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GABRIELA D’ANNUNZIO

LIST DO DALMATÓW (LA LETTERA AI DALMATI)

List do Dalmatów Gabriela D’Annunzio uważany jest za najsłynniejszy manifest im-
perializmu włoskiego. Powstał w 1919 r. na fali rozczarowania społeczeństwa wło-
skiego znikomymi korzyściami terytorialnymi przyznanymi przez państwa sprzymie-
rzone w traktacie wersalskim i został opublikowany 14 stycznia 1919 r. na łamach 
lokalnej gazety „Gazzetta di Venezia”, a dzień później w „Il Popolo d’Italia” – założo-
nym w 1914 r. dzienniku Benito Mussoliniego.

Niezadowolenie Włochów wynikało przede wszystkim z faktu, iż pomimo ponie-
sionych ofiar i wysiłku wojennego nie zostały wprowadzone w życie postanowienia 
podpisanego 26 kwietnia 1915 r. Paktu Londyńskiego, który przewidywał przyłącze-
nie do Włoch południowego Trydentu, Tyrolu aż pod Brenner, Istrię i Dalmację, oraz 
objęcie przez nie protektoratu nad Albanią, uznanie praw włoskich do Dodekanezu 
i części Azji Mniejszej, a także ekwiwalent w Afryce – w razie powiększenia obszarów 
brytyjskich i francuskich kosztem kolonii niemieckich. Ten ambitny program Paktu 
nie spotkał się jednak z poparciem prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa 
Woodrowa Wilsona, który uznawał kryteria narodowościowe za podstawę przyszłe-
go porządku w Europie oraz potępiał wszelkie tajne porozumienia. W konsekwencji 
Wilson odrzucał traktat londyński, a w szczególności odmawiał Włochom prawa do 
wysuwania postulatów aneksyjnych w Dalmacji1.

Autor Listu do Dalmatów – Gabriele D’Annunzio2 – poeta, powieściopisarz 
i dramaturg, od 1906 r. związany był z ruchem nacjonalistycznym we Włoszech. 
1 Zob. J. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 484.
2 Gabriele D’Annunzio (1863-1938) – jeden z głównych przedstawicieli dekadentyzmu włoskiego. 

Pomijając drobny epizod parlamentarny z 1897 r., gdy wybrany został na posła z ramienia skraj-
nej prawicy, działalność polityczną rozpoczął w 1914 r., tuż przed wybuchem I wojny światowej. 
W 1919 r., wbrew traktatowi wersalskiemu, zajął zbrojnie miasto Fiume (Rijeka), które okupował 
do stycznia 1921 r. Wraz z anarchosyndykalistą Alceste De Ambris opracował Konstytucję Państwa-
Miasta Fiumeńskiego pod nazwą „Carta del Carnaro”, którą ogłosił we wrześniu 1920 r. Po Marszu 
na Rzym Mussoliniego usunął się z życia politycznego. Zob. Wielka encyklopedia powszechna, t. I, 
Warszawa 1963, s. 277; Mały słownik pisarzy włoskich, Warszawa 1969, s. 61-63, oraz Enciclopedia 
Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Milano MCMXXXII-XI, s. 322-326.
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Właściwą działalność polityczną rozpoczął jednak wraz z wybuchem I wojny świa-
towej, kiedy stanął na czele kampanii interwencjonistycznej, opowiadając się za 
udziałem Włoch w wojnie po stronie ententy. D’Annunzio był przede wszyst-
kim rzecznikiem przymierza z Francją, którą postrzegał jako „siostrę romańską 
Włoch”. 

Początkowo te sympatie profrancuskie poróżniły go z głównymi przedstawiciela-
mi nacjonalizmu włoskiego, którzy opowiadali się za trójprzymierzem. Nacjonaliści 
(przede wszystkim Alfredo Rocco i Ruggero Fauro), choć byli świadomi istnienia 
sprzeczności między interesami Włoch a polityką bałkańską Austrii, jednocześnie 
byli ideologicznie przeciwni modelowi demokracji francusko-angielskiej. Uważali 
również, iż Włochy powinny zostać solidarne z Niemcami, gdyż było to jedyne pań-
stwo, wobec którego nie zachodził konflikt interesów.

Dlatego też gdy D’Annunzio napisał w 1918 r. utwór La canzone dei Dardanelli, 
który z powodu zbyt ostrych ataków przeciwko cesarzowi Austrii (określonemu 
mianem Kata Habsburskiego) i deklaracji antyaustriackich na polecenie premiera 
Giovanniego Giolittiego nie ukazał się drukiem, „Idea Nazionale”, główny organ 
prasowy nacjonalizmu, potępiła politykę w wersach, którą od czasu do czasu próbują 
wskrzesić najwięksi poeci włoscy. 

Z czasem jednak, kiedy ta proniemiecka postawa spotkała się z oporem więk-
szej części opinii publicznej, owi ideolodzy w sierpniu 1914 r.3 dokonali znaczącego 
zwrotu w polityce, głosząc koniec trójprzymierza i konieczność wojny z Austrią. 

Wówczas też wraz z D’Annunzio rozpoczęli ostrą walkę propagandową przeciw-
ko politykom opowiadającym się za neutralnością Włoch, organizując we wszystkich 
większych miastach manifestacje, które przeszły do historii pod nazwą „promien-
nych dni majowych” (radiose giornate di maggio), potępiali politykę Giovanniego 
Giolittiego, nie szczędząc słów krytyki „starym Włochom”, przeżytym instytucjom 
parlamentarnym i zgrzybiałej klasie rządzącej4. 

Po przystąpieniu Włoch do wojny w 1915 r. D’Annunzio, pomimo zaawansowa-
nego wieku, wziął dobrowolnie udział w działaniach wojennych, a nawet w 1916 r. 
został ciężko ranny. Jego bohaterskie i niezwykle widowiskowe czyny na froncie, 
jak również płomienne przesłania wojenne sprawiły, iż stał się niezwykle sławny we 
Włoszech. Angielski historyk Michael A. Ledeen tak starał się wytłumaczyć jego 
popularność: Pod koniec wojny D’Annunzio stał się postacią legendarną. Jako jedyny 
wśród współczesnych stworzył nie tylko egzaltowane wyobrażenie swojego życia i swej roli 
w świecie, ale też narzucił swoją koncepcję poetycką rzeczywistości […] Ponieważ wojna 
wzbudziła wiele marzeń w sercach ludzi, D’Annunzio stał się symbolem narodowym dla 

3 W dniu 13 sierpnia 1914 r. jeden z przywódców ruchu nacjonalistycznego Enrico Corradini oświad-
czył, iż trójprzymierze było „postawą historyczną już zużytą” (posizione storica ormai consumata).

4 W mowie La legge di Roma D’Annunzio stworzył termin cappa senile (starcza peleryna) na okre-
ślenie anachronicznych instytucji i starej klasy rządzącej: La plumbea cappa senile ci opprimeva; 
ed ecco, la nostra giovinezza scoppia subitanea come la folgore. Zob. Prose di ricerca, I, s. 61, cyt. za: 
V. Sottanella, Letteratura e politica in D’Annunzio fino al 1915 con un glossario politico, Pescara 1993, 
s. 83.
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wszystkich tych, którzy wierzyli, że bohaterstwo, które narodziło się w czasie wojny, musi 
zostać zrealizowane w narodzie również w czasie pokoju5. 

Po zakończeniu działań wojennych poeta stał się głównym heroldem idei głoszącej 
rozczarowanie Włoch wobec decyzji traktatu wersalskiego. Nawiązując do postano-
wień Paktu Londyńskiego, domagał się nie tylko przyłączenia do Włoch ziem przewi-
dzianych w tym traktacie, ale dodatkowo jeszcze miasta Fiume. Wykorzystując nastro-
je nacjonalistyczne i niezadowolenie społeczeństwa włoskiego, w swoich przemowach, 
a także w artykułach publikowanych na łamach „Corriere della Sera” i w „Idea 
Nazionale” próbował przekonać Włochów, że ich zwycięstwo byłoby „kalekie”6, jeśli 
nie otrzymaliby przynajmniej tego adriatyckiego miasta jako zadośćuczynienia za po-
niesiony wysiłek wojenny. Grając na uczuciach swoich rodaków, głosił, iż Dla państw 
sprzymierzonych wczoraj byliśmy koniecznymi zbawcami dobrej sprawy. Dla sprzymie-
rzeńców dzisiaj jesteśmy jedynie drobnymi krzykaczami, którzy proszą o jałmużnę7. 

D’Annunzio nie był zresztą w tych żądaniach odosobniony. Kampania „kalekiego 
zwycięstwa” została bowiem wszczęta już pod koniec 1918 r. przez najbardziej rady-
kalnych nacjonalistów, którzy w swoich żądaniach poruszali dwie kwestie, częściowo 
się uzupełniające. W pierwszym rzędzie podkreślali oni „perfidię Słowian”, kreując 
ich na głównych nieprzyjaciół narodu włoskiego i spadkobierców dążeń mocarstwo-
wych Austrii. Wynikało to z faktu, iż Serbia dzięki bohaterskiemu udziałowi w woj-
nie cieszyła się dużą sympatią mocarstw sprzymierzonych, które z kolei niechętnym 
okiem patrzyły na imperialistyczne plany Włochów. Kiedy w toku rokowań pary-
skich Włosi przedstawili swe postulaty, żądając obok Istrii wraz z Fiume i północnej 
Dalmacji również wybrzeży Zary (Zadaru) do Šibeniku (Szybeniku), Jugosłowianie 
wysunęli żądania przyznania im niemal w całości obszarów słoweńskich wchodzą-
cych poprzednio w skład monarchii austro-węgierskiej wraz z Triestem, a także całej 
Dalmacji i północnej części Albanii. 

Na odpowiedź nacjonalistów włoskich wobec takich postulatów nie trzeba było 
długo czekać: już 28 listopada 1918 r. na łamach „Idea Nazionale” ukazał się artykuł 
pod charakterystycznym tytułem Come l’Austria rivive nella Jugoslavia (Jak Austria 
odżywa w Jugosławii), w którym anonimowy autor twierdził, że należy traktować 
Jugosławię jak wroga. W kolejnych artykułach natomiast, m.in. z 8, 10 i 11 grudnia 
nacjonaliści ostro krytykowali politykę przyjaźni ze Słowianami. 

Drugim przedmiotem propagandy nacjonalistycznej było rozpowszechnienie nie-
prawdziwego przekonania, iż Pakt Londyński został przyjęty przez wszystkie państwa 
łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Miało to na celu przekonanie włoskiej opinii 
publicznej, iż postulaty adriatyckie nacjonalistów były w pełni uzasadnione. 

5 M. A. Ledeen, D’Annunzio a Fiume, Roma–Bari 1975, p. 22.
6 Niekiedy w literaturze polskiej proponuje się wersję „okaleczone zwycięstwo”. Taką wersję prezentu-

je np. Piotr Podemski, który słusznie zauważył, iż słowo mutilata to po włosku imiesłów, a nie przy-
miotnik, dlatego też wyraża nie niedoskonałość zwycięstwa włoskiego z natury, lecz jego umniejsza-
nie przez aliantów. Zob. P. Podemski, Wyprawa na Fiume 1919-1920, Toruń 2005, s. 64. 

7 G. D’Annunzio, L’Italia alla colonna e la vittoria col bavaglio, [w:] La Penultima ventura. Scritti 
e discorsi fiumani, a cura di R. De Felice, Milano 1974, s. 66.

This content downloaded from 
������������149.156.234.28 on Fri, 16 Oct 2020 10:53:02 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



538 POLITEJA 1(7)/2007PRZEKŁADY

Przyłączając się do kampanii nacjonalistycznej, D’Annunzio 12 listopada 1918 r. 
opublikował w „Corriere della Sera” utwór pt. Il Cantico per l’ottava della Vittoria, żą-
dając przyłączenia do Włoch miast Dalmacji: m.in. Parenzo, Poli, Zadaru, Szybeniku, 
Splitu i Trogiru, które nie były wymienione w Pakcie Londyńskim. Był to zresztą 
ostatni utwór, który ukazał się na łamach „Corriere della Sera”. Naczelny redaktor tej 
gazety, Luigi Albertini, odmówił opublikowania kolejnego artykułu poety pt. L’invito 
a Trieste, uważając go za „zbyt imperialistyczny”. Poeta uznał wtedy dziennik medio-
lański za zbyt przychylny Słowianom i nawiązał bliższą współpracę z „Idea Nazionale”, 
który stał się oficjalnym organem zwolenników włoskich rewindykacji adriatyckich. 
Pod wieloma względami jednak przedstawiony przez D’Annunzio program wykraczał 
nawet poza żądania ekspansjonistyczne nacjonalistów

List do Dalmatów (Lettera ai Dalmati) – został zadedykowany Ercolano Salviemu 
i Giovanniemu Lubin i ukazał się wkrótce po wizycie prezydenta Wilsona we Włoszech 
i po spotkaniu Dalmatów w Wenecji, w którym uczestniczyli Salvi jako przedstawi-
ciel Spalato (Splitu) i Lubin, przedstawiciel Trau (Trogiru). Zainaugurował on serię 
wystąpień politycznych D’Annunzio8, których ukoronowaniem był Marsz na Fiume 
i zajęcie tego adriatyckiego miasta 12 września 1919 r.

Utwór ten przedstawia program nacjonalistów włoskich, określany jako pax ro-
mana, to znaczy pokój narzucony przez zwycięzców pokonanym. D’Annunzio pole-
mizuje w nim z polityką państw sprzymierzonych, które zanegowały prawo Włoch 
do słusznie zdobytych terytoriów, oraz z postawą włoskich polityków, skłonnych ulec 
presji byłych sojuszników. 

Wydajemy się prawie przytłoczeni naszym triumfem – głosił. – Są tacy, którzy chcą 
przestraszyć nas niebezpieczeństwami zwycięstwa, nas którzy stawiliśmy czoło i pokona-
liśmy wszystkie niebezpieczeństwa, pytając ironicznie: I jaki pokój będzie na koniec na-
rzucony nam, biedaczynom Chrystusowym? Pax gallica? Pax britannica? Pax stelligera? 
Miserere nostri…

Po czym odpowiada: Włochy zwycięskie, najbardziej zwycięskie wśród narodów – 
zwycięskie nad sobą i nieprzyjacielem – będą miały w swoich Alpach i na swoim morzu 
pokój rzymski, jedyny, jaki im odpowiada.

W ten sposób poeta, krytykując klasę rządzącą, przede wszystkim Vittorio 
Emanuela Orlando i Francesco Saverio Nittiego za ich „nieudolność” i „ślepotę”, stał 
się „przywódcą inspirującym naród”, jedynym, który broni interesów Włoch nawet 
przed własnym rządem: 

Sprzymierzeńcy chcą zabronić nam wielkości, zamknąć nam każdą drogę rozwoju 
i ekspansji, ograniczyć naszą wolność polityczną, odbudować na naszym wschodnim boku 
Austrię, jeszcze bardziej niebezpieczną od tej, która została pokonana, narzucić nam nie-
wolę twardszą od tej, jaką cierpieliśmy w okresie trójprzymierza, wykluczyć nas z wyści-
gu europejskiego i światowego, wyeliminować z Adriatyku, z lewantyńskiej części Morza 
Śródziemnego, z Azji Mniejszej i z Afryki.

8 Wszystkie mowy polityczne wygłoszone od stycznia do września 1919 r. zostały opublikowane w to-
mie La penultima ventura, który ukazał się we wrześniu 1931 r.
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Nie można się dziwić, że wpływ poety na nastroje społeczeństwa włoskiego był 
tak silny, iż rząd, obawiając się rozruchów, wielokrotnie zabronił mu wystąpień pub-
licznych. 24 maja 1919 r. premier Vittorio Emanuele Orlando uniemożliwił mu wy-
głoszenie mowy na Kapitolu w rocznicę przystąpienia Włoch do wojny. Tekst prze-
mówienia, częściowo ocenzurowany, ukazał się jednak już dwa dni później w „Idea 
Nazionale” pt. L’Italia alla colonna e vittoria al bavaglio, a w pełnej wersji w sierpniu, 
w osobnym wydaniu. W mowie tej D’Annunzio głosił m.in., iż należy oddzielić wy-
raźnie cnotę narodu od nieudolności jego wodzów.

Szczególnie ostro w swoich wystąpieniach krytykował byłego premiera 
Giovanniego Giolittiego, którego już w okresie kampanii interwencyjnej w 1915 r. 
oskarżył o zdradę Ojczyzny. Giolitti, opowiadając się za neutralnością Włoch, został 
przez niego nazwany starym katem, który próbuje zdusić Ojczyznę węzłem pruskim9.

Podobnie też nie krył uczucia pogardy dla Francesco Saverio Nittiego, czemu dał 
wyraz w artykule pt. Erma bifronte, napisanym 25 czerwca 1919 r. z okazji wyboru 
Nittiego na premiera. Należy zaznaczyć, iż konflikt D’Annunzio z Nittim miał bardzo 
głębokie korzenie i wynikał zasadniczo z odmiennej oceny demokracji parlamentar-
nej we Włoszech ze strony obu polityków. Podczas gdy Nitti, będąc liberałem, starał 
się bronić ustroju parlamentarnego za wszelką cenę, D’Annunzio uznał go za nieade-
kwatny i niezdatny do zrealizowania wielkich celów, do których jego zdaniem winno 
zmierzać państwo włoskie po zakończonej wojnie światowej.

Do zarzutu nieudolności polityków znajdujących się u władzy poeta zamierzał 
powrócić w mowie, którą miał wygłosić 28 czerwca 1919 r. na rzymskim Augusteo, 
jednak zniechęcony nadzwyczajnymi środkami zastosowanymi przez policję odmó-
wił wystąpienia publicznego, nie omieszkał jednak opublikować przesłania w formie 
artykułu 1 lipca 1919 r. na łamach „Idea Nazionale”. D’Annunzio zwracał się do na-
rodu włoskiego z pytaniem, czy zniesie jeszcze przywódców spod Aduy i współwinnych 
klęski pod Caporetto, a także czy jest skłonny pozostawić politykę państwa w rękach tych, 
co tylko żebrają, są spadkobiercami tchórzliwych czasów, kiedy to strój służalczy stał się 
drugą skórą ludzi z rządu10.

Podobnie też w mowie Disobbedisco z 30 czerwca 1919 r., ogłoszonej po zbroj-
nym zajęciu Fiume, głosił, iż ci ludzie grzebią heroizm jak najgorszą padlinę. I ukrywa-
ją pochówek pod górą biurokracji, kuponami obligacyjnymi, tytułami bankowymi i kur-
sami giełdowymi11. 
9 Określenie vecchio boia labbrone (dosł. stary kat z wielkimi wargami) powraca wielokrotnie w mo-

wach D’Annunzio w odniesieniu do Giolittiego. Po raz pierwszy poeta użył go w mowie La legge 
di Roma. W tej samej mowie wspomniał też o „motłochu Giolittiego” (canaglia Giolittesca), mając 
na myśli partię neutralistów skupionych wokół osoby premiera: spośród wszystkich tchórzostw popeł-
nionych przez motłoch Giolittiego ta jest najohydniejszą: zacięta potwarz naszych broni, naszej obrony 
narodowej. D’Annunzio stworzył też termin giolitteria jako pogardliwe określenie Giolittiego i jego 
popleczników: To jest odwaga, to jest poryw, to ten wigor to prawdziwe cnoty naszej rasy. Wszystko inne 
nie jest włoskie: to cudzoziemska infekcja rozpropagowana we Włoszech przez podłych Giolittińczyków 
[giolitteria]. Zob. V. Sottanella, Letteratura e politica…, s. 81-82. 

10 Tamże, s. 75.
11 G. D’Annunzio, Disobbedisco, [w:] V. Sottanella, Letteratura e politica…, s. 85.
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Równocześnie D’Annunzio podkreślał bohaterstwo narodu włoskiego, a szcze-
gólnie poległych w walce o słuszną sprawę. Nasze żądania wynikają z praw miliona 
poległych i inwalidów, z miliona rannych i kalek – głosił. Ten kult męczenników poeta 
rozwinął jeszcze w okresie fiumeńskim (1919-1920), a następnie motyw ten został 
przejęty przez propagandę faszystowską. 

Głównym przesłaniem Listu do Dalmatów jest jednak krytyka polityki państw 
sprzymierzonych. D’Annunzio wystąpił ostro przeciwko prezydentowi Stanów 
Zjednoczonych Wilsonowi, a także sojusznikom Włoch – Anglii i Francji.

Wątek ten często powraca w mowach politycznych poety wygłoszonych i opub-
likowanych w tym okresie (od stycznia do września 1919 r.). W krótkim utworze 
pt. La parola della Patria z 24 kwietnia 1919 r. poeta nakreślił obraz Włoch osamot-
nionych w walce przeciwko wielkim mocarstwom: Włochy Piave, Grappy, Włochy wy-
zwolenia i Włochy oporu. Wielkie Włochy Vittorio Veneto potraktowano jako zwyciężone 
i osądzono. Równocześnie też podnosił swoje zasługi jako jedynego, który odważył się 
uderzyć w fałszywego idola [Wilsona], kiedy wszyscy inni „rzucali się mu do nóg”.

Kwestię oporu przeciwko Wilsonowi i mocarstwom sprzymierzonym, a także 
przeciwko Lidze Narodów i rządowi włoskiemu poruszył z kolei w mowie pt. Gli 
ultimi saranno i primi (Ostatni będą pierwszymi), wygłoszonej z Augusteo w dniu 4 
maja 1919 r. i skierowanej do mieszkańców stolicy. Deklarował w niej m.in. pragnie-
nie obudzenia w narodzie „chęci zwycięstwa”, wskazując cele podboju w Dalmacji, 
na wyspie Istria, które jego zdaniem powinny stać się prowincjami rzymskimi i gdzie 
już słychać miarowy rytm kroków maszerującego wojska. 

D’Annunzio uzasadniał prawo do posiadania Dalmacji tradycją rzymską. Idea 
ta powraca wielokrotnie w jego utworach politycznych i literackich. W La sagra dei 
Mille głosił m.in., iż Dalmacja należy do Włoch poprzez prawo boskie i ludzkie […] pod 
władzą łacińską Rzymu, […] życie obywatelskie wybrzeża po tej i po tamtej stronie było 
z pochodzenia i z istoty włoskie…

Równie często nawiązywał też do tradycji Republiki Weneckiej, która w średnio-
wieczu zdominowała Istrię i Dalmację. Stąd też liczne w Liście do Dalmatów odwo-
łania do herbu Republiki Weneckiej – Lwa św. Marka12 – który zdobi bramy wielu 
miast wybrzeża dalmackiego: 

Przed wszystkimi ołtarzami łacińskiego litoralu i wysp, gdzie nasza dusza nie widzi 
nic innego na pulpicie jak tylko zamkniętą księgę, porysowaną pazurem Lwa.

I ponownie przedwczoraj, kiedy towarzyszył mi wewnętrzny niepokój, znalazłem się 
przed ołtarzem weneckim całej Dalmacji.

W Liście do Dalmatów D’Annunzio nie oszczędził też byłych sojuszników Włoch, 
Anglii i Francji. Oba państwa sprzymierzone nie akceptowały bowiem żądań teryto-
rialnych Włoch i popierały linię polityczną przyjętą w 14 punktach Wilsona, który 
– jak wspominałam – przy podziałach terytorialnych odwoływał się do kryterium 
narodowościowego.

12 Herb Republiki Weneckiej przedstawia skrzydlatego lwa, symbolizującego św. Marka, opartego 
o księgę z napisem: Pax tibi, Marce, evangelista meus.
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W Liście do Dalmatów D’Annunzio oskarżył wprost sojuszników o zdradę:
Włochy silniejsze i bardziej przenikliwe od ludzi, którzy nimi rządzą […], zgięte 

w przykrej i twardej pokorze, w której przeżyły pięćdziesiąt lat, przy nikłych i bezowoc-
nych wstrząsach.

Lecz wokół nas życie nigdy nie było tak zachłanne, konflikt żądz nigdy nie był tak 
dziki, dramat ras nigdy nie był tak gwałtowny. Oto drodzy Sprzymierzeńcy w uścisku, 
gryzą się w ucho, tak jak robią to rywale na Sycylii. Nawet kiedy mówią o braterstwie 
i nowych poświęceniach, słyszymy, jak ich słowa przechodzą przez zaciśnięte zęby i napo-
mykają o wyrzeczeniach innych.

D’Annunzio żywił zresztą od wielu lat prawdziwą antypatię do Imperium 
Brytyjskiego, piętnując wielokrotnie w swoich utworach publicystycznych i mowach 
politycznych charakterystyczne dla niego „nienasycenie apetytów imperialistycz-
nych”. W Orazione in morte di G. Carducci nazywał Anglików „rasą pięciu posiłków”, 
która „otwiera paszczę, żeby pożreć Świat”, a w słynnej Canzone dei Dardannelli znaj-
dującej się w zbiorze „Merope”, nawiązując do dominacji Wielkiej Brytanii na mo-
rzach, użył określenia „Talassokraci”. 

W jego mniemaniu Imperium Brytyjskie, panujące nad rozległymi terytoriami, 
lecz znienawidzone przez podbite narody, stanowiło antytezę starożytnego Rzymu, 
który sprawował sprawiedliwe i umiarkowane rządy nad innymi narodami. Często 
podkreślał różnicę między cnotami rzymskimi a brutalnością i przemocą, na jakiej 
opierał się system dominacji Anglii nad światem. 

Podczas gdy antypatia D’Annunzio do mocarstwa brytyjskiego była charak-
terystycznym elementem jego myśli politycznej, krytyka Francji w wystąpieniach 
poety stanowiła swoiste novum. U podstaw sympatii profrancuskich leżał bowiem 
wspólny rodowód romański, a także związki, jakie łączyły poetę z kulturą francu-
ską. D’Annunzio często dawał tego dowód, przede wszystkim w swoich utworach 
literackich13. 

W szczególności przebywając na tzw. dobrowolnym wygnaniu we Francji 
(1910 -1914), 25 kwietnia 1914 r. ogłosił artykuł pod znamiennym tytułem Les très 
amère Adriatique w „Figaro” i „La Petite Gironde”, w którym stwierdził m.in., iż zdo-
bycie Morza Adriatyckiego naszego lewego płuca, jest konieczne podobnie jak ponowne 
panowanie w Alpach i należne poprzez prawo boskie i ludzkie, a 30 września 1914 r. 
na łamach „Journal” ogłosił odezwę, w której podkreślił romańskie więzy łączące 
Francję i Włochy. 

Po zakończonej wojnie czuł się jednak głęboko dotknięty i rozgoryczony postawą 
„siostry romańskiej”. W mowie pt. L’Italia alla colonna e la Vittoria al bavaglio ogło-
sił wręcz: 

Dzięki naszej odnowionej woli i dzięki naszej niespodziewanej broni zmieniliśmy 
losy wielkiej wojny nie trzy, ale pięć razy. Po raz pierwszy, kiedy nie zgodziliśmy się za-

13 W okresie wojny libijskiej napisał Canzone d’Elena di Francia, w której podkreślał „wielki pakt ła-
ciński” łączący Francję z Włochami. Wątek ten obecny jest również w Ode pour la résurrection latine 
powstałej w 1914 r. i w sonetach Sonnets d’amour pour la France, opublikowanych w „Le Figaro” 
3 maja 1915 r.
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atakować napadniętą już wcześniej Francję i umożliwiliśmy spełnienie się cudu nad 
Marną.

Drugi raz, kiedy włączyliśmy się do gry w momencie, gdy Rosjanie pod Lwowem 
i Rygą łamali się pod uderzeniem austriacko-niemieckim, które dzięki naszej pomocy 
rozbiło się i zakończyło.

Trzeci raz, kiedy zdrada i rozpad Rosji sprawiły, że pozostaliśmy sami przeciwko 
Austrii […]. Czwarta miała miejsce w czasie walki i żniw, kiedy sierp dał rannym świe-
żą słomę, a bagnet ochraniał nowo upieczony chleb.

Piąte było ostatecznym: to najważniejsze zwycięstwo, zwycięstwo klasyczne: siła klinu 
rzymskiego rozbiła nieprzyjaciela na dwa konwulsyjne pnie.

Nieprzypadkowo List do Dalmatów został przyjęty dość ironicznie przez gazety 
francuskie, w szczególności przez „Matin”, „Temps”, „Action française”, które pole-
mizowały ze stwierdzeniem D’Annunzio, iż interwencja włoska w 1915 roku urato-
wała Francję i świat.

Po kampanii francuskiej skierowanej przeciwko poecie Vittorio Emanuele 
Orlando, jeden z przedstawicieli Włoch na konferencji pokojowej w Paryżu, oba-
wiając się nieprzychylnej reakcji Francji i Stanów Zjednoczonych, zwrócił się do Ugo 
Ojettiego, znanego krytyka literackiego i przyjaciela D’Annunzio, prosząc go, by 
wpłynął na poetę, żeby ten nie odpowiadał na zarzuty francuskich gazet.

D’Annunzio jednak postanowił odnieść się do wypowiedzi francuskich dzienni-
karzy. W lutym 1919 r. napisał cztery artykuły w języku francuskim, pod znamien-
nym tytułem Aveux de l’ingrat, przeznaczone pierwotnie dla „Figaro”, które jednak 
wobec sprzeciwu cenzury ukazały się w osobnym tomie 25 lutego 1919 r. w wydaw-
nictwie Bernarda Grasseta w Paryżu.

List do Dalmatów nigdy nie ukazał się w Polsce. W niniejszym opracowaniu wy-
braliśmy najważniejsze fragmenty przesłania D’Annunzio, które najpełniej oddają 
jego myśl polityczną.

D’Annunzio nie jest jednak autorem łatwym do tłumaczenia. Jego styl polityczny 
charakteryzuje użycie niezwykle agresywnych określeń pod adresem przeciwników po-
litycznych (niejednokrotnie tworzy neologizmy, które szczególnie dosadnie uderzają we 
wrogów politycznych14), a także częste przywołania i parafrazy Biblii15, nawiązania do 
historii i tradycji włoskiej16 oraz swoista gra słów, archaizmy i dialektalizmy. 

14 Terminy te są szczególnie trudne do przetłumaczenia. Por. przyp. 9.
15 Ta szczególna sakralizacja stylu politycznego, będąca ważnym elementem służącym do zdobycia i utrzy-

mania poparcia społecznego, jest szczególnie wyraźna w okresie fiumeńskim (1919-1920). W swoich 
mowach D’Annunzio wykorzystywał, parafrazując, frazy chrześcijańskie silnie zakorzenione w kul-
turze europejskiej. Tak np. wjazd legionistów do miasta Fiume 12 września 1919 r. porównywał do 
Świętego Wejścia (La Santa Entrata). Słynne jest też wezwanie Niech będzie pochwalony Bóg Carnaro! 
(Sia laudato il Dio Carnaro!), a także Si Spiritus pro nobis quis contra nos? – parafraza słów św. Pawła 
Si Deus pro nobis quis contra nos, czy Kto z Fiume wojuje od Fiume ginie (Chi Fiume ferisce di Fiume 
perisce). Podobnie też okrzyk Powywracajcie ławy z Listu do Dalmatów to odwołanie do ewangelicznej 
sceny przedstawiającej Chrystusa wypędzającego przekupniów ze świątyni jerozolimskiej.

16 Jak np. tytuł jednej z mów wygłoszonych we Fiume 16 września 1919 r. Hic manebimus optime to 
słynne hasło legionistów rzymskich po zdobyciu nowych terytoriów.
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LIST DO DALMATÓW

[…] Pamiętacie? W dniu 7 maja, przed wojną, dwa dni po Sagrze Tysiąca w Quarto17, 
kiedy zbroiliśmy się, żeby ratować Francję i Świat, kiedy wyznaczaliśmy nasze osta-
teczne i pewne cele, ja udowodniłem, że Dalmacja należy do Włoch „poprzez prawo 
boskie i ludzkie”: dzięki łasce Boga, który kształtuje postacie ziemskie w taki sposób, 
żeby każda rasa odnalazła w nim wyrzeźbiony swój los; dzięki woli człowieka, który 
mnoży piękno krajów, wznosząc w nich pomniki swojej chwały i zdobiąc reliefem 
gemmy znaki nadziei najtrudniejszych do spełnienia.

Pamiętacie? 15 września, kilka tygodni przed zwycięstwem, kiedy podarowaliście 
mi wyobrażenie Lwa z Korculi wyrzeźbione w płycie z zielonego marmuru, pocho-
dzące z Pałacu Dioklecjana w Spalacie, ja przywołałem to oświadczenie i powiedzia-
łem, że naprawdę na kolanach powinienem przyjmować podobne dary, podobne do 
twarzy anioła dalmackiego, na którym przysięgliśmy pakt wojenny.

I tego dnia, wraz z innymi wiernymi, złożyłem przed wszystkimi ołtarzami 
Dalmacji akt czci czystej:

Przed ołtarzem Zadaru
Przed ołtarzem Szybeniku
Przed ołtarzem Spalatu
Przed ołtarzem Trau’
Przed ołtarzem Raguzy
Przed ołtarzem Cattaro
Przed ołtarzem Perasto, gdzie pochowano chorągiew republiki, jeszcze mokrą od 

łez, które nigdy nie wyschną;
Przed wszystkimi ołtarzami łacińskiego litoralu i wysp, gdzie nasza dusza nie 

widzi nic innego na pulpicie jak tylko zamkniętą księgę, porysowaną pazurem 
Lwa18.

I ponownie, przedwczoraj, kiedy towarzyszył mi wewnętrzny niepokój, znalazłem 
się przed ołtarzem weneckim całej Dalmacji; gdzie przybył też Prymas, żeby potwier-
dzić prawo boskie.

[…] Jaką wartość mają sekrety mozolnych traktatów, wybiegów marnej nadziei 
i niewczesnego strachu wobec bezpośredniej woli bohaterów?

Kto z nas przeszedł ponad Triestem w obliczu ognia, zdobył Triest. Kto stawił czo-
ło piekłu Puli, zdobył dla Włoch ten port. Kto sprawił cud nad Premudą, zdobył cały 
archipelag19. Kto jako pierwszy poleciał nad zatokę Teodo, wierzył, iż zbudził pomię-

17 Nawiązanie do słynnego wystąpienia D’Annunzio 5 maja 1915 r. w Quarto koło Genui w rocz-
nicę wyruszenia wyprawy tysiąca Garibaldiego, które zainaugurowało kampanię interwencyjną 
poety.

18 Por. przyp. 13.
19 Impresa di Premuda (Wyprawa z Premudy)– zwycięstwo floty włoskiej nad austro-węgierską odnie-

sione 10 czerwca 1918 r.
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dzy Risano e Perasto ryk Lwa, który na nas oczekiwał. Kto zdobył Quarnaro podczas 
nocy w Buccari20, chciał uzupełnić lukę Paktu Londyńskiego. 

Dlatego powtarzam, iż każdy z nas nosił w sobie ducha zwycięstwa. Każdy prowa-
dził wojnę, żeby zwyciężyć. Przesuwał cele ciągle dalej. Żeby poświęcić się w całości, 
nie można wątpić. Ci, którzy poświęcili się w całości, nigdy nie zwątpili. Wątpili za-
siedziali; i pospieszyli, żeby zaradzić, co było jedynie ograniczeniem i wyparciem się. 
Nawet w ciemności Caporetto wierni nie zagubili się. Powiedzieli: To też jest nasze 
zwycięstwo, dwunaste. I było to prawdą. Jedenaście razy Włochy zwyciężyły nieprzy-
jaciela, a dwunasty raz zwyciężyły same siebie.

A trzynaste było świetlistym zwycięstwem, w którym odrodziły się jako bohater 
równy chwale swojego pierwszego interpretatora. A czternaste zwycięstwo było zwy-
cięstwem przykładnym i królewskim, zwycięstwem zwycięstw. Klin Rzymu, który 
rozsadził twardą siłę nieprzyjacielską na dwa kikuty spazmatyczne. Upadek wspania-
łego kłamstwa; rozbicie imperium zakorzenionego na najmocniejszej hańbie; rozbi-
cie monstrualnej spójności21.

Włochy zwycięskie, jeszcze pod bronią, powinny były powiedzieć rywalom: Oto 
moje poświęcenie. Chcecie je zważyć? Lecz miłość nie cierpi bycia ważoną. Oto moje zwy-
cięstwo. Chcecie je zmierzyć? Przekracza ono waszą miarę, tak jak przekracza stary pakt. 
Czy to dziś ma jakieś znaczenie, czy też nie, nie interesuje mnie. Zostało wchłonięte przez 
moje prawo. Oto moje prawo, dla którego walczyły same, dla którego cierpiały same, dla 
którego odnowiły trzy razy swoje siły i swoją odwagę.

To chciały powiedzieć zwycięskie Włochy, zdecydowanie zgodne w swojej od-
wadze, w swoim postanowieniu, zjednoczone w swoich deklaracjach. Moją granicę 
wschodnią wyznaczają Alpy Velebit, Alpy Dynarskie, które przechodzą w Alpy Julijskie. 
Cała ta strona kraju, która jest włoskiego pochodzenia i tożsamości, należy do mnie. 
Antyczne prześladowania dawnych gnębicieli i nowe fałszerstwa zwyciężonych uzurpa-
torów nie liczą się.

Natomiast uczestniczymy w godnym pożałowania przedstawieniu. Wydajemy się 
prawie przytłoczeni naszym triumfem. Są ci, którzy chcą przestraszyć nas niebezpie-
czeństwami zwycięstwa, nas, którzy stawiliśmy czoło i pokonaliśmy wszystkie nie-
bezpieczeństwa. Żebrzemy o uśmiech sędziego. Wielbimy trzydzieści dwa zęby tego 
uśmiechu trudnego do odszyfrowania.

[…] Mieliśmy dwóch wrogów, równie nikczemnych i równie napawających stra-
chem: zewnętrznego i wewnętrznego.

Zwyciężyliśmy wroga zewnętrznego, ścigaliśmy go z bagnetem, zdemaskowali-
śmy go i zniszczyli. I oto on powstaje i pluje nam w twarz swoją nienawiść, znieważa 
nas i wyśmiewa, ogłasza się nieugiętym i ponownie utrudnia nam przejęcie tego, co 

20 Nawiązanie do słynnej Beffa di Buccari (dosł. „dowcip w Buccari”), wyprawy w lutym 1918 r., 
w której osobiście wziął udział poeta. Trzy włoskie kutry torpedowe zaatakowały flotę austro-wę-
gierską w jej własnym porcie. Jak się później okazało, w porcie znajdowały się owej nocy jedynie 
statki handlowe, niemniej jednak znaczenie propagandowe tej wyprawy było wielkie. 

21 Aluzja do przyjmowanej umownie liczby czternastu wielkich bitew na froncie alpejskim podczas 
I wojny światowej.
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nam się należy. I są tacy, którzy tłumaczą nam, iż musimy się go obawiać i że należy 
poświęcić nasze najbardziej bolesne ciało, naszą najszlachetniejszą duszę masie okrut-
nych prostaków…

[…] Wydawało się, że szumne zwycięstwo powinno było zmieść wroga wewnętrz-
nego albo przynajmniej odebrać mu oddech i złamać kręgosłup. Natomiast on jest 
jeszcze bardziej szkodliwy niż wcześniej, bardziej nienawistny niż dawniej: ma wygląd 
porządnego człowieka, określa się jako wyznawca nowych zasad nieśmiertelnych, po-
wierza zagranicznym gazetom swoje Acta apostoli, używa języka, który pod wzglę-
dem nowoczesności struktury i głębi dorównuje językowi świętej pamięci Ernesto 
Teadoro Moneta22. 

[…] Lecz wokół nas życie nigdy nie było tak zachłanne, konflikt żądz nigdy nie 
był tak dziki, dramat ras nigdy nie był tak gwałtowny. Oto drodzy Sprzymierzeńcy 
w uścisku, gryzą się w ucho, tak jak robią to rywale na Sycylii. Nawet kiedy mówią 
o braterstwie i nowych poświęceniach, słyszymy, jak ich słowa przechodzą przez za-
ciśnięte zęby i napomykają o wyrzeczeniach innych.

Są głodni. Improba ventris rabies. I tak też jest.
Ziemia, która nasyciła się i utuczyła poległymi, wydaje się przekazywać swój głód 

ludziom. Jeśli ziemia zaspokoiła swój apetyt, człowiek wydaje się nienasycony. I, jeśli 
człowiek nie jest człowiekowi wilkiem, to jeden naród jest innemu narodowi wilczycą.

Pewien mistyk wojny, który nosi moje imię, powiedział na początku: Obwieszczając 
rzeź, wierzę, że wojna przygotowuje przestrzeń mistyczną na cudowne objawienie. Tam gdzie 
kończy się masakra, tam rodzą się wspaniałe fermenty. Tam gdzie pogrąża się brzemię śmier-
telne, tam wznosi się wolność duszy. Im większa będzie ofiara, tym wspanialszy będzie cud. 

Miał on na myśli „ludzkość lepszą i szczęśliwszą”, do której wzdycha stary chirurg 
Francji, ów Celt, który pod białym włosem ukrywa zwierzęcą, dobrze wytrenowaną 
szczękę, gdy myśli, jak przyłożyć swoje narzędzia chirurgiczne do naszego ciała i od-
ciąć swój kawałek. 

Nawet dzisiaj, po takim cierpieniu, cnota i duma rasy triumfuje i pochłania za-
chłannie. Siła, która krwawiła, jest najstraszniejszą. Nie wystarczy czternaście punk-
tów, żeby zaszyć rozdarcia.

To my musimy potrząsnąć głową i drżeć bez końca przed tym „nieuchronnym 
i wspaniałym szaleństwem?”

Cywilizacja jest wspaniałą, nieprzerywalną walką. Kiedy człowiek nie jest już wil-
kiem człowiekowi, naród zawsze będzie musiał być wilczycą innemu narodowi.

A my chcemy skulić się w naszej samotnej, owczej uległości!
Naród rewanżu, upojony zwycięstwem, rzuca na wiatr swoje pióropusze, nastraja 

swoje fanfary, przyspiesza kroku, żeby prześcignąć najbardziej zdecydowanych i naj-
szybszych; a my strachliwie odsuwamy się na bok, żeby mógł nas wyprzedzić.

22 Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918) – włoski patriota i dziennikarz polityczny (od 1867 r. przez 
prawie 30 lat dyrektor „Il Secolo”). Uczestnik wyprawy tysiąca Garibaldiego, walczył m.in. pod 
Custozzą. Od 1890 r. stał się rzecznikiem poglądów pacyfistycznych, założył Unione lombarda per 
la pace e l’arbitrato (Lombardzki związek pokoju i sądu polubownego) i czasopismo „La vita inter-
nazionale”. W 1907 r. otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. 
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Naród pięciu posiłków, kiedy nasycił już swoją potrzebę krwi, otwiera ponownie 
paszczę, żeby pożreć, co jeszcze może; a my przesuwamy o kolejną dziurkę pas, który 
opasa naszą wstrzemięźliwość.

Naród gwiaździstej flagi nie ukrywa, że doprowadził do końca najlepszy ze swoich 
interesów, pod znakiem wiecznych ideałów;

A my pozwalamy obcym zmącić źródła naszego nowego bogactwa.
Kto naucza nas umiarkowania, rezygnacji, umartwienia, nie przejmuje się spoco-

nymi rękami?
W jakich ciemnych podziemiach muzeum ukryliśmy sześć tysięcy dział zdoby-

tych na Austriaku? W jakich niedostępnych cmentarzach pozostawiliśmy naszych 
zmarłych? 

W jakich przytułkach pozbawionych światła zasuszamy naszych inwalidów?
Dlaczego wśród tylu łajdaków i niepoprawnych gaduł, którzy tarasują nasze ulice 

i place, milczący ludzie czynu nie mogą się przebić? 
I jaki pokój będzie nam na koniec narzucony, nam biedaczynom 

Chrystusowym23?
Pax gallica?
Pax britannica?
Pax stelligera?
Miserere nostri…
A więc nie. Dość tego! […]
Włochy zwycięskie, najbardziej zwycięskie wśród narodów – zwycięskie nad sobą 

i nieprzyjacielem – będą miały w swoich Alpach i na swoim morzu pokój rzymski, 
jedyny, jaki im odpowiada.

Walczyliśmy dla większych Włoch. Chcemy większych Włoch. Mówię, że przy-
gotowaliśmy przestrzeń mistyczną dla ich idealnego nadejścia. Oczekujemy w końcu 
na to, co zwiastowaliśmy.

Chcemy przywrócić narodowi poczucie wielkości.
[…] Czyż nie z powodu nieuchronności naszej wielkości wywołujemy tyle 

wzburzenia?
Przyznajmy się do niej, wychwalajmy ją. Włochy są wielkie i chcą być jeszcze 

większe. 
Serce nam żywiej biło, kiedy, w latach upadku czuliśmy, jakie pokłady niewyczer-

panej siły twórczej znajdują się w naszej ziemi, jakie jądro energii ukrytej gromadzi 
się, żeby wzmocnić wiecznie życie wyniszczone.

Coraz bardziej raduje się serce, kiedy rozważamy cały wysiłek, jaki wykonały 
Włochy dla tej jedynej cnoty, wbrew fali nieudolności i ślepoty kierujących losami 
tego kraju, w którym zakwitła i rozwinęła się nauka o państwie, sztuka rządzenia, nie 
osadzona na żadnych fałszywych metodach scholastycznych i infantylnych iluzjach, 
lecz na żywej rzeczywistości, na faktach i na doświadczeniu, na dokładnym pozna-
waniu ludzi i instytucji, ich analogii i ich stosunków, zarówno w republikach, jak 

23 Poverelli di Cristo to określenie św. Franciszka z Asyżu.
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i wówczas, kiedy po upadku wolności komunalnych powstały nowe księstwa i kiedy 
przeciwko obcej niewoli zakwitła wspaniała wizja Machiavellego. 

[…] Walczyliśmy dla tej boskiej Ojczyzny. Dla niej chcemy jeszcze walczyć. I kto 
smucił się, iż nie oddał dla niej życia, dzisiaj cieszy się, że może rzucić do walki to, co 
mu jeszcze pozostało.

Ja i moi towarzysze nie chcemy już być obywatelami Włoch osłabionych przez 
transatlantyckie „okłady rozgrzewające” doktora Wilsona i okaleczonych przez chi-
rurgię transalpejską doktora Clemenceau.

To, co krzyczeliśmy do ludu Rzymu pamiętnego wieczoru podczas zamieszek, 
liczy się jeszcze dzisiaj. Nie kości, nie kawałków suchego chleba, nie łachmanów, nie 
oszustw. Dość tego. Powywracajcie ławy! Rozbijcie fałszywe wagi! Jeśli będzie to koniecz-
ne, stawimy czoła nowemu spiskowi, na sposób Arditi24, z granatem w obu rękach i ze 
sztyletem w zębach. […]

Przełożyła Joanna Sondel-Cedarmas

24 Arditi – włoskie jednostki uderzeniowe, utworzone w styczniu 1917 r., słynne z wielkiego bohater-
stwa, a także z powodu braku zdyscyplinowania. W czasie wojny powierzano im wyprawy szczegól-
nie ryzykowne. Dlatego też wybaczano im liczne ekscesy i przejawy warcholstwa. Ekwipunek arditi 
składał się ze sztyletu, pistoletu maszynowego i granatu ręcznego. Po wojnie okazali się niezwykle 
trudni do opanowania. Wielu z nich zbliżyło się do futuryzmu, a we wrześniu 1919 r. w większości 
poparli wyprawę D’Annunzio na Fiume. 

Dr Joanna SONDEL-CEDARMAS, ur. 1975, absolwentka italianistyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Uniwersytetu w Udine. 
Dwukrotna stypendystka MEN i Rządu Włoskiego. W 2005 r. obroniła doktorat 
w INPiSM UJ na podstawie rozprawy pt. Gabriele D’Annunzio – u źródeł ideolo-
gicznych włoskiego faszyzmu. W 2006 r. wykładowca na Uniwersytecie w Udine. 
Zajmuje się włoską myślą polityczną (czemu poświęciła szereg artykułów opubliko-
wanych w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” i w „Czasopiśmie 
Prawno-Historycznym”) oraz stosunkami polsko-włoskimi.
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