma, ki so ga takrat natančno opre-
delili s formulo »aneksionističnega maksimalnega pro-
grama«, so hoteli ustvariti distinkcijo med »nacionalisti« 
in »antinacionalisti«, ki naj bi služilo zlasti za izrivanje 
demokratičnih sil na rob družbenega dogajanja.

Nacionalistična stremljenja so v letu 1914 našla plo-
dna tla v novi desno-liberalni vladi Antonia Salandre, ki 
je predstavljala konec dolge Giolittijeve ere in s tem po-
skusov, da bi na pragu prve svetovne vojne utrdili libe-
ralni režim s pomočjo dotedanjih praks kompromisov in 
združevanja različnih parlamentarnih skupin. Namesto 
tega je prišla na površje »Salandrova nacionalna politi-
ka« kot izraz »liberalne buržoazije«, sestavljene iz no-
vih srednjih in višjih slojev, ki so se oblikovali v procesu 
industrializacije in modernizacije Italije ter bili v veliki 
meri izključeni iz Giolittijeve politike kompromisov. S 

svojim antigiolitijanskim programom, ki je bil usmerjen 
v razbitje liberalno-demokratične koalicije, z zaščito in 
forsiranjem privatnega kapitala, s ponovno afi rmacijo 
prestiža ustanov, v prvi vrsti monarhije, je Salandra po-
stal stična točka novih slojev oziroma elit, tako intelek-
tualnih kot političnih, hkrati pa je s svojo »nacionalno 
politiko«, ki je Italijo popeljala v prvo svetovno vojno na 
strani antantnih sil, užival tudi vso podporo nacionali-
stov, ki so z milanskim kongresom maja 1914 v italijan-
skem političnem prostoru postali tista politična sila, ki je 
usmerjala in uravnavala tok italijanske politike v nasle-
dnjem obdobju (Perfetti, 1984, 179; Agnelli, 1994, 20).

ITALIJA MED NEVTRALNOSTJO IN 
INTERVENCIONIZMOM OB IZBRUHU PRVE 

SVETOVNE VOJNE

Italijanski nacionalizem in iredentizem sta v desetle-
tju pred prvo svetovno vojno, kot smo videli, predstavlja-
la manjšinsko, a zelo dejavno in napadalno gibanje, za-
sidrano čedalje bolj tudi v vodilnih političnih strukturah, 
ki so zavračale lojalnost avstrijski cesarski hiši in težile k 
izstopu iz trozveze. Gibanje je nenehno pozivalo k boju 
za »nacionalno osvoboditev« vseh večnarodnostnih oze-
melj, za katere je trdilo, da so bila »od nekdaj italijan-
ska« in »neodrešena« (terre irredente). Izraz je vseboval 
učinkovito in sugestivno semantično zvezo moralnih pr-
vin pojma »odrešitev« in političnih iz pojma zgodovinske 
»ponovne pridobitve«, čeprav ta ozemlja nikoli poprej 
niso pripadala italijanski državi (Parovel, 1996, 31).

Ob izbruhu prve svetovne vojne, ob koncu julija 
oziroma v začetku avgusta 1914, so sicer iredentistične 
tendence zaznale zgodovinsko priložnost za italijansko 
intervencijo oziroma priložnost za priključitev »neod-
rešenih dežel«, vendar je bilo zaradi formalnega itali-
janskega članstva v trozvezi potrebno taktiziranje njene 
zunanje politike med nemškimi, habsburškimi, britan-
skimi, francoskimi in ruskimi interesi. Hkrati se je ita-
lijanski politični vrh soočil z dilemo, ali naj se spusti v 
vojno za cilje, ki niso bili v italijanskem nacionalnem 
interesu, samo zaradi formalnega članstva v trozvezi, po 
drugi strani pa je za Italijo pomenilo stati ob strani tudi 
nevarnost, da bi ob zmagi centralnih sil, kar je bilo ob 
začetku vojne videti dokaj verjetno, ostala praznih rok. 
Vzporedno s proglasitvijo nevtralnosti, 2. avgusta 1914, 
se je pričela Italija tajno pogajati z obema vojskujočima 
se stranema in zahtevala za ohranitev nevtralnosti ozi-
roma za morebitni vstop v vojno ustrezne ozemeljske 
kompenzacije. S centralnimi silami je o kompenzaci-
jah razpravljala v smislu 7. člena pogodbe o trozvezi 
in nakazovala željo po pridobitvi Tridentinske, kar pa je 
Avstrija v začetnem obdobju ostro zavračala. Že v prvih 
mesecih vojne pa sta se čedalje bolj čutila tudi notranja 
razklanost in nezadovoljstvo. Italijo so pretresale nešte-
te agitacije in stavke, protivojno razpoloženje širokih 
mas prebivalstva pa je bilo več kot očitno. Kljub temu 
se je javno mnenje nagibalo k Franciji, medtem ko so 
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bili vojaški in cerkveni krogi ter del vodstvenih struktur 
na strani Nemčije, splošna antipatija pa se je kazala do 
Avstro-Ogrske (Montanari, 2000, 59).

Nova Salandrova vlada s Sidneyem Sonninom kot 
zunanjim ministrom in generalom Vittoriom Italicom 
Zupellijem kot obrambnim ministrom, ki se je formirala 
5. novembra 1914, je Italijo končno popeljala v odlo-
čitev, da stopi v vojno na strani antantnih sil, vendar je 
bila vojaško sposobna intervenirati šele spomladi 1915. 
V zunanji politiki je začel prevladovati popoln pragma-
tizem, ki ga lahko razberemo iz Salandrovih stališč: »Za 
nadaljevanje najvišjih smernic naše mednarodne politike 
je potrebno gojiti duha, ki bo brez vsakršnih predsodkov, 
zadržkov in čustev neomajno privržen lastni domovini 
ter svetemu egoizmu Italije« (»Occore animo scevro da 
ogni preconcetto, da ogni pregiudizio, da ogni sentimen-
to, che non sia quello della esclusiva e illuminata devo-
zione alla patria nostra, del sacro egoismo per l'Italia«) 
(Montanari, 2000, 89).

Koncept »sacro egoismo« je v tujini sicer izzval ne-
gativna mnenja in začudenje, vendar tudi mnoge druge 
države v tistih razmerah niso izbirale sredstev. Ker je bil 
vojaški položaj Avstro-Ogrske v začetku leta 1915 do-
kaj težak, mestoma tudi kritičen zaradi velikih izgub na 
galicijski in srbski fronti, je avstrijska diplomacija pod 
nemškim pritiskom pričela popuščati pred italijanskimi 
zahtevami glede Tridentinske, hkrati pa se je v začetku 
marca 1915 začel Sonnino prek svojega veleposlanika 

Guglielma Imperialija v Londonu tajno pogajati z Ve-
liko Britanijo o pogojih za vstop Italije v vojno na stra-
ni antantnih sil. V spomenici, ki jo je Italija predložila 
britanski vladi, je zahtevala Tridentinsko oziroma južno 
Tirolsko do Brennerja, gorski greben Julijskih Alp in Is-
tro, večji del Dalmacije in Valono ter paritetni odnos 
z drugimi antantnimi silami na Srednjem vzhodu in v 
Afriki (Montanari, 2000, 93). Nadaljnja pogajanja s cen-
tralnimi silami so potekala zgolj zato, da bi si pridobila 
čas, saj bi naj bila armada po zagotovilih vrhovnega po-
veljnika generala Luigija Cadorne in obrambnega mini-
stra Zupellija, pripravljena šele ob koncu aprila 1915. 
Ministrski predsednik Salandra se je očitno čedalje bolj 
nagibal k intervencionizmu in je že 16. marca zaupno 
sporočil Sonninu, da je Italija na poti popolne preki-
nitve odnosov s centralnimi silami, nima pa izrecnega 
soglasja vladarja (kralja Viktorja Emanuela III.), niti ni 
prepričan, da vojno želita tudi parlament in ljudstvo, 
hkrati pa ni še nobenih zagotovil o ozemeljskih pridobi-
tvah s strani antantnih sil. V zadnjem krogu pogajanj s 
centralnimi silami ob koncu marca 1915, je Italija tako 
predlagala severno mejo pri Bolzanu (Bocnu), popravek 
vzhodne meje z vključitvijo Gorice in Gradiščanske, 
Trst kot svobodno mesto z lastno italijansko univerzo, 
nekatere dalmatinske otoke, italijansko suverenost nad 
Valono in Dodekanezom, vendar bi za razliko od prej-
šnjih pogajanj zahtevala takojšnjo zasedbo odstopljenih 
ozemelj. Avstrija teh zahtev seveda ni bila pripravlje-

From left to right: Marshal Ferdinand Foch, French Prime Minister Georges Clemenceau, British Prime Minister 
David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando and Sidney Sonnino at the Paris Peace Conference. File:FochCle
menceauLloydGerogeOrlandoSonnino28374v.jpg. From Wikimedia Commons.
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in anarhisti ter desni liberalci. Seveda so bili razlogi za 
njihove opredelitve dokaj različni. Revolucionarni sin-
dikalisti z De Ambrisom in Corradinijem, so bili še pred 
nedavnim zakleti antimilitaristi, sedaj pa so želeli vojno 
v prepričanju, da bodo na ta način uspeli pospešiti pro-
ces razkroja buržoazne družbe. Futuristi z Marinettijem 
na čelu so si želeli vojne kot »edinega zdravila na tem 
svetu« (»la sola igiene del mondo«). Marinetti je slavil 
ljubezen do nevarnosti, nasilnih dejanj, hitrosti, prero-
jene domovine, in razglašal sovraštvo do tradicionalne 
kulture, feminizma in Italije »profesorjev, arheologov, ci-
ceronov in starinarjev«. V njem je šopek tém, ki so se ne-
kaj let pozneje ponovno pojavile v fašizmu, in nekatere 
med njimi so bile zelo podobne sočasno porajajočim 
se anarhističnim idejam (Milza, 2012, 692). Nacionali-
sti so sledili načelu politike velesile in če so bili poprej 
nagnjeni k prepričanju, da bi se morala Italija postaviti 
ob bok Nemčiji in si vzeti Nico in Korziko ter nove ko-
lonije na račun Francije in Velike Britanije, so bili sedaj 
prvi, ki so zahtevali Tridentinsko, Trst, Dalmacijo in dru-
ge predele vzdolž vzhodnojadranske obale. Za desne 
liberalce, kot je bil npr. sam Salandra in za iredentiste, 
je vojna predstavljala sredstvo za dokončanje procesa 
združitve Italije in okrepitev povezav z antantnimi si-
lami. Republikanci in reformni socialisti so stremeli po 
dokončnem zedinjenju Italije kot prvem koraku k pro-
svetljenim reformam, za mazzinijance pa je vojna ne 
le zagotavljala dosego dokončnega zedinjenja, temveč 
bi morala privesti tudi do končanja papeške vladavine, 
uničenja habsburške monarhije in Otomanskega cesar-
stva ter do zmage nacionalnega principa. Ravno tako ne 
gre zanemariti želja in pričakovanj mnogih, da bi Italija 
v tej vojni pokazala svojo vojaško izurjenost in učinko-
vitost ter bojno pripravljenost (Montanari, 2000, 106).

Na nasprotni strani sta stal močan blok absolutnih 
nevtralistov in nekoliko šibkejši blok pogojnih nevtrali-
stov. Odločni nasprotniki vojne so bili predstavniki ura-
dne socialistične stranke, ki so ohranjali mirovniške in in-
ternacionalistične pozicije, ter se oprijemali gesla: »naj se 
gre italijanska buržoazija svojo vojno!« (»faccia la borg-
hesia italiana la sua guerra!«), vendar so ostali kmalu osa-
mljeni in razočarani zaradi ravnanja avstrijskih, nemških 
in francoskih socialističnih strank, ki so glasovale za voj-
ne kredite. Z nadaljevanjem vojne se je tudi v Italiji krog 
intervencionistov na levici povečeval. Pri tem je potrebno 
ločiti med skupino republikancev in mazzinijancev, ki so 
želeli zaključiti nacionalno združitev ter se povezali z de-
mokrati, drugo skupino pa so sestavljali socialisti, skraj-
ni sindikalisti in izobraženci, ki so izhajali iz Georgesa 
Sorela in Artura Labriole in v vojni videli eno od etap 
do revolucije. Njihovo glasilo je postalo Il Popolo d'Italia 
pod vodstvom nekdanjega socialista Benita Mussolinija, 
ki je dokaj hitro izstopil iz bloka nevtralistov (Fejtő, 1990, 
44). Med intervencionisti so redko omenjeni italijanskih 
prostozidarji, ki so obvladovali radikalno stranko in bili 

tesno povezani s francoskimi masoni, med nasprotnike 
nevtralistov pa je potrebno prištevati tudi nekatere inte-
lektualce, zlasti žurnaliste in politike, ki so bili bolj ali 
manj blizu prostozidarstvu: npr. Barzilai, Bissolati in Sal-
vemini. Zlasti prva dva sta stopila v stik z voditeljema 
protiavstrijske propagande v Veliki Britaniji: Wickhamom 
Steedom in Robertom W. Setonom-Watsonom ter sodelo-
vala pri formiranju Jugoslovanskega odbora.7 Upoštevati 
je potrebno tudi to, da se je torišče intervencionistov ob-
čutno okrepilo po vrnitvi približno pol milijona Italija-
nov iz tujine, kakor tudi številnih političnih emigrantov 
z območja habsburške monarhije, od katerih je velik del 
sanjaril o preoblikovanju vojne v revolucionarno vojno 
proti vsem monarhijam in kapitalističnemu sistemu na 
splošno (Fejtő, 1990, 45).

Pri zmagi intervencionistov v Italiji ne gre podce-
njevati vloge in učinkovitosti francoskega veleposlani-
ka Camilla Barrèra, gorečega antiklerikalca in naspro-
tnika cesarske Avstrije, ki je mobiliziral celoten arzenal 
francoskega republikanskega in masonskega kroga tako 
proti nevtralistom kot proti Vatikanu in papežu Benedik-
tu XV., katerega privrženost do nemških, avstrijskih in 
poljskih katolikov, ni bila nobena skrivnost. Mnoga po-
ročila, ki jih je Barrère pošiljal na Quai d'Orsay, kažejo 
na njegovo globoko sovraštvo, ki jo je kazal do papeža, 
zlasti do njegovega nezaupanja do mirovniških pobud 
in prizadevanj, da bi se vmešaval v italijansko zunanjo 
politiko (Fejtő, 1990, 48; prim. Serra, 1950).

Vsekakor je med nasprotniki vojaške intervencije iz-
stopal Giolitti, ki se je dobro zavedal stanja v državi in 
odločno nasprotoval temu, da bi deželo pahnil v »težko, 
krvavo in drago vojno, ki jo je tudi sicer zavračala večina 
prebivalstva« (»in una guerra diffi cile, sanguinosa, costo-
sissima e non voluta dalla immensa maggioranza«), zato 
je s svojimi stališči, kot ugotavlja Seton-Watson, ne da bi 
pravzaprav hotel, prevzel vodstvo nevtralističnih sil in 
se je s tem kampanja za vstop v vojno spremenila v ne-
kakšno »protigiolittijansko križarsko vojno« (Montanari, 
2000, 107). Razen tega je Giolitti poznal šibkosti ob-
stoječega parlamentarnega sistema, ki je izhajal iz po-
manjkljive volilne zakonodaje, ki predsedniku vlade ni 
zagotavljala trdne večine v parlamentu. Obvladoval je 
skupino poslancev večine, za njim je stala večina držav-
ne birokracije, zato se ga je Salandrova vlada upravičeno 
bala, saj je v njem prepoznavala političnega vodjo, ki je 
imel največji ugled in izkušnje in so mu mnogi zaupali, 
da bo znal Italijo odtegniti od vojne. S pričetkom parla-
mentarnih zasedanj, 12. maja 1915, so ga pristaši takoj 
poklicali v Rim, hkrati pa se je pričela zadnja, odločilna 
bitka med nevtralisti in intervencionisti oziroma med 
veleposlanikoma nasprotujočih se taborov, Barrèrom za 
antantne in von Bülowom za centralne sile, ki sta hotela 
Italijo spraviti vsak na svojo stran. Nemški veleposlanik 
se je v celoti naslonil na Giolittija v upanju, da bo znova 
prevzel oblast, kot se je v preteklosti že nekajkrat zgo-

7 Podrobneje o teh vprašanjih v Šepić, 1970; Valiani, 1966, 194–246; Lukan, 2014.
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na sprejeti. Avstrijski zunanji minister Stephan Buriàn 
je 16. aprila 1915 na italijanske zahteve sicer dopustil 
možnost popravka meje na Tridentinskem, ničesar pa 
glede ostalega »zaradi političnih, etničnih, strateških in 
ekonomskih razlogov«. Ravno tako ni dopuščal nobe-
nih takojšnjih ozemeljskih koncesij. Iz korespondence 
med italijanskima veleposlanikoma v Berlinu oziroma 
na Dunaju, Riccardom Bollatijem in Giuseppejem Avar-
no, je hkrati razvidno, da sta spričo vseh teh zahtev in 
izsiljevanj Salandre in Sonnina, dobila dokaj neugoden 
vtis o pomanjkanju njunega osnovnega diplomatskega 
in političnega takta. »Ob vsem videnem, je zapisal vele-
poslanik Bollati, me ne bi smelo več presenečati to ne-
nehno kopičenje naših zahtev, ene bolj pretirane, poni-
žujoče in agresivne od druge. Gre za skupek pogojev, ki 
bi jih morda po dolgi, izčrpljujoči vojni zmagovalec vsilil 
poraženemu nasprotniku: mi pa jo postavljamo kot ceno 
za našo nevtralnost, na katero smo prisiljeni že zaradi 
veljavne tripartitne pogodbe!« (Montanari, 2000, 97).

Po drugi strani so se končno 26. aprila 1915 po za-
pletenih pogajanjih zaključili razgovori z antantnimi si-
lami s podpisom Londonskega sporazuma. Prve točke 
sporazuma so se nanašale na vojaške vidike, se pravi 
takojšnja sklenitev vojaškega sporazuma med Veliko 
Britanijo, Francijo, Rusijo in Italijo ter vzpostavitev po-
morske zveze med Veliko Britanijo, Francijo in Italijo. 
Antantni zavezniki so nadalje Italiji obljubili meje na 
Brennerju, Gorico in Gradiščansko, Trst z okolico, celo-
tno Istro do Kvarnerja, Cres, Lošinj in druge manjše oto-
ke v Kvarnerju, osrednjo Dalmacijo z nekaterimi otoki, 

Valono v Albaniji in Dodekanez v Grčiji ter pravico do 
sodelovanja pri razdelitvi turškega ozemlja ob morebi-
tnem razpadu Otomanskerga cesarstva. Velika Britanija 
je ob sklenitvi sporazuma odobrila Italiji takojšnje poso-
jilo v višini 50 milijonov funtov. V 15. členu so se podpi-
snice obvezale, da bodo podprle Italijo v prizadevanjih, 
da bi Svetemu sedežu preprečili diplomatske akcije za 
sklenitev miru oziroma njegovo sodelovanje na mirovni 
konferenci, zadnji, 16. člen pa je določal, da bo pogod-
ba ostala tajna (Lipušček, 2012, 243–253).

Podpis Londonskega sporazuma, ki sta ga skovala 
Salandra in Sonnino s tiho podporo kralja, ni imel so-
glasja parlamenta, ker ta sporazum ni bil sestavljen v 
obliki formalnega sporazuma o vojaški zvezi, s čimer 
so se podpisnice zavarovale, da jim ga ne bo treba pre-
dložiti v ratifi kacijo parlamentom, saj bi s tem njegova 
vsebina prišla takoj na dan.

Salandra je vendarle menil, da bo potrebno državlja-
ne obvestiti o odločitvi, da Italija vstopa v vojno na stra-
ni antantnih sil in doseči soglasje parlamenta o konce-
siji izrednih pooblastil vladi v primeru vojne napovedi. 
Po štiridesetih dneh premora bi se moral parlament 12. 
maja znova sestati. V poslanskih vrstah je bila očitna 
popolna razklanost med intervencionisti in nevtralisti, 
vendar se je med slednjimi v tem času že oblikovala 
skupina, ki bi lahko odločujoče vplivala na dotedanje 
ravnovesje. Intervencionisti so po eni strani vključevali 
republikance, radikale, garibaldince, futuriste, iredenti-
ste, kasneje pa tudi določene kroge socialistov. Z druge 
strani so se jim priključili še revolucionarni sindikalisti 

Pogled na Reko s Trsata okoli leta 1890 (Istria tra Ottocento e Novecento, 2002, 45)
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in anarhisti ter desni liberalci. Seveda so bili razlogi za 
njihove opredelitve dokaj različni. Revolucionarni sin-
dikalisti z De Ambrisom in Corradinijem, so bili še pred 
nedavnim zakleti antimilitaristi, sedaj pa so želeli vojno 
v prepričanju, da bodo na ta način uspeli pospešiti pro-
ces razkroja buržoazne družbe. Futuristi z Marinettijem 
na čelu so si želeli vojne kot »edinega zdravila na tem 
svetu« (»la sola igiene del mondo«). Marinetti je slavil 
ljubezen do nevarnosti, nasilnih dejanj, hitrosti, prero-
jene domovine, in razglašal sovraštvo do tradicionalne 
kulture, feminizma in Italije »profesorjev, arheologov, ci-
ceronov in starinarjev«. V njem je šopek tém, ki so se ne-
kaj let pozneje ponovno pojavile v fašizmu, in nekatere 
med njimi so bile zelo podobne sočasno porajajočim 
se anarhističnim idejam (Milza, 2012, 692). Nacionali-
sti so sledili načelu politike velesile in če so bili poprej 
nagnjeni k prepričanju, da bi se morala Italija postaviti 
ob bok Nemčiji in si vzeti Nico in Korziko ter nove ko-
lonije na račun Francije in Velike Britanije, so bili sedaj 
prvi, ki so zahtevali Tridentinsko, Trst, Dalmacijo in dru-
ge predele vzdolž vzhodnojadranske obale. Za desne 
liberalce, kot je bil npr. sam Salandra in za iredentiste, 
je vojna predstavljala sredstvo za dokončanje procesa 
združitve Italije in okrepitev povezav z antantnimi si-
lami. Republikanci in reformni socialisti so stremeli po 
dokončnem zedinjenju Italije kot prvem koraku k pro-
svetljenim reformam, za mazzinijance pa je vojna ne 
le zagotavljala dosego dokončnega zedinjenja, temveč 
bi morala privesti tudi do končanja papeške vladavine, 
uničenja habsburške monarhije in Otomanskega cesar-
stva ter do zmage nacionalnega principa. Ravno tako ne 
gre zanemariti želja in pričakovanj mnogih, da bi Italija 
v tej vojni pokazala svojo vojaško izurjenost in učinko-
vitost ter bojno pripravljenost (Montanari, 2000, 106).

Na nasprotni strani sta stal močan blok absolutnih 
nevtralistov in nekoliko šibkejši blok pogojnih nevtrali-
stov. Odločni nasprotniki vojne so bili predstavniki ura-
dne socialistične stranke, ki so ohranjali mirovniške in in-
ternacionalistične pozicije, ter se oprijemali gesla: »naj se 
gre italijanska buržoazija svojo vojno!« (»faccia la borg-
hesia italiana la sua guerra!«), vendar so ostali kmalu osa-
mljeni in razočarani zaradi ravnanja avstrijskih, nemških 
in francoskih socialističnih strank, ki so glasovale za voj-
ne kredite. Z nadaljevanjem vojne se je tudi v Italiji krog 
intervencionistov na levici povečeval. Pri tem je potrebno 
ločiti med skupino republikancev in mazzinijancev, ki so 
želeli zaključiti nacionalno združitev ter se povezali z de-
mokrati, drugo skupino pa so sestavljali socialisti, skraj-
ni sindikalisti in izobraženci, ki so izhajali iz Georgesa 
Sorela in Artura Labriole in v vojni videli eno od etap 
do revolucije. Njihovo glasilo je postalo Il Popolo d'Italia 
pod vodstvom nekdanjega socialista Benita Mussolinija, 
ki je dokaj hitro izstopil iz bloka nevtralistov (Fejtő, 1990, 
44). Med intervencionisti so redko omenjeni italijanskih 
prostozidarji, ki so obvladovali radikalno stranko in bili 

tesno povezani s francoskimi masoni, med nasprotnike 
nevtralistov pa je potrebno prištevati tudi nekatere inte-
lektualce, zlasti žurnaliste in politike, ki so bili bolj ali 
manj blizu prostozidarstvu: npr. Barzilai, Bissolati in Sal-
vemini. Zlasti prva dva sta stopila v stik z voditeljema 
protiavstrijske propagande v Veliki Britaniji: Wickhamom 
Steedom in Robertom W. Setonom-Watsonom ter sodelo-
vala pri formiranju Jugoslovanskega odbora.7 Upoštevati 
je potrebno tudi to, da se je torišče intervencionistov ob-
čutno okrepilo po vrnitvi približno pol milijona Italija-
nov iz tujine, kakor tudi številnih političnih emigrantov 
z območja habsburške monarhije, od katerih je velik del 
sanjaril o preoblikovanju vojne v revolucionarno vojno 
proti vsem monarhijam in kapitalističnemu sistemu na 
splošno (Fejtő, 1990, 45).

Pri zmagi intervencionistov v Italiji ne gre podce-
njevati vloge in učinkovitosti francoskega veleposlani-
ka Camilla Barrèra, gorečega antiklerikalca in naspro-
tnika cesarske Avstrije, ki je mobiliziral celoten arzenal 
francoskega republikanskega in masonskega kroga tako 
proti nevtralistom kot proti Vatikanu in papežu Benedik-
tu XV., katerega privrženost do nemških, avstrijskih in 
poljskih katolikov, ni bila nobena skrivnost. Mnoga po-
ročila, ki jih je Barrère pošiljal na Quai d'Orsay, kažejo 
na njegovo globoko sovraštvo, ki jo je kazal do papeža, 
zlasti do njegovega nezaupanja do mirovniških pobud 
in prizadevanj, da bi se vmešaval v italijansko zunanjo 
politiko (Fejtő, 1990, 48; prim. Serra, 1950).

Vsekakor je med nasprotniki vojaške intervencije iz-
stopal Giolitti, ki se je dobro zavedal stanja v državi in 
odločno nasprotoval temu, da bi deželo pahnil v »težko, 
krvavo in drago vojno, ki jo je tudi sicer zavračala večina 
prebivalstva« (»in una guerra diffi cile, sanguinosa, costo-
sissima e non voluta dalla immensa maggioranza«), zato 
je s svojimi stališči, kot ugotavlja Seton-Watson, ne da bi 
pravzaprav hotel, prevzel vodstvo nevtralističnih sil in 
se je s tem kampanja za vstop v vojno spremenila v ne-
kakšno »protigiolittijansko križarsko vojno« (Montanari, 
2000, 107). Razen tega je Giolitti poznal šibkosti ob-
stoječega parlamentarnega sistema, ki je izhajal iz po-
manjkljive volilne zakonodaje, ki predsedniku vlade ni 
zagotavljala trdne večine v parlamentu. Obvladoval je 
skupino poslancev večine, za njim je stala večina držav-
ne birokracije, zato se ga je Salandrova vlada upravičeno 
bala, saj je v njem prepoznavala političnega vodjo, ki je 
imel največji ugled in izkušnje in so mu mnogi zaupali, 
da bo znal Italijo odtegniti od vojne. S pričetkom parla-
mentarnih zasedanj, 12. maja 1915, so ga pristaši takoj 
poklicali v Rim, hkrati pa se je pričela zadnja, odločilna 
bitka med nevtralisti in intervencionisti oziroma med 
veleposlanikoma nasprotujočih se taborov, Barrèrom za 
antantne in von Bülowom za centralne sile, ki sta hotela 
Italijo spraviti vsak na svojo stran. Nemški veleposlanik 
se je v celoti naslonil na Giolittija v upanju, da bo znova 
prevzel oblast, kot se je v preteklosti že nekajkrat zgo-

7 Podrobneje o teh vprašanjih v Šepić, 1970; Valiani, 1966, 194–246; Lukan, 2014.
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mokratičnega republikanskega iredentizma in sprejema-
li gesla nacionalističnih združenj, v katera so množično 
vstopali. Tako so nacionalisti, iredentisti, sindikalisti, 
radikalci, republikanci pa tudi socialisti tvorili dokaj pe-
stro in heterogeno fronto intervencionistov prvega vala 
beguncev. Četudi številčno šibki, so bili vendarle spo-
sobni mobilizirati množice s svojimi bučnimi in čustve-
no obarvanimi manifestacijami. V njih so zlasti izstopali 
iredentisti, ki so predstavljali personifi kacijo tistih ciljev, 
zaradi katerih so stremeli k vstopu Italije v vojno. Ob 
intervencionistični manifestaciji v Rimu, 16. septembra 
1914, se je konstituiral Stalni odbor (Giunta permanen-
te), v katerega so vstopili S. Barzilai, A. Zenatti, R. Ti-
meus Fauro, A. Cippico, E. Tolomei, ki je postal zago-
vornik širokih teritorialnih zahtev, tudi zaradi prisotnosti 
nekaterih italijanskih emigrantov z območja Dalmacije 
in predstavnikov radikalnega nacionalnega gibanja. V 
odnosu do italijanskega javnega mnenja, so vsekakor 
predstavljali najbolj nestrpen in nepopustljiv element, 
saj so tudi samo vlado pogosto poskušali postaviti pred 
»izvršeno dejstvo«, npr. s tem, da bi prišlo do oborože-
nega vpada onstran meje, ki bi privedel do sovražnosti. 
Tudi predlog ruske vlade, da bi Italiji izročili avstrijske 
ujetnike italijanske narodnosti, so iredentisti pozdravili 
z velikim navdušenjem (Cattaruzza, 2007, 79).

Ob koncu leta 1914 so intervencionistična združe-
nja z maksimalističnimi zahtevami glede Dalmacije in 
Reke, začela rasti vsepovsod: npr. združenje Pro Dalma-
zia italiana in Pro Fiume e Quarnaro, geograf E. Tolomei 
pa je formiral Associazione Alto Adige. Maksimalistične 
teritorialne zahteve so se pojavile tudi v nacionalistič-
nem tisku in periodiki iredentističnega značaja. Zlasti 
emigranti z območja Avstrijskega primorja in Dalmacije 
so si prizadevali, da bi uporabili vsa razpoložljiva sred-
stva za dosego svojih ciljev; med drugim stike in po-
znanstva z nekaterimi parlamentarci, kot so bili S. Bar-
zilai, P. Foscari, A. Torre, L. Federzoni in G. Giurati. Ni 
manjkalo tudi poizkusov, da bi prišli v stik s Salandrovo 
vlado; z njim so se tako npr. srečali Attilio Tamaro, Ca-
millo Ara, Giorgio Pitacco in tridentinski senator Carlo 
Esterle, ki mu je izročil Appello al re in so ga podpisali 
Cesare Battisti, Guido Larcher in Giovanni Pedrotti (Cat-
taruzza, 2007, 80).

Ob političnih emigrantih so se navduševali za vstop v 
vojno tudi predstavniki demokratičnih združenj, npr. G. 
Salvemini in L. Bissolati, tvorca programa samoodločbe 
narodov za vse narode habsburške monarhije in za pobra-
tenje med Italijani in južnimi Slovani v obliki mazzinijan-
ske koncepcije Evrope narodov. Po njunem prepričanju 
bi morala biti evropska vojna, ki je izbruhnila, »zadnja 
vojna, ki poteka zato, da se v Evropi dokončno elimini-
rata militarizem in imperializem«. Toda njuna stališča je 
sprejemal le ozek krog političnih emigrantov z območja 
Avstrijskega primorja; večji del je namreč stal na odloč-
nih antislovanskih stališčih, ki so se oblikovala v preteklih 
desetletjih v okviru nacionalnih bojev na tem območju. V 
krogih emigrantskih združenj s tega območja zaznavamo 

namreč vidna razhajanja med republikanci in demokra-
ti: prvim ni bil cilj uničenje Avstrije, temveč nacionalno 
gibanje južnih Slovanov, medtem ko je Salvemini s svoje 
strani zrušenje avstrijskega cesarstva zagovarjal zlasti s 
tem, da bi bilo potrebno »zrušiti to katoliško velesilo« za-
radi Čehov, Romunov in južnih Slovanov. Uničenje Av-
stro-Ogrske v korist Romunije in Srbije, liberalne Češke 
in Italije, bi bilo po njegovem mnenju najhujši udarec 
za politični katolicizem po zedinjenju Italije in po ločitvi 
Cerkve od države v Franciji (Cattaruzza, 2007, 82).

Potrebo po uničenju avstro-ogrske monarhije je sicer 
prvi izrazil tridentinski poslanec, socialist Cesare Bat-
tisti, ki se je v Italijo zatekel takoj po izbruhu vojne. 
V listu Avanti! je že 14. septembra 1914 objavil svoje 
»odprto pismo«, v katerem je podal razloge, zakaj se 
želi Tridentinska odcepiti od Avstrije (»il Trentino ci tiene 
a staccarsi dall'Austria«), še ostrejši pa je bil v nadalj-
nji polemiki z nekaterimi socialističnimi parlamentarci 
v pismu, ki ga je objavil 27. septembra v turinskem La 
Stampa in v katerem je Avstrijo neposredno obsodil, »da 
zatira in negira svoje narode« (»vive maltrattando e ne-

Ilustracija iz francoskega lista »Le Petit journal« s prika-
zom navdušene množice, ki spremlja odhod italijanskih 
regimentov na soško fronto, maja 1915 (R. G. Grant, 1. 
svetovna vojna, Veliki ilustrirani vodnik, Založba Mla-
dinska knjiga, 2014, 106)
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dilo, medtem pa je Barrère pridno deloval v socialistič-
nih krogih, med katerimi je zaznal simptome globoke 
krize in našel med njimi še nekoga, ki je krizo uspešno 
poglabljal: Benita Mussolinija, ki je podal odpoved na 
mesto direktorja lista Avanti! že po zborovanju sociali-
stične stranke v Bologni, 19. oktobra 1914, na katerem 
so poudarili načelo nevtralnosti socialistične stranke.8 

Z Giolittijevim prihodom v Rim, 9. maja 1915, se je 
začelo kratko obdobje hude politične krize zaradi njego-
vega vztrajanja, da vlada prekliče Londonski sporazum 
in se ponovno pogaja s centralnimi silami, saj so se av-
strijske ponudbe že skoraj približale antantnim, dokonč-
no rešitev pa bi prepustili parlamentu. 13. maja 1915 je 
Salandrov vladni kabinet odstopil »zaradi pomanjkanja 
enotnega konsenza parlamentarnih strank, ki bi ga v vla-
di pričakovali v danem položaju«. Odstop je povzročil 
veliko vznemirjenje po celotni državi, sledile so številne 
manifestacije, ki so začele ustvarjati »klimo državljanske 
vojne«, kar je po eni strani povzročilo strah in tesnobo, 
po drugi strani pa vrsto nepredvidenih dogodkov in na-
silja. Demonstracije, pri katerih je sodelovalo na deset-
tisoče demonstrantov, so vodili predvsem nacionalisti in 
revolucionarni sindikalisti, med njimi pa je osrednjo vlo-
go igral Gabriele D'Annunzio, ki je razvnemal množice v 
Rimu, v Milanu pa sta podobno vlogo odigrala Mussolini 
in sindikalist Corridoni (Serra, 1950, 92).

Giolitti se je v odločilnih trenutkih umaknil in zavr-
nil kraljevi predlog o sestavi vlade, saj se ni čutil dovolj 
trdnega, da bi zavrnil dogovor z antantnimi silami, ker 
bi to nedvomno škodilo »verodostojnosti in ugledu Ita-
lije«, po drugi strani pa se mu ni zdelo primerno, da bi 
vlado ob evforiji intervencionizma, vodil človek, ki je 
bil še vedno odločno proti vojni (Montanari, 2000, 111).

Dne 16. maja 1915 je kralj Salandri znova ponudil 
mandatarstvo za sestavo vlade, ki se je nemudoma lotila 
priprave zakonskega predloga o opolnomočjih v prime-
ru vojne in ga je poslanska zbornica ob glasovanju 21. 
in 22. maja potrdila z večino glasov. Proti je glasovalo 
le 46 socialističnih poslancev, nekaj pristašev Giolittija 
in članov katoliške stranke. V senatu, kjer so glasovali 
poimensko, je bil zakon sprejet enoglasno (Serra, 1950, 
92). Istočasno je bila proglašena splošna mobilizacija, 
dan kasneje (23. maja) pa je italijanski veleposlanik 
Avarna na Dunaju izročil italijansko vojno napoved 
Avstro-Ogrski. Istega dne je cesar Franc Jožef naslo-
vil razglas na svoje narode, ki se je pričel z besedami: 
»Italijanski kralj nam je napovedal vojno; izdajstvo, ki 
ga zgodovina ne pomni, je s tem italijanski kralj izvršil 

proti svojima dvema zaveznikoma« (»Il Re d'Italia ci ha 
dichiarato la guerra; un tradimento quale la storia non 
conosce fu compiuto dal Re d'Italia contro i suoi due 
Alleati«) (Montanari, 2000, 111).

Tako se je v Italiji zaključila majska kriza, ki je bila vse 
prej kot epizodnega značaja in zapustila neizbrisno sled, 
tako na političnem kot konstitucionalnem področju. Sa-
landrova vlada, ki si je v celoti prilastila področje zunanje 
politike, je parlamentarizmu zadala hud udarec, hkrati 
pa kralju prepustila izključno pravico in svobodo izbi-
re med nevtralnostjo in intervencionizmom. Le-tega je, 
po mnenju nekaterih zgodovinarjev, narekoval tudi strah 
pred pretiranim razvojem demokratičnih idej. Argument, 
podkrepljen z gesli »vojna ali republika« (»guerra o Re-
pubblica«), ki ga je bilo slišati med nekaterimi interven-
cionističnimi manifestacijami v severni Italiji, je globoko 
pretresel kralja in dvorne kroge. V samem kralju Viktorju 
Emanuelu III. sta naraščala odljudnost in nezaupanje vase 
ter zadržanost do demokracije, svoboščin in političnih 
idealov. Četudi ni bil naklonjen intervencionizmu, se je 
po drugi strani nagibal k njemu zaradi neodločnosti svo-
jega značaja, predvsem pa zaradi pomanjkanja političnih 
idealov in nesposobnosti, da bi najvišje interese države 
ločil od dinastičnih (Serra, 1950, 328). Nekaterim parla-
mentarcem je tako zagotavljal, da je vojna edini način, 
da se v Italiji prepreči notranja revolucija in se dinastija 
na ta način utrdi, kar je bilo nekako v sozvočju s Salan-
drovimi besedami, da »monarhija ne bo preživela, če se 
ob koncu vojne ne bo teritorialno povečala« (Serra, 2000, 
329). Prav gotovo je bil eden od razlogov za pospešitev 
intervencije ta, da se je aprila 1915 napovedovala mo-
žnost separatnega miru med Avstrijo in Rusijo ter bi v tem 
primeru italijanske ozemeljske pridobitve ob vzhodnoja-
dranski obali, ki si jih je zagotovila s tajno Londonsko 
pogodbo, padle v vodo. Vključitev »neodrešenih dežel« v 
okvir Italijanskega kraljestva je bila torej tisti skupni ime-
novalec, ki je združeval večino strank in političnih gibanj 
desnega in levega pola, ki so se nagibale k intervencio-
nizmu, hkrati pa vzbujale pri avstrijskih Italijanih globoka 
pričakovanja in težnje po vključitvi v enotno državo ter 
pospešile emigracijo iz obmejnih predelov habsburške 
monarhije na italijanska tla.

Ob izbruhu vojne je v Italiji živelo okoli 40.000 be-
guncev iz Tridentinske, Avstrijskega primorja in Dalma-
cije, ki so bili vključeni v široko mrežo združenj z la-
stnimi podpornimi ustanovami in svojimi glasili. Najbolj 
radikalna stališča so izražali emigranti iz Avstrijskega 
primorja, ki so se dokaj hitro otresli starih principov de-

8 Mussolini je uspel 15. novembra 1914, zahvaljujoč začetni fi nančni podpori Filippa Naldija, takratnega direktorja lista Il Resto del Car-
lino in skupine intervencionistično usmerjenih industrialcev, z izdajanjem novega Il Popolo d'Italia. Kasneje je časopis in njega samega 
začela podpirati Francija. Da je Mussolini prejemal francosko fi nančno podporo, je dokazoval G. Salvemini na podlagi dokumentacije 
in pričevanj, objavljenih v listu Il Mondo (7. 1. 1950). Izključitev Mussolinija iz Socialistične stranke Italije (PSI), je privedla do izstopa 
nekaj tisoč strankinih članov, zlasti privržencev intervencionističnih revolucionarnih fascijev, ki so močno okrepili skrajno levico, na-
klonjeno intervenciji. Mussolinijeve teritorialne zahteve so se v tej fazi v veliki meri ujemale z intervencionističnimi: na vzhodni meji 
je zahteval Gorico in Gradiščansko, Trst in Istro do Učke, ni pa vanje vključil Reke in Dalmacije, za kateri je glede na srbske pretenzije, 
zahteval le zaščito italijanske manjšine. Tudi Mussolini je torej pretehtaval možnost, da habsburška monarhija ne bo preživela tokratne 
vojne in bo razpadla (Serra, 1950, 93).
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mokratičnega republikanskega iredentizma in sprejema-
li gesla nacionalističnih združenj, v katera so množično 
vstopali. Tako so nacionalisti, iredentisti, sindikalisti, 
radikalci, republikanci pa tudi socialisti tvorili dokaj pe-
stro in heterogeno fronto intervencionistov prvega vala 
beguncev. Četudi številčno šibki, so bili vendarle spo-
sobni mobilizirati množice s svojimi bučnimi in čustve-
no obarvanimi manifestacijami. V njih so zlasti izstopali 
iredentisti, ki so predstavljali personifi kacijo tistih ciljev, 
zaradi katerih so stremeli k vstopu Italije v vojno. Ob 
intervencionistični manifestaciji v Rimu, 16. septembra 
1914, se je konstituiral Stalni odbor (Giunta permanen-
te), v katerega so vstopili S. Barzilai, A. Zenatti, R. Ti-
meus Fauro, A. Cippico, E. Tolomei, ki je postal zago-
vornik širokih teritorialnih zahtev, tudi zaradi prisotnosti 
nekaterih italijanskih emigrantov z območja Dalmacije 
in predstavnikov radikalnega nacionalnega gibanja. V 
odnosu do italijanskega javnega mnenja, so vsekakor 
predstavljali najbolj nestrpen in nepopustljiv element, 
saj so tudi samo vlado pogosto poskušali postaviti pred 
»izvršeno dejstvo«, npr. s tem, da bi prišlo do oborože-
nega vpada onstran meje, ki bi privedel do sovražnosti. 
Tudi predlog ruske vlade, da bi Italiji izročili avstrijske 
ujetnike italijanske narodnosti, so iredentisti pozdravili 
z velikim navdušenjem (Cattaruzza, 2007, 79).

Ob koncu leta 1914 so intervencionistična združe-
nja z maksimalističnimi zahtevami glede Dalmacije in 
Reke, začela rasti vsepovsod: npr. združenje Pro Dalma-
zia italiana in Pro Fiume e Quarnaro, geograf E. Tolomei 
pa je formiral Associazione Alto Adige. Maksimalistične 
teritorialne zahteve so se pojavile tudi v nacionalistič-
nem tisku in periodiki iredentističnega značaja. Zlasti 
emigranti z območja Avstrijskega primorja in Dalmacije 
so si prizadevali, da bi uporabili vsa razpoložljiva sred-
stva za dosego svojih ciljev; med drugim stike in po-
znanstva z nekaterimi parlamentarci, kot so bili S. Bar-
zilai, P. Foscari, A. Torre, L. Federzoni in G. Giurati. Ni 
manjkalo tudi poizkusov, da bi prišli v stik s Salandrovo 
vlado; z njim so se tako npr. srečali Attilio Tamaro, Ca-
millo Ara, Giorgio Pitacco in tridentinski senator Carlo 
Esterle, ki mu je izročil Appello al re in so ga podpisali 
Cesare Battisti, Guido Larcher in Giovanni Pedrotti (Cat-
taruzza, 2007, 80).

Ob političnih emigrantih so se navduševali za vstop v 
vojno tudi predstavniki demokratičnih združenj, npr. G. 
Salvemini in L. Bissolati, tvorca programa samoodločbe 
narodov za vse narode habsburške monarhije in za pobra-
tenje med Italijani in južnimi Slovani v obliki mazzinijan-
ske koncepcije Evrope narodov. Po njunem prepričanju 
bi morala biti evropska vojna, ki je izbruhnila, »zadnja 
vojna, ki poteka zato, da se v Evropi dokončno elimini-
rata militarizem in imperializem«. Toda njuna stališča je 
sprejemal le ozek krog političnih emigrantov z območja 
Avstrijskega primorja; večji del je namreč stal na odloč-
nih antislovanskih stališčih, ki so se oblikovala v preteklih 
desetletjih v okviru nacionalnih bojev na tem območju. V 
krogih emigrantskih združenj s tega območja zaznavamo 

namreč vidna razhajanja med republikanci in demokra-
ti: prvim ni bil cilj uničenje Avstrije, temveč nacionalno 
gibanje južnih Slovanov, medtem ko je Salvemini s svoje 
strani zrušenje avstrijskega cesarstva zagovarjal zlasti s 
tem, da bi bilo potrebno »zrušiti to katoliško velesilo« za-
radi Čehov, Romunov in južnih Slovanov. Uničenje Av-
stro-Ogrske v korist Romunije in Srbije, liberalne Češke 
in Italije, bi bilo po njegovem mnenju najhujši udarec 
za politični katolicizem po zedinjenju Italije in po ločitvi 
Cerkve od države v Franciji (Cattaruzza, 2007, 82).

Potrebo po uničenju avstro-ogrske monarhije je sicer 
prvi izrazil tridentinski poslanec, socialist Cesare Bat-
tisti, ki se je v Italijo zatekel takoj po izbruhu vojne. 
V listu Avanti! je že 14. septembra 1914 objavil svoje 
»odprto pismo«, v katerem je podal razloge, zakaj se 
želi Tridentinska odcepiti od Avstrije (»il Trentino ci tiene 
a staccarsi dall'Austria«), še ostrejši pa je bil v nadalj-
nji polemiki z nekaterimi socialističnimi parlamentarci 
v pismu, ki ga je objavil 27. septembra v turinskem La 
Stampa in v katerem je Avstrijo neposredno obsodil, »da 
zatira in negira svoje narode« (»vive maltrattando e ne-

Ilustracija iz francoskega lista »Le Petit journal« s prika-
zom navdušene množice, ki spremlja odhod italijanskih 
regimentov na soško fronto, maja 1915 (R. G. Grant, 1. 
svetovna vojna, Veliki ilustrirani vodnik, Založba Mla-
dinska knjiga, 2014, 106)
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gando le nazioni«) (Valiani, 1966, 169).
Veliko težo so imela v predhodnem obdobju ob za-

ključnih pogajanjih, ki so nato privedla do Londonskega 
sporazuma, vprašanja povezana z »varnostjo« meja. V 
spomenici z naslovom I confi ni naturali d'Italia, ki jo je 
sestavil Tullio Mayer, v veliki meri pa nato predelal Fran-
cesco Salata, ter jo marca 1915 izročil S. Sonninu, je 
italijanska stran poglavitne argumente za postavitev bo-
doče meje na Snežniku in Učki naslonila na potrebe po 
»obrambi« oziroma morebitne »nevarnosti« kake tuje 
agresije na italijansko ozemlje. V spomenici je bila na-
glašena tudi potreba po priključitvi Reke in kvarnerskih 
otokov, medtem ko je bila aneksija dela dalmatinske 
obale predvidena le v primeru, da bi ob koncu spopada 
Avstrija ostala gospodarica vzhodnega Jadrana.9

Aprila 1915 so emigrantski krogi v Rimu pod pokro-
viteljstvom društva Dante Alighieri, formirali Commissi-
one centrale di patronato, kamor so se stekali emigran-
ti iz Tridentinske in Avstrijskega primorja, komisijo pod 
predsedstvom S. Segréja pa je fi nancirala sama vlada in 
se je v obliki lokalnih odborov naglo razširila po večjih 
italijanskih mestih. Že decembra 1915, v času torej, ko 
je bila Italija že v vojni z Avstrijo, so komisiji dodelili 
status »javne ustanove«. Tudi emigrantski krogi so ne 
glede na medsebojno rivalstvo in konfl ikte z vlado ob-
držali dobre odnose in ji bili v močno oporo. Tako je 
bil S. Barzilai že 16. julija 1915 imenovan za ministra 
brez listnice za »neodrešene dežele«, med novembrom 
in decembrom 1916, torej že v času, ko so italijanske 
sile zavzele Gorico in določene predele v Posočju in 
na Krasu, so predstavniki emigracije z območja Avstrij-
skega primorja in Tridentinske formirali kar pet odbo-
rov, ki bi morali vladi svetovati glede ključnih vprašanj 
s področja šolstva, politike do drugih etničnih skupno-
sti, vprašanj bodoče mirovne konference, odnosa med 
italijansko in avstrijsko zakonodajo itd. Prizadevanja 
teh odborov nedvomno pričajo o veliki želji politične 
emigracije iz vzhodnojadranskih dežel, da bi se ita-
lijanski vladi predstavili kot »nov vodilni razred« za 
»neodrešene jadranske dežele«, po drugi strani pa izra-
žali globok partikularizem v optiki lastnih gledišč, ki se 
niso ozirala na specifi ko in potek vojaškega konfl ikta. 
Zlasti nekateri krogi z Mayerjem, kot nekdanjim direk-
torjem iredentističnega glasila Il Piccolo, so bili prepri-
čani, da bodo italijanske sile v nekaj tednih predrle so-
ško fronto in zmagoslavno vkorakale v Trst, zato so bili 
prepričani, da je potrebno pravočasno pripraviti struk-
ture novih civilnih oblasti, ki bi jih morali sestavlja-
ti pripadniki in funkcionarji nekdanjega italijanskega 

liberalno-nacionalnega tabora v Avstrijskem primorju. 
Imena nekdanjih iredentističnih voditeljev iz liberalno-
-nacionalnega tabora so se kmalu znašla na seznamu, 
ki naj bi ga Salata predložil ministrskemu predsedni-
ku Salandri, vendar so morali upoštevati dejstvo, da 
je prišla uprava novo zasedenih ozemelj v roke Gene-
ralnemu sekretariatu za civilne zadeve pri Vrhovnem 
poveljstvu (Secretariato Generale per gli Affari Civili 
del Comando Supremo). Toda Mayerjeva agresivnost 
se je obrestovala tudi tu: že ob koncu maja 1915 so v 
Generalni sekretariat vključili številne pripadnike ire-
dentističnih krogov iz liberalno-nacionalnega tabora z 
območja Avstrijskega primorja, med njimi tudi Salato, 
ki je na sedežu v Vidmu prevzel vodenje Upravnega 
urada (Uffi cio amministrativo). Skupaj z njim so bili v 
Upravni urad nameščeni tudi Camillo Ara, Cesare Pic-
coli in Giorgio Pitacco, ta krog pa so popolnili z nek-
danjim vicekonzulom v Trstu, Carlom Gallijem, ki je 
postal načelnik Političnega urada.10

Iredentistični krogi so po drugi strani v vojaškem 
spopadu ravno na teh tleh zaznali zgodovinsko prilo-
žnost za italijansko intervencijo in priključitev »neod-
rešenih dežel«. Tržaški in istrski liberalno-nacionalni ta-
bor, nacionalni socialisti, kot npr. Battisti in tridentinski 
liberalci, mazzinijanci, demokrati, študentje in dijaki, ki 
so se čutili pripadne svoji »nazione madre«, so začutili 
enkratnost trenutka, da zahtevajo intervencijo Italije ter 
sprejemali odločitve o prehodu meje in vključevanje v 
armadne vrste. Krog okoli revije La Voce s Scipiom Sla-
taperjem, bratoma Gianijem in Carlom Stuparichem in 
drugimi, ki so bili še pred nedavnim tvorci »kulturniške-
ga iredentizma«, je podlegel skušnjavi vojaške interven-
cije in po mnenju G. Stuparicha v izjavi »ni nujno, da je 
vsaka vojna imperialistična, toliko manj ta, ki ima videz 
velikanske in strahotne poravnave računov« pokazal na 
značilno razmišljanje tega kroga tedanjih razumnikov. 
Že sredi januarja 1915 je zaznal kočljiv problem meja 
med Italijani in Slovani ter korelacijo med Kulturnation 
in politično prevlado, ki mora pripasti Italiji, ter v pismu 
Slataperju naglasil: »Sedaj, ko je nacija največja vredno-
ta, Italijo nujno potrebujemo. Dokler ni prišlo do te voj-
ne, nismo predvideli potrebe po tem, da bi oblikovali 
Tržačane, sedaj pa Trst ni več prisiljen reševati te naloge 
sam zase (morda kasneje, a povsem drugače …). Vsi Ita-
lijani bodo iredentisti vse dokler ne bodo kompletirali 
svoje nacije … v vojni, ki ima narodni in ljudski značaj 
obstaja upanje, da se z iredentizmom oživi nacijo, upa-
nje po 'prebuji' tudi za Italijo, obremenjeno s svojo zgo-
dovinsko preteklostjo«. Pri Stuparichu torej ni zaslediti 

9 Spomenica je predstavljala odgovor na Sonninovo vprašanje Mayerju, kaj misli o možnosti, da bi Trst postal svobodno mesto. Očitno se 
je odgovor pojavil v času italijansko-avstrijskih pogajanj, za Mayerja pa je bilo velikega pomena, da si je zagotovil sodelovanje Salate, 
ki naj bi po njegovem na podlagi »neovrgljivih zgodovinskih dejstev«, italijanski vladi predočil potrebo, da bi postavila »naravne meje« 
svoje države. Podrobneje v Riccardi, 2001, 133–136.

10 O misiji Carla Gallija v Trstu januarja 1915, ko so potekali intenzivni pogovori med italijansko vlado glede vstopa Italije v vojno, zlasti pa 
o stališčih slovenskih in hrvaških politikov do morebitne italijanske zasedbe Trsta oziroma Avstrijskega primorja, podrobneje Lipušček, 
2012, 131–133; Pirjevec, 2008, 68–69. O nekaterih vidikih italijanske uprave na zasedenih ozemljih, prim. Svoljšak, 1999. O italijan-
skem prisvajanju Jadrana pa Klabjan, 2011.

ANNALES · Ser. hist. sociol. · 25 · 2015 · 4

Salvator ŽITKO: OD IREDENTIZMA DO INTERVENCIONIZMA: NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA ..., 861–884

Revija La Voce, 20. december 1908, a. I, n. 1



879

ANNALES · Ser. hist. sociol. · 25 · 2015 · 4

Salvator ŽITKO: OD IREDENTIZMA DO INTERVENCIONIZMA: NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA ..., 861–884

gando le nazioni«) (Valiani, 1966, 169).
Veliko težo so imela v predhodnem obdobju ob za-
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je bila Italija že v vojni z Avstrijo, so komisiji dodelili 
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le demokratične zahteve po nacionalni osvoboditvi in 
federalizmu, temveč že tudi izhodišča za delo Giovan-
nija Gentileja, ki je leta 1916 izdal svoje delo Teoria 
generale dello spirito come atto puro, kasneje bolj zna-
nega kot protagonista fašističnega gibanja in režima.11

Značilne so iz tega obdobja tudi naslednje Slataper-
jeve misli: »Vojna je začetek moralnega preroda ali pa 
vsaj 'matrice di valori'«. Njegova pisma iz Hamburga 
v prvih mesecih leta 1914 razodevajo postopno razbli-
njanje sanj o spravi in dozorevanje jasnejše izbire: trža-
ško vprašanje se mora po njegovem mnenju zdaj rešiti 
v korist Italije. Pri tem ni težko ugotoviti, kako se je pri 
Slataperju koncept civilizacije prelil v koncept vojne kot 
izraz njene vitalnosti, vendar je potrebno računati na 
koncept, ki je v tistem času še prevladoval v fenomenu 
vojne in izhajal iz 19. stoletja ter osebnega poguma po-
sameznikov, ne pa iz masovnih pokolov, značilnih za 
statično vojno strelskih jarkov v prvi svetovni vojni. Kri-
za tega koncepta se je spomladi 1915 šele nakazovala. 
Na splošno je veljalo, da sta bila oba Tržačana (torej 
Slataper in G. Stuparich) med najbolj motiviranimi ire-
dentisti.12

Že tekom julija pa tja do jeseni 1914 so domala vsi 
pomembnejši politični predstavniki in iredentistično 
usmerjeni izobraženci z vzhodnojadranskega in triden-
tinskega območja emigrirali v Italijo, četudi ne vedno z 
namenom, da bi se aktivno vključili v vojno. Med njimi 
zabeležimo Attilia Tamara, Camilla Aro, Feliceja Ben-
natija, iz liberalnih krogov je zbežalo nekaj vidnejših 
osebnosti iz Gorice, Poreča (npr. župan T. Sbisà) in Pi-
rana (D. Fragiacomo). Zdi se, da je bilo prostovoljcev 
s tega območja nekaj nad 2.000, padlo jih je najmanj 
300, med njimi Scipio Slataper, Ruggero Timeus, Spi-
ro Xidias, Carlo Stuparich, Pio Riego Gambini in mno-
gi drugi. Nazario Sauro je padel leta 1916 v avstrijsko 
ujetništvo in bil obsojen ter usmrčen v Pulju. Podobno 
kot nekdaj Giulielmo Oberdan je bil uvrščen v istrski 
patriotski »martirologij«, a so mu spomenik v rojstnem 
Kopru postavili šele leta 1935.13

Po drugi strani primer Angela Vivanteja, tržaškega 
intelektualca, ki je na najbolj ekspliciten in neposreden 
način izrazil svojo antinacionalistično ideologijo in pri-
padnost socialistični ideologiji v svojem delu »Irreden-
tismo adriatico« (Firenze 1912), kaže na tragično gesto 
samouničenja. Izbruh italijansko-avstrijske vojne je zanj 
pomenil konec sanj o sožitju in spravi, ki si jo ni mogel 
zamišljati zunaj stoletne politične in gospodarske vezi 
med Trstom in njegovim širšim zaledjem. Na eni strani 
se tako postavlja ta Vivantejeva trda in dosledna gesta – 
človeka, ki se je zrušil pod težo poloma lastnega sveta in 
krutosti vojne –, na drugi strani pa se postavlja vzvišeno 
pričevanje mladih Tržačanov in Istranov, ki so padli med 
»Krasom in morjem v upanju na boljšo in pravičnejšo 

prihodnost, v boju za svoje ideale«, kot je zapisal Erne-
sto Sestan (Ara, Magris, 2001, 130).

ZAKLJUČEK

Kljub dokaj obsežnemu prispevku, v njem ni bilo 
možno prikazati celovite in izčrpne problematike ire-
dentističnih, nacionalističnih in imperialističnih teženj 
Italije v desetletjih pred prvo svetovno vojno, ki so bile 
usmerjene v priključitev »neodrešenih dežel« na obmo-
čju vzhodnega Jadrana, temveč razgrniti predvsem ne-
kaj izhodiščnih razmišljanj in stališč o tem vprašanju, 
ki se mu zgodovinopisje z obeh strani meje še vedno v 
veliki meri posveča. Zaradi prelomnih in usodnih spre-
memb, ki so v tem prostoru nastale z vstopom Italije 
v prvo svetovno vojno, sklenitvijo tajnega Londonskega 
sporazuma aprila 1915, zlasti pa s propadom Avstro-
-Ogrske in italijansko vojaško zasedbo obsežnih obmo-
čij, poseljenih s slovenskim in hrvaškim prebivalstvom, 
ob takem razpletu še vedno prihaja do različnih ocen in 
divergentnih stališč znotraj samega kroga zgodovinar-
jev, zlasti glede tez o »naravnih« oziroma »geografskih 
in strateških mejah«, ki jih je začelo italijansko ireden-
tistično gibanje izpostavljati že v šestdesetih letih 19. 
stoletja, dokončno udejanjilo pa z rapalsko pogodbo 
leta 1920. Ostaja dejstvo, da se je v pričakovanju veli-
kih sprememb v Evropi od konca sedemdesetih let 19. 
stoletja, v Italiji okrepilo iredentistično gibanje s ciljem 
osvoboditve tistih italijanskih dežel (Tridentinska, seve-
rovzhodna obala Jadrana), ki so spadale pod Avstrijo, 
kar je še dodatno vzpodbujalo odstranjevanje in propa-
gandno zavračanje sonavzočnosti avtohtonega sloven-
skega in hrvaškega življa na teh ozemljih. Tako imeno-
vane »nove pokrajine«, ki so se po prvi svetovni vojni 
rojevale v razmerah ostrih protislovij med narodnim 
načelom, državnim interesom in politiko moči, so na 
ozemlju novo nastale Julijske krajine tako že v temeljih 
izpodkopavale možnosti sobivanja med različnimi na-
rodnimi skupnostmi.

Že proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja so spre-
menjene zunanjepolitične okoliščine vplivale na itali-
janske odnose z Avstro-Ogrsko, zlasti na njeno omaho-
vanje v članstvu trozveze in usmeritvijo v ekspanzijo na 
balkanski in širši mediteranski prostor. Čas pred prvo 
svetovno je bolj kot kdaj prej opozoril na celo vrsto raz-
ličnih pogledov na oblike in poti italijansko-slovanskega 
sožitja, zlasti po postopni demokratizaciji in federaliza-
ciji Avstrije oziroma po državnozborskih volitvah leta 
1907, ko je prevladalo spoznanje, da Avstrija ne more 
preprečiti družbeno-ekonomskega in kulturnega vzpo-
na Slovencev in Hrvatov v Avstrijskem primorju, kar je 
sprožilo nov val iredentizma in nacionalizma pa tudi 
prepričanje, da lahko dominantne pozicije italijanskega 

11 Podrobneje o iredentističnih nazorih Slataperja in bratov Stuparich v Pappucia, Cecotti, 2011, 209–220.
12 O Slataperjevih političnih nazorih in usmeritvah tistega časa obširneje v Slataper, 1954.
13 Obširneje o tej problematiki Apollonio, 2014, 622–625; Pignatti Morano, 1922.
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Scipio Slataper (G. Prezzolini, La Voce 1908–1913, 1974, 189)



881

ANNALES · Ser. hist. sociol. · 25 · 2015 · 4

Salvator ŽITKO: OD IREDENTIZMA DO INTERVENCIONIZMA: NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA ..., 861–884

le demokratične zahteve po nacionalni osvoboditvi in 
federalizmu, temveč že tudi izhodišča za delo Giovan-
nija Gentileja, ki je leta 1916 izdal svoje delo Teoria 
generale dello spirito come atto puro, kasneje bolj zna-
nega kot protagonista fašističnega gibanja in režima.11

Značilne so iz tega obdobja tudi naslednje Slataper-
jeve misli: »Vojna je začetek moralnega preroda ali pa 
vsaj 'matrice di valori'«. Njegova pisma iz Hamburga 
v prvih mesecih leta 1914 razodevajo postopno razbli-
njanje sanj o spravi in dozorevanje jasnejše izbire: trža-
ško vprašanje se mora po njegovem mnenju zdaj rešiti 
v korist Italije. Pri tem ni težko ugotoviti, kako se je pri 
Slataperju koncept civilizacije prelil v koncept vojne kot 
izraz njene vitalnosti, vendar je potrebno računati na 
koncept, ki je v tistem času še prevladoval v fenomenu 
vojne in izhajal iz 19. stoletja ter osebnega poguma po-
sameznikov, ne pa iz masovnih pokolov, značilnih za 
statično vojno strelskih jarkov v prvi svetovni vojni. Kri-
za tega koncepta se je spomladi 1915 šele nakazovala. 
Na splošno je veljalo, da sta bila oba Tržačana (torej 
Slataper in G. Stuparich) med najbolj motiviranimi ire-
dentisti.12

Že tekom julija pa tja do jeseni 1914 so domala vsi 
pomembnejši politični predstavniki in iredentistično 
usmerjeni izobraženci z vzhodnojadranskega in triden-
tinskega območja emigrirali v Italijo, četudi ne vedno z 
namenom, da bi se aktivno vključili v vojno. Med njimi 
zabeležimo Attilia Tamara, Camilla Aro, Feliceja Ben-
natija, iz liberalnih krogov je zbežalo nekaj vidnejših 
osebnosti iz Gorice, Poreča (npr. župan T. Sbisà) in Pi-
rana (D. Fragiacomo). Zdi se, da je bilo prostovoljcev 
s tega območja nekaj nad 2.000, padlo jih je najmanj 
300, med njimi Scipio Slataper, Ruggero Timeus, Spi-
ro Xidias, Carlo Stuparich, Pio Riego Gambini in mno-
gi drugi. Nazario Sauro je padel leta 1916 v avstrijsko 
ujetništvo in bil obsojen ter usmrčen v Pulju. Podobno 
kot nekdaj Giulielmo Oberdan je bil uvrščen v istrski 
patriotski »martirologij«, a so mu spomenik v rojstnem 
Kopru postavili šele leta 1935.13

Po drugi strani primer Angela Vivanteja, tržaškega 
intelektualca, ki je na najbolj ekspliciten in neposreden 
način izrazil svojo antinacionalistično ideologijo in pri-
padnost socialistični ideologiji v svojem delu »Irreden-
tismo adriatico« (Firenze 1912), kaže na tragično gesto 
samouničenja. Izbruh italijansko-avstrijske vojne je zanj 
pomenil konec sanj o sožitju in spravi, ki si jo ni mogel 
zamišljati zunaj stoletne politične in gospodarske vezi 
med Trstom in njegovim širšim zaledjem. Na eni strani 
se tako postavlja ta Vivantejeva trda in dosledna gesta – 
človeka, ki se je zrušil pod težo poloma lastnega sveta in 
krutosti vojne –, na drugi strani pa se postavlja vzvišeno 
pričevanje mladih Tržačanov in Istranov, ki so padli med 
»Krasom in morjem v upanju na boljšo in pravičnejšo 

prihodnost, v boju za svoje ideale«, kot je zapisal Erne-
sto Sestan (Ara, Magris, 2001, 130).

ZAKLJUČEK

Kljub dokaj obsežnemu prispevku, v njem ni bilo 
možno prikazati celovite in izčrpne problematike ire-
dentističnih, nacionalističnih in imperialističnih teženj 
Italije v desetletjih pred prvo svetovno vojno, ki so bile 
usmerjene v priključitev »neodrešenih dežel« na obmo-
čju vzhodnega Jadrana, temveč razgrniti predvsem ne-
kaj izhodiščnih razmišljanj in stališč o tem vprašanju, 
ki se mu zgodovinopisje z obeh strani meje še vedno v 
veliki meri posveča. Zaradi prelomnih in usodnih spre-
memb, ki so v tem prostoru nastale z vstopom Italije 
v prvo svetovno vojno, sklenitvijo tajnega Londonskega 
sporazuma aprila 1915, zlasti pa s propadom Avstro-
-Ogrske in italijansko vojaško zasedbo obsežnih obmo-
čij, poseljenih s slovenskim in hrvaškim prebivalstvom, 
ob takem razpletu še vedno prihaja do različnih ocen in 
divergentnih stališč znotraj samega kroga zgodovinar-
jev, zlasti glede tez o »naravnih« oziroma »geografskih 
in strateških mejah«, ki jih je začelo italijansko ireden-
tistično gibanje izpostavljati že v šestdesetih letih 19. 
stoletja, dokončno udejanjilo pa z rapalsko pogodbo 
leta 1920. Ostaja dejstvo, da se je v pričakovanju veli-
kih sprememb v Evropi od konca sedemdesetih let 19. 
stoletja, v Italiji okrepilo iredentistično gibanje s ciljem 
osvoboditve tistih italijanskih dežel (Tridentinska, seve-
rovzhodna obala Jadrana), ki so spadale pod Avstrijo, 
kar je še dodatno vzpodbujalo odstranjevanje in propa-
gandno zavračanje sonavzočnosti avtohtonega sloven-
skega in hrvaškega življa na teh ozemljih. Tako imeno-
vane »nove pokrajine«, ki so se po prvi svetovni vojni 
rojevale v razmerah ostrih protislovij med narodnim 
načelom, državnim interesom in politiko moči, so na 
ozemlju novo nastale Julijske krajine tako že v temeljih 
izpodkopavale možnosti sobivanja med različnimi na-
rodnimi skupnostmi.

Že proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja so spre-
menjene zunanjepolitične okoliščine vplivale na itali-
janske odnose z Avstro-Ogrsko, zlasti na njeno omaho-
vanje v članstvu trozveze in usmeritvijo v ekspanzijo na 
balkanski in širši mediteranski prostor. Čas pred prvo 
svetovno je bolj kot kdaj prej opozoril na celo vrsto raz-
ličnih pogledov na oblike in poti italijansko-slovanskega 
sožitja, zlasti po postopni demokratizaciji in federaliza-
ciji Avstrije oziroma po državnozborskih volitvah leta 
1907, ko je prevladalo spoznanje, da Avstrija ne more 
preprečiti družbeno-ekonomskega in kulturnega vzpo-
na Slovencev in Hrvatov v Avstrijskem primorju, kar je 
sprožilo nov val iredentizma in nacionalizma pa tudi 
prepričanje, da lahko dominantne pozicije italijanskega 

11 Podrobneje o iredentističnih nazorih Slataperja in bratov Stuparich v Pappucia, Cecotti, 2011, 209–220.
12 O Slataperjevih političnih nazorih in usmeritvah tistega časa obširneje v Slataper, 1954.
13 Obširneje o tej problematiki Apollonio, 2014, 622–625; Pignatti Morano, 1922.
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signed the Triple Alliance with Austria-Hungary and Germany and stayed its formal member until the outbreak of 
the First World War.

If until the end of the 19th century the irredentist movement was mostly led by the left wing, in particular by the 
democrats and republicans, at the beginning of the 20th century its reins were taken over by Giovanni Giolitti's policy 
of »new liberalism«, i. e. by the nationalist circles of the new bourgeoisie, the court and the army. The Austrian Littoral 
and Dalmatia were subject to campaigns launched by the nationalist societies Pro Patria and Lega Nazionale, while 
Italy was home to the societies Dante Alighieri and Trento e Trieste and saw the publication of numerous gazettes 
such as L'Eco dell'Alpi Giulie and later on magazines such as Il Regno, Il Carroccio, La Grande Italia and L'Idea 
Nazionale.

By its fi rst congress in Florence in December 1910, the Italian irredentist movement had become increasingly 
radical in its claims for strengthening the army and for the incorporation of »uredeemed lands«. In that period, the 
»unredeemed lands«, in particular those of Trent, Trieste and Istria, saw the formation of specifi c forms of irredentism. 
Particularly in Trieste, they were practiced by the liberal and national camp gathered round the magazine La Voce, 
which propagated »cultural irredentism« (Scipio Slataper), on the other. In Trieste the socialist party was also strong. 
Among its supporters a special mantion must be made of Angelo Vivante, the political editor of the newspaper Il 
Piccolo and later of the news-sheet Lavoratore. In 1912 he wrote a documentary work L'Irredentismo Adriatico, in 
which he condemned the proposition that the high level of Italian culture and civilisation gave Italians the right to 
assimilate people from other ethnic groups. Such aspirations posed a great threat to the Trieste liberal and national 
camp, and so Trieste irrendetism was cheracterized by the anti-Slavic stance on the one hand and by the opposition 
to international socialism, which after 1890 relied on the Slavic element in the struggle against the Italian nationalist 
movement, on the other. A strong supporter of anti-Slavic tendencies was Ruggiero (Timeus) Fauro, who propagated 
the idea of the great Italy and its dominion over the Balkans in the spirit of new, aggressive Italian nationalism. The 
attainment of this goal implied a confl ict with Austria on the one hand and the escalation of the Slovene-Italian na-
tional confl ict along the entire eastern Adriatic coast on the other.

Italy's breaking off of the pact of alliance with Germany and Austro-Hungary and her decision to side with the 
powers of the Entente (1915) were clear signals of her territorial claims on the eastern Adriatic – even though noth-
ing was yet known of the Treaty of London, signet secretly in 1915, by which the allies, among other things, had also 
offered Italy, if she entered the war, the Austrian territories of the Adriatic, consisting of the whole of Istria and most 
of Dalmatia.

Keywords: irredentism, nationalism, Triple Alliance, militarism, etnical and national cofl icts, interventionism
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življa na avstrijskih tleh reši le vojna med Italijo in Av-
stro-Ogrsko.

Znotraj same Italije je nacionalistično gibanje pod 
vodstvom Corradinija, Federzonija in drugih voditeljev, 
med drugim nudilo novo prepričljivo alternativo stari 
politiki demokratičnega nacionalizma in iredentizma, 
ki je bil v domeni levih strank in priporočalo korporativ-
no organizacijo znotraj togih državnih struktur desnice, 
katoliških krogov in velikega kapitala. Vzporedno s tem 
sledimo krizi levice s psevdorevolucionarnimi poskusi, v 
katere so se ugnezdile različne frakcije socialistov Sorelo-
vega tipa, revolucionarnih sindikatov, neoekstremističnih 
mazzinijancev ter anarhistov. Velika scena »rdečega te-
dna« poleti 1914, je v svojih različnih, tudi krvavih epiz-
odah in s svojim tragikomičnim zaključkom, pokazala na 
nesposobnost in nemoč levice, da bi se odprla in vzposta-
vila dialog med državo, vedno bolj zaprto v svoje reakci-
onarne strukture in voluntaristično ter hrupno opozicijo.

K težkemu in zapletenemu stanju je marca 1914 pri-
speval tudi Giolittijev odstop in formiranje nove Salan-
drove vlade, ki pa je bilo vse prej kot trenutni prehod 
v novo vladno garnituro. V bistvu je predstavljal viden 
povratek v tisto tradicionalno koncepcijo italijanske po-
litike v elitističnem smislu, ki je pomenil uvod v bodoče 
solistične in reakcionarne akcije, značilne za politiko 
»sacro egoismo« v obdobju intenzivnih skrivnih poga-
janj s centralnimi in antantnimi silami za ozemeljske 
koncesije, ki jih je vlada pogojevala za ohranitev nev-
tralnosti oziroma vstop v vojno na strani antantnih sil.

Italijanski vstop v vojno maja leta 1915, je bil tako 
le epizoda oziroma zaključek neizprosne borbe med 
dvema vladnima konceptoma, ki sta bila v bistvu oba 
konservativna: bodisi Giolittijev evolucionarni oziroma 
transformistični kot tudi avtoritarni Salandrov in Sonni-
nov, ob pomoči nacionalistov ter širokega spektra inter-
vencionistov. Njihovo vodilo se nedvomno kaže v odlo-
čitvi, da je potrebno stopiti v vojno, da bi se »polastili 

nacije« in jo disciplinirali ter podredili birokratskemu in 
vojaškemu aparatu, ustvarili vojno ekonomijo, ki bi de-
lavske sindikate potisnila na obrobje, omejili liberalne 
svoboščine in izven zakona potisnili zlasti leve delavske 
stranke, ki so bile nevtralistične že po tradiciji, tako kot 
večji del katolikov.

Če sledimo Salandrovemu programu »sacro egoi-
smo«, vidimo, da vsa njegova politika vsebuje zače-
tek dokaj specifi čne faze oziroma opustitev najboljših 
tradicij italijanskega risorgimenta zaradi teženj, ki niso 
imele ničesar skupnega s procesom nacionalne združi-
tve, temveč so obratno stremele k temu, da bi italijansko 
suverenost vsilile tujim narodom oziroma ljudstvom, ki 
si jih je želela Italija preprosto podrediti. Na ta način je 
vse tisto, kar bi moglo in moralo postati področje plo-
dnega sodelovanja, postalo področje pritiska, raznaro-
dovanja in etničnega čiščenja v času fašizma.

Čeprav se je fašizem rodil po prvi svetovni vojni, 
nekaj kulturnih in političnih motivov, ki so prispeva-
li k njegovemu nastanku, zasledimo že v desničarskih 
in levičarskih radikalnih gibanjih, tako v nacionalizmu, 
revolucionarnem sindikalizmu in futurizmu v desetletju 
pred prvo svetovno vojno. V strogo političnem smislu 
so ta radikalna in revolucionarna gibanja enako gledala 
na mit o hotenju po moči, prezirala egalitarizem in hu-
manizem, zaničevala parlamentarizem, politiko pa do-
jemala kot aktivnost, ki naj organizira in oblikuje zavest 
ljudskih množic. Na oblikovanje fašizma je nenazadnje, 
kot naglaša Emilio Gentile (2010), vplivala tudi bolj ali 
manj ponarejena dediščina tém, idealov in mitov, ki so 
se porajali iz antigiolittijevskega odpora intelektualnih 
skupin, kakršna je bila npr. revija La Voce, najvidnejši 
izraz novega nacionalnega radikalizma, ki so od maz-
zinijevskega izročila prevzela vizijo risorgimenta kot 
nedokončane revolucije, ker temu z ozemeljsko zdru-
žitvijo ni uspelo izpeljati tudi moralnega zedinjenja in 
nacionalizacije množic.
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SUMMARY

The Italian national movement had undergone several development phases, and the unifi cation of Italy in 1866 
had given rise to Italian irredentism and the tendency to incorporate the »unredeemed lands« along the eastern 
Adriatic coast into the Kingdom of Italy. A major milestone in the development of irredentism was 1882 when Italy 
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signed the Triple Alliance with Austria-Hungary and Germany and stayed its formal member until the outbreak of 
the First World War.

If until the end of the 19th century the irredentist movement was mostly led by the left wing, in particular by the 
democrats and republicans, at the beginning of the 20th century its reins were taken over by Giovanni Giolitti's policy 
of »new liberalism«, i. e. by the nationalist circles of the new bourgeoisie, the court and the army. The Austrian Littoral 
and Dalmatia were subject to campaigns launched by the nationalist societies Pro Patria and Lega Nazionale, while 
Italy was home to the societies Dante Alighieri and Trento e Trieste and saw the publication of numerous gazettes 
such as L'Eco dell'Alpi Giulie and later on magazines such as Il Regno, Il Carroccio, La Grande Italia and L'Idea 
Nazionale.

By its fi rst congress in Florence in December 1910, the Italian irredentist movement had become increasingly 
radical in its claims for strengthening the army and for the incorporation of »uredeemed lands«. In that period, the 
»unredeemed lands«, in particular those of Trent, Trieste and Istria, saw the formation of specifi c forms of irredentism. 
Particularly in Trieste, they were practiced by the liberal and national camp gathered round the magazine La Voce, 
which propagated »cultural irredentism« (Scipio Slataper), on the other. In Trieste the socialist party was also strong. 
Among its supporters a special mantion must be made of Angelo Vivante, the political editor of the newspaper Il 
Piccolo and later of the news-sheet Lavoratore. In 1912 he wrote a documentary work L'Irredentismo Adriatico, in 
which he condemned the proposition that the high level of Italian culture and civilisation gave Italians the right to 
assimilate people from other ethnic groups. Such aspirations posed a great threat to the Trieste liberal and national 
camp, and so Trieste irrendetism was cheracterized by the anti-Slavic stance on the one hand and by the opposition 
to international socialism, which after 1890 relied on the Slavic element in the struggle against the Italian nationalist 
movement, on the other. A strong supporter of anti-Slavic tendencies was Ruggiero (Timeus) Fauro, who propagated 
the idea of the great Italy and its dominion over the Balkans in the spirit of new, aggressive Italian nationalism. The 
attainment of this goal implied a confl ict with Austria on the one hand and the escalation of the Slovene-Italian na-
tional confl ict along the entire eastern Adriatic coast on the other.

Italy's breaking off of the pact of alliance with Germany and Austro-Hungary and her decision to side with the 
powers of the Entente (1915) were clear signals of her territorial claims on the eastern Adriatic – even though noth-
ing was yet known of the Treaty of London, signet secretly in 1915, by which the allies, among other things, had also 
offered Italy, if she entered the war, the Austrian territories of the Adriatic, consisting of the whole of Istria and most 
of Dalmatia.

Keywords: irredentism, nationalism, Triple Alliance, militarism, etnical and national cofl icts, interventionism
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življa na avstrijskih tleh reši le vojna med Italijo in Av-
stro-Ogrsko.

Znotraj same Italije je nacionalistično gibanje pod 
vodstvom Corradinija, Federzonija in drugih voditeljev, 
med drugim nudilo novo prepričljivo alternativo stari 
politiki demokratičnega nacionalizma in iredentizma, 
ki je bil v domeni levih strank in priporočalo korporativ-
no organizacijo znotraj togih državnih struktur desnice, 
katoliških krogov in velikega kapitala. Vzporedno s tem 
sledimo krizi levice s psevdorevolucionarnimi poskusi, v 
katere so se ugnezdile različne frakcije socialistov Sorelo-
vega tipa, revolucionarnih sindikatov, neoekstremističnih 
mazzinijancev ter anarhistov. Velika scena »rdečega te-
dna« poleti 1914, je v svojih različnih, tudi krvavih epiz-
odah in s svojim tragikomičnim zaključkom, pokazala na 
nesposobnost in nemoč levice, da bi se odprla in vzposta-
vila dialog med državo, vedno bolj zaprto v svoje reakci-
onarne strukture in voluntaristično ter hrupno opozicijo.

K težkemu in zapletenemu stanju je marca 1914 pri-
speval tudi Giolittijev odstop in formiranje nove Salan-
drove vlade, ki pa je bilo vse prej kot trenutni prehod 
v novo vladno garnituro. V bistvu je predstavljal viden 
povratek v tisto tradicionalno koncepcijo italijanske po-
litike v elitističnem smislu, ki je pomenil uvod v bodoče 
solistične in reakcionarne akcije, značilne za politiko 
»sacro egoismo« v obdobju intenzivnih skrivnih poga-
janj s centralnimi in antantnimi silami za ozemeljske 
koncesije, ki jih je vlada pogojevala za ohranitev nev-
tralnosti oziroma vstop v vojno na strani antantnih sil.

Italijanski vstop v vojno maja leta 1915, je bil tako 
le epizoda oziroma zaključek neizprosne borbe med 
dvema vladnima konceptoma, ki sta bila v bistvu oba 
konservativna: bodisi Giolittijev evolucionarni oziroma 
transformistični kot tudi avtoritarni Salandrov in Sonni-
nov, ob pomoči nacionalistov ter širokega spektra inter-
vencionistov. Njihovo vodilo se nedvomno kaže v odlo-
čitvi, da je potrebno stopiti v vojno, da bi se »polastili 

nacije« in jo disciplinirali ter podredili birokratskemu in 
vojaškemu aparatu, ustvarili vojno ekonomijo, ki bi de-
lavske sindikate potisnila na obrobje, omejili liberalne 
svoboščine in izven zakona potisnili zlasti leve delavske 
stranke, ki so bile nevtralistične že po tradiciji, tako kot 
večji del katolikov.

Če sledimo Salandrovemu programu »sacro egoi-
smo«, vidimo, da vsa njegova politika vsebuje zače-
tek dokaj specifi čne faze oziroma opustitev najboljših 
tradicij italijanskega risorgimenta zaradi teženj, ki niso 
imele ničesar skupnega s procesom nacionalne združi-
tve, temveč so obratno stremele k temu, da bi italijansko 
suverenost vsilile tujim narodom oziroma ljudstvom, ki 
si jih je želela Italija preprosto podrediti. Na ta način je 
vse tisto, kar bi moglo in moralo postati področje plo-
dnega sodelovanja, postalo področje pritiska, raznaro-
dovanja in etničnega čiščenja v času fašizma.

Čeprav se je fašizem rodil po prvi svetovni vojni, 
nekaj kulturnih in političnih motivov, ki so prispeva-
li k njegovemu nastanku, zasledimo že v desničarskih 
in levičarskih radikalnih gibanjih, tako v nacionalizmu, 
revolucionarnem sindikalizmu in futurizmu v desetletju 
pred prvo svetovno vojno. V strogo političnem smislu 
so ta radikalna in revolucionarna gibanja enako gledala 
na mit o hotenju po moči, prezirala egalitarizem in hu-
manizem, zaničevala parlamentarizem, politiko pa do-
jemala kot aktivnost, ki naj organizira in oblikuje zavest 
ljudskih množic. Na oblikovanje fašizma je nenazadnje, 
kot naglaša Emilio Gentile (2010), vplivala tudi bolj ali 
manj ponarejena dediščina tém, idealov in mitov, ki so 
se porajali iz antigiolittijevskega odpora intelektualnih 
skupin, kakršna je bila npr. revija La Voce, najvidnejši 
izraz novega nacionalnega radikalizma, ki so od maz-
zinijevskega izročila prevzela vizijo risorgimenta kot 
nedokončane revolucije, ker temu z ozemeljsko zdru-
žitvijo ni uspelo izpeljati tudi moralnega zedinjenja in 
nacionalizacije množic.
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SUMMARY

The Italian national movement had undergone several development phases, and the unifi cation of Italy in 1866 
had given rise to Italian irredentism and the tendency to incorporate the »unredeemed lands« along the eastern 
Adriatic coast into the Kingdom of Italy. A major milestone in the development of irredentism was 1882 when Italy 
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