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Abstract

Organization and Functioning of Physical Culture and Tourism Apparatus in Fascist Italy
The article is devoted to the organization of key institutions of physical culture and tourism 
apparatus in Italy of the fascist period. Sport played a very significant role in fascist Italy and 
was regarded as a means to improve physical condition of the nation, as well as to strengthen 
nation’s support for the fascist party. This was to be achieved through youth organizations, 
such as Opera Nazionale Balilla and Gioventù Italiana del Littorio, as well as the institution 
of  Opera Nazionale Dopolavoro. Moreover, the  Mussolini’s concept of  sport had a  propa-
ganda role to play, promoting a positive image of the Italian race (stirpe romana) and a rising 
power of fascist Italy on the international arena. By decision of duce, Italian National Olympic 
Committee (CONI) from 1926 was organizationally dependent upon the  fascist party, be-
coming de facto a regime’s institution. The fascist regime attached also a lot of importance 
to  the  development of  the  tourism industry, both because of  its importance in  economic 
life and for propaganda reasons. The crucial tourism institutions, such as National Tourism 
Industry Organization, from 1924 a subordinate to General Tourism Directorate, and Italian 
Tourism Consortium, were meant to direct the development of the tourism and hotel indus-
try, as well as to promote Italy abroad.
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1.Wprowadzenie

W  historiografii poświęconej włoskiemu faszyzmowi utrwaliło się przekona-
nie, że  reżim Benita Mussoliniego był inspiratorem oraz twórcą kultury fizycznej 
we Włoszech1. Część współczesnych badaczy odrzuca jednak tę tezę, zwracając uwa-
gę, że włoski sport wyczynowy cieszył się ugruntowaną pozycją na arenie między-
narodowej już przed I wojną światową, a w okresie Włoch liberalnych (1861–1922) 
powstały federacje sportowe, łącznie z Włoskim Komitetem Olimpijskim, a  także 
sprawnie działała sieć towarzystw gimnastycznych, stowarzyszeń kultury fizycznej 
oraz turystyki2. Chociaż nie można negować słuszności tego stwierdzenia, nie ule-
ga wątpliwości, że sport przed dojściem do władzy Benita Mussoliniego był formą 
organizacji czasu wolnego zarezerwowaną dla bardziej zamożnych warstw społecz-
nych, a zasadniczo pozbawiony centrali organizacyjnej miał charakter elitarny i nie 
przeniknął głębiej do  tkanki społecznej. Podobnie też turystyka, która rozwinęła 
się we Włoszech już pod koniec XVIII w., aż do 1922 r. pozostawała domeną nie-
licznych i  dopiero w  okresie dyktatury Mussoliniego zorganizowała się w  dobrze 
rozwinięty i  podporządkowany państwu przemysł turystyczny. Niniejszy artykuł 
jest próbą analizy polityki faszyzmu w  dziedzinie kultury fizycznej i  turystyki za-
równo pod względem ideologicznym, jak i prawnym. Posługując się metodą histo-
ryczno -porównawczą, będę się starała wykazać nowatorstwo reżimu Mussoliniego 
w zakresie organizacji aparatu sportu, wychowania fizycznego oraz turystyki w po-
równaniu z okresem Włoch liberalnych. Temat ten nie spotkał się dotąd z szerszym 
opracowaniem w Polsce, stąd w niniejszym artykule postaram się wypełnić istotną 
lukę istniejącą w polskiej literaturze przedmiotu3.

1 Pogląd ten podzielają Victoria De Grazia, która zanegowała istnienie w przedfaszystowskich Wło-
szech znaczącej sieci towarzystw sportowych, oraz Giorgio Bocca piszący wręcz o „pustyni sportowej we 
Włoszech liberalnych”. Zob. V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Bari 1981, s. 199 
oraz G. Bocca, Sport e fascismo,  „L’Illustrazione dello sport” 1983, t. 2, s. 4. Wśród historyków, którzy nie 
zgadzają się z tą tezą, należy wymienić np. Felice Fabrizio, który wykazał istnienie ponad 9 tys. towarzystw 
sportowych we Włoszech liberalnych. Zob. F. Fabrizio, Introduzione [w:] Sport e fascismo, a cura di M. Ca-
nella, S. Giuntini, Milano 2009, s. 11; a także R. Bianda, C. Leone, C. Rossi, A. Urso, Atleti in camicia nera. 
Lo sport nell’Italia di Mussolini, Roma 1983.

2 Włoski Komitet Olimpijski (CONI) powstał już w 1914 r. z  inicjatywy deputowanego Carlo Montù, 
aczkolwiek pierwszy komitet zajmujący się organizacją Olimpiady w Atenach (1896 r.) został utworzony już 
w 1894 r. W 1907 r. przed olimpiadą w Londynie (1908 r.) został natomiast stworzony Komitet Olimpijski 
(Comitato per le Olimpiadi internazionali). Zob. S. Jacomuzzi, Gli Sport [w:] Storia d’Italia. I documenti. Gen-
te, costumi e vita quotidiana, vol. 16, Torino 1973, s. 927.

3 Pewne informacje na temat wychowania fizycznego młodzieży w okresie faszystowskim można znaleźć 
jedynie w opracowaniach Piotra Podemskiego i Stefana Bielańskiego. Zob. P. Podemski, Giovinezza. Młodzież 
i mit młodości w faszystowskich Włoszech, Warszawa 2010; S. Bielański, Sport w historii Włoch okresu faszys-
towskiego [w:] S. Bielański, T. Gąsowski, Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i au-
torytarnych, Kraków 2009, s. 86–100.
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2. Obraz kultury fizycznej w koncepcjach ideologów faszystowskich

Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne i sport odegrały istotną rolę we Wło-
szech w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a sam Mussolini przywiązywał 
dużą wagę do rozpropagowania kultury fizycznej w społeczeństwie. Z jednej strony 
czołowi faszystowscy publicyści i politycy (np. Lando Ferretti, Renato Ricci) poświę-
cali tej kwestii dużo miejsca w swoich publikacjach, przedstawiając sport i wychowa-
nie fizyczne jako pożądany sposób spędzania wolnego czasu przez masy, a zarazem 
ważny środek pedagogiczno-wychowawczy dla młodzieży. Zgodnie z tą interpretacją 
ludyczno-pedagogiczną zajęcia gimnastyczne miały wyrabiać w narodzie takie pożą-
dane cechy, jak odwaga, ryzyko, gotowość do walki i poświęcenia, zwalczając  „deka-
dencję rasy”, a jednocześnie spajać społeczeństwo i przyczyniać się do jego integracji 
w duchu ideologii faszystowskiej. Każdy Włoch miał więc obowiązek  „wzmacniać 
swoje ciało i swojego ducha w interesie rodziny, swojego kraju i przyszłych pokoleń”4, 
a kwestiami kultury fizycznej zajmowały się takie instytucje faszystowskie, jak Opera 
Nazionale Dopolavoro, Milicja faszystowska i  przede wszystkim organizacje mło-
dzieżowe (Opera Nazionale Balilla i Gioventù Italiana del Littorio). Należy podkre-
ślić, że  sport nie tylko był uważany za  ważny element w  procesie wychowywania 
młodego pokolenia w posłuszeństwie i wierności do reżimu, ale także odgrywał waż-
ną rolę w przygotowaniu do służby wojskowej. Stąd począwszy od lat trzydziestych 
wspomniane organizacje młodzieżowe kładły duży nacisk na przygotowanie militar-
ne młodych Włochów na wypadek konfliktu zbrojnego.

Z drugiej strony sport był uważany za elitarną formę aktywności, przeznaczo-
ną dla nielicznych, szczególnie uzdolnionych jednostek, które miały reprezentować 
pozytywny wizerunek rasy włoskiej (stirpe romana) oraz potęgi nowych Włoch fa-
szystowskich na międzynarodowych zawodach i igrzyskach olimpijskich. Zgodnie 
z tą agonistyczną interpretacją współzawodnictwo i rywalizacja sportowa miały 
być środkiem służącym doskonaleniu rasy włoskiej, a sportowców przedstawiano 
jako  „nadzwyczajnych ambasadorów Włoch za granicą” oraz  „nowych bohaterów 
rasy włoskiej”5. Najpełniej wyraz tej koncepcji dał Benito Mussolini w mowie wy-
głoszonej 28 października 1934 r. z okazji inauguracji przy via del Circo Massimo 
w Rzymie. Zwracając się do atletów, duce stwierdził:  „Kto widział wasz pochód, mógł 
w pełni zrozumieć, jak wygląda nowa rasa, którą kształtuje faszyzm w przygotowaniu 
do przyszłych rywalizacji. To wy, macie szczególne obowiązki. Musicie być odważni, 
rycerscy i mężni. Pamiętajcie, że kiedy walczycie poza naszymi granicami, reprezen-
tujecie prestiż i honor sportowy narodu”6. W ten sposób, jak zauważył włoski histo-
ryk Emilio Gentile, we Włoszech faszystowskich kult tężyzny fizycznej był związany 
z kultem Ojczyzny. Zawodowymi sportowcami zajmowały się federacje sportowe 
oraz Włoski Komitet Olimpijski (CONI), który na mocy ustawy z 16 lutego 1942 r. 

4 Zob. L. Ferretti, Il libro dello sport, Roma–Milano 1928, s. 110.
5 Zob. E. Gentile, Il culto del littorio, Roma 2003, s. 158.
6 Zob. La parola del Duce,  „Il Littoriale”, 29.10.1934.
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stał się instytucją mającą dążyć do „rozwoju atletycznego narodu, ze szczególnym 
naciskiem na ulepszanie rasy pod względem moralnym i fizycznym”7.

3. Rola Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI) i federacji sportowych 
w polityce faszystowskich Włoch

Zaraz po  przejęciu władzy 29 października 1922  r. rząd Mussoliniego przystąpił 
do  podporządkowania sobie wszystkich organizacji sportowych. Już 6 maja 1923  r. 
nowym prezesem Włoskiego Komitetu Olimpijskiego został podsekretarz w  Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych Aldo Finzi, który zastąpił na  tym stanowisku de-
putowanego chadeckiej partii Partito Popolare Italiano, Vincenzo Mauro8. W 1925 r. 
jego obowiązki przejął deputowany Partii Faszystowskiej (PNF), znany dziennikarz 
sportowy i redaktor  „Corriere dello Sport”, Lando Ferretti. Od 1926 r. Włoski Komitet 
Olimpijski podlegał organizacyjnie partii faszystowskiej, stając się de facto instytucją 
reżimu9. Rok później w wyniku reformy statutu zostały mu podporządkowane wszyst-
kie federacje sportowe we Włoszech10. Od tego czasu wszelkie nominacje na prezesów 
towarzystw sportowych odbywały się za  pośrednictwem Biura sportowego (Ufficio 
Sportivo) PNF, które odgrywało rolę pośrednika między CONI, PNF oraz faszystow-
skimi federacjami prowincjonalnymi11. Począwszy od 1928 r., kiedy pod pretekstem 
słabych rezultatów odniesionych przez włoskich sportowców na  igrzyskach olimpij-
skich w Amsterdamie Lando Ferretti został zdymisjonowany ze stanowiska prezesa, 
dyrekcja Komitetu Olimpijskiego była powierzana kolejnym sekretarzom PNF: w la-
tach 1928–1933 sprawował ją Augusto Turati, który objął także kierownictwo organi-
zacji młodzieżowej Opera Nazionale Barilla, w latach 1933–1939 natomiast – Achille 
Starace12, kierujący także od 1937 r. Gioventù Italiana del Littorio (GIL).

Nie ulega wątpliwości, że faszyzm doskonale rozumiał potencjał propagandowy 
sportu, a Mussolini hojnie finansował działalność federacji i towarzystw sportowych13. 
W okresie dwudziestolecia rozwinął się także fenomen kultu sportowców, tzw. divismo, 

7 Zob. E. Gentile, Il culto…, s. 158.
8 Aldo Finzi musiał się podać do dymisji w czerwcu 1924 r., ponieważ został oskarżony o współudział 

w  zabójstwo socjalistycznego posła Giacoma Matteottiego. Wtedy ustąpił też ze  stanowiska wiceministra 
spraw wewnętrznych oraz prezesa CONI. Szerzej na ten temat zob. A. Lombardo, Il fascismo alle Olimpiadi 
[w:] Sport…, s. 59.

9 Zob. F. Fabrizio, Sport e fascismo. La politica sportiva del regime 1924–1936, Firenze 1976, s. 20.
10 W 1926 r. pod bezpośrednim zarządem CONI znalazła się piłka nożna oraz Włoski Klub Automo-

bilistyczny (Automobile Club), w latach 1928–1929 – atletyka, pływanie, boks, tenis i koszykówka, ostatnie 
sporty (narciarstwo, łyżwiarstwo, żeglarstwo i wioślarstwo) przeszły natomiast pod zarząd CONI w latach 
1932–1933. Zob. S. Jacomuzzi, Gli Sport…, s. 928.

11 Zob. Perché lo sport deve essere controllato dal Partito,  „Il Regime Fascista”, 19.12.1929.
12 Szerzej na ten temat zob. C. Galeotti, Achile Starace e il vademecum dello stile fascista, Soveria Man-

nelli 2000, s. 120.
13 Zdaniem Stefano Jacomuzziego faszystowskie władze przeznaczały rocznie na sport dotacje w wysoko-

ści 40–45 mld lirów. Zob. S. Jacomuzzi, Gli Sport…, s. 928.
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wspierany zresztą przez faszystowski reżim14. Przykładem tego zjawiska jest historia 
boksera wagi ciężkiej Primo Carnera, który po zdobyciu tytułu mistrza świata w lip-
cu 1933 r. został ogłoszony  „bohaterem faszystowskim” i był przyjmowany z wielkimi 
honorami przez duce w Pałacu Weneckim. Po przegranej w meczu z Maxem Baerem 
w 1934 r. rządowe biuro prasowe zakazało gazetom drukowania zdjęć z leżącym bokse-
rem. Podobnie też symbolami sportu faszystowskiego stali się kolarze: Gino Bartali, który 
w 1934 r. wygrał Tour de France i nazywany był  „boskim cyklistą”, oraz Alfredo Binda, 
pięciokrotny zwycięzca wyścigu dookoła Włoch Giro d’Italia (w latach: 1925, 1927–1929 
i 1933), a także piłkarze: Giuseppe Meazza i Silvio Piola. Wśród sportów szczególną 
popularnością cieszyła się piłka nożna, chociaż – jak zauważył Antonio Papa – pod 
względem organizacyjnym mogła ona liczyć na stosunkowo dużą autonomię ze względu 
na to, że Mussolini nie był szczególnym wielbicielem tego sportu15. Włoska piłka wiele 
zawdzięczała aktywności prezesa Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) w latach 
1926–1933, faszystowskiego podestà z Bolonii oraz wiceministra spraw wewnętrznych, 
Leonarda Arpinatorego, któremu udało się ograniczyć do minimum ingerencje PNF 
w działalność federacji16. W 1926 r. Włoska Federacja Piłkarska otrzymała jednak nowy 
statut (tzw. La Carta di Viareggio), który zmieniał zasady wybierania jej członków oraz 
wprowadzał jedną ligę ogólnonarodową (Massima Serie), składającą się z 17 najlepszych 
drużyn z Ligi Północnej i 3 z Ligi Południowej. La Carta di Viareggio ograniczała także 
liczbę piłkarzy zagranicznych do dwóch w drużynie i wprowadzała znaczne utrudnienia 
przy zatrudnianiu cudzoziemskich trenerów17. Był to świadomy zabieg faszystowskich 
władz, które próbowały ograniczyć wpływy obce w sporcie włoskim. Jak podkreślano 
bowiem, Włochy w okresie rządów liberalnych stały się  „kolonią kulturową, gdzie do-
minowały wzorce cudzoziemskie, przede wszystkim brytyjski model sportowy”18. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że od 1927 r. na koszulkach reprezentacji Włoch oprócz herbu 
dynastii sabaudzkiej pojawiły się także rózgi liktorskie (fasci littori), jako symbol faszy-
stowskiego państwa19.

14 Szerzej na ten temat zob. A. Bacci, Lo sport nella propaganda fascista, Torino 2006, s. 25.
15 Propaganda faszystowska wykreowała wizerunek duce jako sportowca i „symbol sportu faszystowskiego”, 

podkreślając sukcesy sportowe Mussoliniego, a także jego obecność na wszelkich imprezach sportowych. Faktem 
jest, że Mussolini pasjonował się w szczególności jazdą konną, wyścigami samochodowymi, boksem oraz jazdą 
na łyżwach. Do stworzenia mitu duce  „pierwszego sportowca Włoch” przyczynił się w szczególności sekretarz PNF 
w latach 1926–1930, Augusto Turati. W samym 1928 r. ukazały się dwie publikacje poświęcone sukcesom sporto-
wym faszystowskiego przywódcy: książka C. Dall’Ongaro pt. Mussolini e lo sport i długi artykuł w „La Gazzetta del-
lo Sport”, pt. Lo sport e la parola del Duce. Szerzej na ten temat zob. A. Papa, Football e littorio [w:] Sport…, s. 17 i n.

16 Zgodnie z polityką językową faszyzmu dokonano zabiegu italianizacji nazw drużyn piłkarskich. Otóż 
w 1927 r.  „Genoa” zmieniła nazwę na  „Genova”, w 1938 r.  „Milan” stał się  „Milano”, a w 1928 r.  „Internazio-
nale” z Mediolanu została przemianowana na  „Ambrosiana”. Zob. A. Papa, Football…, s. 16.

17 Polityka ta została dodatkowo wzmocniona po wprowadzeniu leggi razziali w 1938 r. Otóż w 1939 r. 
trener Arpad Weisz, który bardzo wiele zrobił dla rozwoju piłki nożnej we Włoszech, trenując m.in. drużynę 
Alessandrii FC, Ambrosiana Mediolan, Bari FC i Bologna FC, został pozbawiony stanowiska, ponieważ był 
Węgrem pochodzenia żydowskiego. Zob. S. Martin, Football and Fascism. The National Game under Musso-
lini, Oxford 2004, s. 65.

18 Szerzej na ten temat zob. S. Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle, Los Angeles 1997, s. 29.
19 Jak wykazał włoski historyk, Andrea Baccione, kiedy faszystowski reżim przeżywał poważne trud-

ności po zabójstwie socjalistycznego posła Giacoma Matteottiego, na przełomie czerwca i września 1924 r., 
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W okresie faszyzmu przystąpiono też do rozbudowy infrastruktury sportowej 
we Włoszech. Latem 1927 r. Augusto Turati zaproponował Mussoliniemu projekt sfi-
nansowania na koszt państwa budowy  „stadionu dla każdej gminy”, który spotkał się 
z pozytywnym przyjęciem duce. W 1924 r. wybudowano Stadion Moretti w Udine, 
w 1926 r. Filadelfia w Turynie oraz San Siro w Mediolanie. W 1928 r. stary stadion (Sta-
dio Nazionale) w Rzymie został rozbudowany przez architektów Marcella Piacentiniego 
i Angela Guazzaroniego, którzy oprócz stadionu piłkarskiego zaprojektowali również 
dwa baseny, sale do uprawiania boksu oraz szermierki, a także hotel dla atletów. W la-
tach 1929–1932 otwarto również stadiony Arena Garibaldi w Pizie oraz Giovanniego 
Berta we Florencji, a z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej, których Włochy były 
organizatorem w 1934 r., rozbudowano stadion w Bolonii (Littoriale) oraz wzniesiono 
stadion im. Mussoliniego w Turynie i Zwycięstwa w Bari. W Mediolanie wybudowano 
też welodrom Vignorelli. Symbolem polityki Mussoliniego w dziedzinie sportu stała 
się także budowla kompleksu Foro Mussolini na Monte Mario w Rzymie ze słynnym 
Marmurowym Stadionem i Pałacem CONI, gdzie od 1929 r. Opera Nazionale Balilla 
corocznie we wrześniu organizowała ogólnokrajowe zawody sportowe pod nazwą Cam-
po Dux, w których wszyscy członkowie OWB musieli uczestniczyć20.

4. Dopolavoro jako instytucja promująca aktywność fizyczną wśród mas

Faszyzm podjął się również zadania zorganizowania wolnego czasu włoskich pracow-
ników, próbując rozpropagować wśród dorosłych aktywność ruchową21. W tym celu 
w 1925 r. powstała Opera Nazionale Dopolavoro, która miała się zająć edukacją fizycz-
ną mas, a także promować model pożytecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego22. 
Instytucja Dopolavoro przyczyniła się zasadniczo do umocnienia poparcia społecznego 
dla reżimu,  „procesu nacjonalizacji mas”, czyli zapewnienia masowego poparcia społe-
czeństwa dla faszystowskiego reżimu. Do zadań Dopolavoro należało kreowanie alter-
natywnego modelu aktywnego spędzania czasu wolnego, który miał zapobiegać sze-
rzeniu się nałogów i chorób społecznych, jak na przykład  alkoholizmu23. Jako główna 

Mussolini bombardował telefonami swojego brata Arnaldo, dyrektora  „Il Popolo d’Italia”, domagając się, żeby 
podkreślał dokonania włoskich atletów na olimpiadzie w Paryżu:  „Wysławiaj ich – w tym momencie to dla 
nas jedyne koło ratunkowe!”. Cyt. za: A. Bacci, Lo sport…, s. 218.

20 Do konkurencji sportowych należały m.in.: marsz na cztery kilometry, bieg na osiemdziesiąt metrów 
z przeszkodami, wspinaczka po linie, skok wzwyż, a także egzamin ze znajomości komend, techniki wojsko-
wej i pierwszej pomocy. Szerzej na ten temat zob. F. Fabrizio, Sport…, s. 39–40.

21 Pierwsze organizacje i towarzystwa sportowe dla pracowników dużych zakładów przemysłowych po-
wstały już w okresie Włoch liberalnych. Na przykład w 1919 r. przy Fabryce Fiata w Turynie powstała Unione 
sportiva operai Fiat, a w 1920 r. Associazione impiegati Fiat.

22 Pierwszym prezesem OND, instytucji utworzonej dekretem królewskim z 1 maja 1925 r., został duca 
d’Aosta, natomiast w latach 1929–1935 dyrektorem generalnym był Enrico Beretta, a funkcję jej nadzwyczaj-
nego komisarza od 18 października 1930 r. pełnił Achile Starace.

23 Cyt. za: C. Bonello, Lo sport nel Dopolavoro, Fiat durante il ventennio fascista [w:] Sport…, s. 325.
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organizacja zajmująca się organizowaniem czasu wolnego klas pracujących OND pro-
mowała wiele zajęć rekreacyjnych, począwszy od tradycyjnych ( takich jak gra w kule, 
śpiew w chórze, kursy gospodarstwa domowego etc.), poprzez organizację wycieczek 
górskich, wyjazdów na narty itp., a także finansowała budowę boisk, kortów tenisowych, 
lodowisk oraz kolonii letnich dla dzieci robotników i  chłopów. Pod kierownictwem 
sekretarza PNF, Achile Starace, na przełomie 1930 i 1931 r. Dopolavoro została podpo-
rządkowana partii faszystowskiej, a od 1937 r. – bezpośrednio Mussoliniemu. W latach 
trzydziestych stała się organizacją masową, składającą się z ponad 20 tys. różnych kółek, 
towarzystw, świetlic i innych organizacji działających w całych Włoszech24.

5. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w faszystowskich Włoszech

Początkowo słabym punktem polityki faszyzmu pozostawała natomiast kwestia wy-
chowania fizycznego w  szkolnictwie. Aż do  1925  r. rząd Mussoliniego nie wiedział, 
jak zreformować nauczanie gimnastyki w  szkołach. Reforma Giovanniego Gentile-
go z marca 1923 r. zlikwidowała obowiązujące od 1878 r. nauczanie WF, nakazując 
zwolnienie nauczycieli gimnastyki ze szkół i przekazując prowadzenie tych zajęć spe-
cjalnie utworzonemu Narodowego Instytutu Wychowania Fizycznego (Ente Nazionale 
per  l’Educazione Fisica, ENEF), podlegającemu Ministerstwu Wychowania Publicz-
nego25. Zgodnie z koncepcją faszystowskich władz utworzony dekretem królewskim 
z 15 marca 1923 r. ENEF miał dbać o poprawę kondycji fizycznej młodzieży w szkołach 
oraz wspierać proces wychowawczy nowych pokoleń w duchu ideologii faszystowskiej. 
Ze względu jednak na brak odpowiedniej infrastruktury, co powodowało konieczność 
odbywania zajęć sportowych poza szkołą, a także niechęci rodziców do uiszczania do-
datkowej rocznej opłaty w wysokości 30 lirów na pokrycie pensji dla trenerów, został 
on zlikwidowany już w 1927 r., a kwestię wychowania fizycznego dzieci i młodzieży 
oddano specjalnie utworzonym organizacjom młodzieżowym, takim jak Opera Na-
zionale Balilla (ONB), Gioventù Italiana del Littorio (GIF) oraz Gruppi Universita-
ri Fascisti (GUF). W szczególności celem powołanego w kwietniu 1926 r. Instytutu 
Balilla było – jak pisał wspomniany już Lando Ferretti – rozwiązać problem  „analfa-
betyzmu sportowego” włoskiej młodzieży26. Ta najważniejsza instytucja młodzieżowa, 
zwana źrenicą reżimu (pupilla del regime), miała dbać o poprawę kondycji fizycznej 
i  zdrowotnej młodzieży w wieku od 6 do 17 lat27. Jednocześnie wraz z postępującą 

24 Jak podaje Carla Bonello, w 1926 r. było 280 tys. członków OND, w połowie lat trzydziestych – 2780 tys., 
a tuż przed wybuchem wojny organizacja liczyła 5000 tys. członków. Ibidem.

25 Zob. S.  Finocchiaro, L’educazione fisica, lo sport scolastico e giovanile durante il regime fascista 
[w:] Sport…, s. 119–132; V. Pirro, La riforma Gentile e il fascismo, Firenze 1973, s. 429–437; L. Ferretti, La sto-
ria dell’E.N.E.F.,  „Il Ginnasta”, a. XXXIX, n. 20–21, 30.10–15.11.1927.

26 Szerzej na temat Lando Feretti zob. A. Bacci, Lo sport…, s. 26–27.
27 Nazwa ONB obowiązywała w latach 1926–1937, czyli do momentu ustanowienia nowej organizacji 

GIL. Od 1926 r. chłopcy należący do sekcji męskiej zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: 1) Synowie 
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totalitaryzacją państwa, zapoczątkowaną w 2. połowie lat dwudziestych, na przełomie 
1927 i 1928 r. zlikwidowano wszystkie niefaszystowskie instytucje wychowawcze i to-
warzystwa sportowe, łącznie z harcerstwem i katolickimi federacjami sportowymi (Fe-
derazione associazioni sportive cattoliche italiane)28. W  rezultacie Opera Nazionale 
Balilla stała się jedyną organizacją pozaszkolną zajmującą się edukacją, w tym również 
wychowaniem sportowym dzieci i młodzieży, a jej kompetencje określała ogłoszona 
w 1928 r. Karta Sportu (Carta dello Sport), która stanowiła, że w przypadku młodzieży 
powyżej 16. roku życia ONB miało współpracować z Włoskim Komitetem Olimpij-
skim. To Komitet Olimpijski autoryzował wszystkie młodzieżowe manifestacje spor-
towe, a nikt, kto nie należał do ONB, nie mógł zostać członkiem CONI. Od 1929 r. 
ONB podlegała Ministerstwu Edukacji Narodowej (Ministero dell’Educazione Nazio-
nale), gdzie utworzono specjalną jednostkę do spraw wychowania fizycznego młodzie-
ży. Jak słusznie zauważył Piotr Podemski, powierzenie Instytutowi Balilla prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego w szkołach w całym kraju stało się doskonałym preteks-
tem dla faszystowskich władz do rozszerzenia wpływów tej organizacji i oddania pod 
jej kontrolę całej młodzieży29. Od uczniów wymagano nie tylko udziału w  lekcjach 
wychowania fizycznego na terenie szkoły, ale także w dodatkowych zajęciach organi-
zowanych przez ONB, zgodnie z zasadą, że  „wychowanie fizyczne, czy to odbywa się 
w salach gimnastycznych, czy też na boiskach, paradach etc., ma ten sam cel: przygo-
tować młodzież do służby wojskowej, czyniąc z nich przyszłych obrońców Ojczyzny”30. 
Program ćwiczeń sportowych miał obejmować elementy musztry wojskowej oraz 
wspólną gimnastykę z  wykorzystaniem elementów choreograficznych, prezentowa-
nych następnie na wiecach i innych imprezach masowych z udziałem Mussoliniego31.

Podobnie też do zadań powstałej w dniu 27 października 1937 r. nowej organi-
zacji młodzieżowej pod nazwą Gioventù Italiana del Littorio (GIL), która zastąpiła 
ONB, należało duchowe, sportowe oraz wojskowe przygotowanie dzieci i młodzie-
ży w wieku od 6 do 21 lat, a także nauczanie wychowania fizycznego w szkołach, 
zakładanie i prowadzenie kursów, szkół oraz kolegiów. GIL organizowała także dla 
swoich członków letnie i zimowe obozy, kolonie oraz wycieczki etc. Warto zazna-
czyć, że ta organizacja miała już wyraźnie wojskowy charakter. Wprowadzono w niej 
zróżnicowany program ćwiczeń w zależności od płci i grup wiekowych. Otóż dla 
najmłodszych dzieci, w wieku 8–11 lat, przewidziano przede wszystkim zajęcia re-
kreacyjne, marsze, biegi, wyścigi, gry i zabawy oraz ćwiczenia wyrabiające równo-
wagę, a także starano się im wpajać zasady współpracy i solidarności. Dzieci od 11 

wilczycy (6–8 lat), 2) Balilla (8–14 lat) i 3)Awangardziści (14–18 lat). Analogicznie dla dziewcząt wprowadzo-
no: Córki wilczycy, Małe Włoszki i Młode Włoszki. Zob. P. Podemski, Giovinezza…, s. 250; L. Ferretti, Esempi 
e idee per l’italiano nuovo, Roma 1934, s. 217.

28 We Włoszech funkcjonowały dwie organizacje harcerskie: Corpo nazionale dei giovani esploratori italiani 
(CNGEI) oraz założona w 1916 r. organizacja katolicka: Associazione scautistica cattolica italiana (ASCI). Zostały 
one zlikwidowane dekretem z 9 kwietnia 1928 r. Zob. M. Sica, Storia dello scautismo in Italia, Firenze 1987, s. 45.

29 Zob. P. Podemski, Giovinezza…, s. 250.
30 Zob. F. Boffi, La scuola media fascista, Roma 1929, s. 93.
31 Zob. F. Fabrizio, Sport…, s. 39–40; P. Podemski, Giovinezza…, s. 274–275.
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do 14 lat miały się koncentrować na ćwiczeniach ogólnorozwojowych i przygotowaniu 
do walki oraz współzawodnictwa. Młodzież w wieku 14–16 lat miała się zapoznawać 
ze znaczeniem sprawności fizycznej w życiu oraz  „dążyć do poszerzania własnych 
możliwości rozwoju  fizycznego”, po ukończeniu 16 lat natomiast mogła się poświęcić 
bezpośredniemu przygotowaniu siłowemu, praktykować lekką atletykę i przysposo-
bienie wojskowe32. Należy tu jednak podkreślić, ze zajęcia wychowania fizycznego 
dla chłopców zasadniczo różniły się od programu opracowanego dla dziewcząt. Po-
cząwszy od trzeciej klasy szkoły podstawowej zajęcia dla chłopców – oprócz ćwiczeń 
ogólnorozwojowych – przewidywały również musztrę wojskową, zajęcia z bronią (po-
czątkowo karabinami z drewna i miniaturowymi muszkietami), podczas gdy zajęcia 
dla dziewcząt obejmowały raczej gry i zabawy, zajęcia z gracji, rytmiki i gimnastyki 
medycznej w celu przygotowania do macierzyństwa, co było zasadniczo zgodne z ideą 
kobiety w doktrynie faszystowskiej. Jak zauważył Salvatore Finocchiaro, kwestię wy-
chowania fizycznego dla dziewcząt regulowała ustawa Wielkiej Rady Faszystowskiej 
z 7 października 1930 r., która – żeby uniknąć sporów ze środowiskiem katolickim, 
wynikłych już przy okazji organizacji w Rzymie pierwszych zawodów gimnastycznych 
dla kobiet w maju 1922 r. – przejęła koncepcję kobiety faszystowskiej jako „idealnej 
matki i żony”33. Stąd wychowanie fizyczne dla dziewczynek miało na celu  „nie tyle 
prowadzić do rozwoju ciała i siły mięśni, lecz do budowy ducha i wrodzonego sensu 
estetyki typowego dla rasy łacińskiej”. Jak głoszono bowiem:  „W żadnym wypadku ko-
bieta nie powinna naśladować mężczyzn pod względem siły, lecz powinna rozwijać się 
harmonijnie pod względem fizycznym. Kobieta jest stworzona do macierzyństwa”34. 
Jak zauważyła włoska historyk Patrizia Ferrara, wszystkie studia naukowe z okresu 
faszyzmu potwierdzały słuszność tezy, że podczas gdy wychowanie fizyczne było nie-
zwykle korzystne dla zdrowia kobiet, to jednak uprawianie sportów musiało być pod-
dane kontroli i ograniczeniom, co zasadniczo odpowiadało oficjalnemu stanowisku 
reżimu35. Zarówno środowisko lekarzy, jak i teoretycy faszystowscy uważali za sporty 
wskazane dla kobiet: lekkoatletykę, gimnastykę, tenis, narty, szermierkę oraz jazdę 
na łyżwach.

Należy zaznaczyć, że pod koniec lat dwudziestych zaczęła się rozwijać we Włoszech 
medycyna sportowa. W 1929 r. z inicjatywy bliskiego współpracownika Mussoliniego, 
Giovanniego Pini, i sekretarza PNF, Augusto Turatiego, powstała Włoska Federacja 
Lekarzy Sportowych (Federazione Italiana dei medici sportivi, FIMS), którą w latach 
1931–1944 kierował pułkownik i profesor fizjologii przy Wojskowej Szkole Wychowa-
nia Fizycznego, Ugo Cassinis. Federacja miała nie tylko opracowywać metody leczenia 

32 Zob. P. Podemski, Giovinezza…, s. 265.
33 Ibidem, s. 126.
34 Cyt. za  S.  Finocchiaro, L’educazione fisica, lo sport scolastico e giovanile durante il regime fascista 

[w:] Sport…, s. 131
35 Zob. P. Ferrara, ‘La donna nuova’ del fascismo e lo sport [w:] Sport…, s. 210. Na  temat idei kobiety 

w faszystowskich Włoszech zob. R. De Felice, Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitario, Torino 1981, s. 76–81; 
P. Zunino, L’ideologia del fascismo, Bologna 1985, s. 288–299; E. Gentile, Storia del Partito fascista 1919–1922. 
Movimento e Milizia, Roma–Bari 1989, s. 415–418.
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i zapobiegania urazom sportowym, ale także promować zwyczaj indywidualnego dobie-
rania sportów odpowiednich do struktury i predyspozycji fizycznych i badać zjawisko 
wysiłku fizycznego oraz fizjologii, przede wszystkim w związku z rozwojem sportów 
kobiecych. Jednocześnie faszystowskie władze podjęły się wykształcenia nowych kadr 
nauczycieli i trenerów wychowania fizycznego. W 1928 r. w Rzymie został utworzony 
Istituto Superiore Fascista di Magistero per l’educazione ginnico-sportiva, przekształco-
ny następnie w Akademię, a w 1932 r. utworzono w Orvieto analogiczną szkołę żeńską, 
pod nazwą Accademia Femminile Fascista, zajmującą się kształceniem nauczycielek 
WF36.

Propaganda na rzecz rozwoju fizycznego młodzieży przyniosła najskromniejsze 
rezultaty na poziomie akademickim, chociaż w latach 1921–1925 w środowisku uni-
wersyteckim rolę promotora sportu przejęły Gruppi Universitari Fascisti (GUF), które 
dzięki porozumieniu z CONI w 1927 r. mogły korzystać z profesjonalnej infrastruktury 
sportowej i konkurować z uczelniami amerykańskimi oraz brytyjskimi. Jak podkreślał 
główny faszystowski teoretyk kultury fizycznej i sportu, wspomniany już Lando Fer-
retti, należało:  „wyważyć w imię faszyzmu bramy uniwersytetów i w każdym instytu-
cie stworzyć akademik. Tak jak angielskie colleges przez wieki przygotowywały kadry 
kolonializmu brytyjskiego, nasze akademiki muszą przygotować kadry imperializmu 
włoskiego”37. Działalność GUF miały symbolizować  „książka i muszkiet faszystowski”, 
gdyż zgodnie z ideą faszystowską, sport i kultura powinny stanowić  „dwie stronnice tej 
samej książki”. Dlatego też te obie sfery aktywności powinny ze sobą współdziałać, a nie 
konkurować w kwestii wychowania młodzieży38. Do tej idei nawiązał również w 1928 r. 
prezes Opera Nazionale Balilla Renato Ricci w piśmie  „Gerarchia”, który stwierdził, 
że:  „wychowanie fizyczne nie dotyczy wyłącznie ćwiczenia poszczególnych mięśni”, lecz 
powinno prowadzić do „całościowej poprawy kondycji”, w celu osiągnięcia  „pełnej har-
monii między rozwojem fizycznym, intelektualnym i moralnym”39.

Pewne sukcesy sportowe Guppi Universitari Fascisti osiągnęły na letnich mistrzo-
stwach uniwersyteckich w Rzymie w 1927 r. oraz zimowych w Cortina d’Ampezzo 
w 1928 r., a następnie w Paryżu w 1928 r. i w Darmstadt w 1929 r. Jak słusznie zauważył 
jednak Piotr Podemski, okres największej świetności włoskiego sportu przypada na lata 
1930–193540. Prawdziwy sukces propagandowy reżimu stanowiło powierzenie Wło-
chom organizacji światowych mistrzostw w piłce nożnej w 1932 r. Faszystowski reżim 
miał również nadzieję na zorganizowanie w Rzymie olimpiady w 1936 r. – jak wiado-
mo – przegrał jednak tę rozgrywkę z nazistowskimi Niemcami. Zdaniem Felice Fabri-
zio po 1936 r. funkcja mitotwórcza faszystowskiego sportu zaczęła się wyczerpywać, 
ustępując miejsca poważniejszym problemom. Wraz z zaangażowaniem Włoch w hi-
szpańskiej wojnie domowej oraz konfliktem etiopskim zakończyła się epoka  „spokojnej 

36 Jak wykazał Felice Fabrizio w  latach trzydziestych znacznie wzrosła liczba nauczycieli WF: z  1034 
w 1926 r. do 14 038 w 1936 r. Zob. F. Fabrizio, Sport…, s. 14.

37 Cyt. za: L. Ferretti, Il libro…, s. 110.
38 Zob. G. Danzi, Antologia per i Giovani Fascisti, Roma 1934, s. 124.
39 Zob. R. Ricci, I giovani nello Stato fascista,  „Gerarchia” 1928, vol. 12, s. 957.
40 Ibidem.
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monotonii”, a propaganda reżimu zaczęła upowszechniać nowe hasła, koncentrując 
się na kwestiach militarystycznych i imperialistycznych, którym to miało być także 
podporządkowane wychowanie sportowe młodzieży.

6. Aparat turystyki w faszystowskich Włoszech

Reżim Mussoliniego przywiązywał dużą wagę do  rozwoju ruchu turystycznego, za-
równo ze względu na jego znaczenie w życiu gospodarczym Włoch, jak i z powodów 
propagandowych. Należy oczywiście pamiętać, że turystyka rozwijała się na Półwyspie 
Apenińskim począwszy od XVIII w., aczkolwiek podróżowanie w celach wypoczynko-
wych i kulturalnych pozostawało raczej domeną dobrze usytuowanej części społeczeń-
stwa. Od końca XVII w., poprzez cały XVIII w., aż do XIX w. Włochy pozostawały 
ulubionym celem podróży arystokratów angielskich oraz niemieckich, których przy-
ciągało zarówno piękno krajobrazów, jak i zabytki41. W 1863 r. znany wydawca nie-
miecki Baedeker opublikował pierwszy przewodnik po Włoszech i w tym samym roku 
angielskie biuro podróży Cook & Son nawiązało kontakty handlowe z przedstawicie-
lami włoskich kolei i hotelarzami, w wyniku czego począwszy od 1864 r. corocznie or-
ganizowało podróże turystyczne na Półwysep Apeniński dla angielskich arystokratów 
oraz bogatych przemysłowców42. Wśród atrakcji turystycznych na pierwszym miejscu 
znajdował się Rzym z pięknem architektury, zabytkami oraz ożywionym życiem kultu-
ralnym43. Oprócz stolicy ówczesnego Państwa Kościelnego turyści chętnie odwiedzali 
Sycylię, a  prawdziwymi symbolami belle époque były Neapol oraz malownicze wy-
brzeże amalfitańskie z miejscowościami Castellamare, Capri, Sorrento, Ischia i Amalfi. 
Na początku XIX w. uprzywilejowanym celem podróży, przede wszystkim w okresie 
zimowym, dla rodzin królewskich z całej Europy, a także podróżników ze Stanów Zjed-
noczonych stała się natomiast Florencja. Podobnie też na początku XX w. przemysł 
turystyczny okazał się jednym z głównych źródeł zatrudnienia mieszkańców Wene-
cji, gdzie wspaniałe kamienice położone wzdłuż Canal Grande zostały przekształcone 

41 Szacuje się, że między 1760 r. a 1770 r. 40 tys. turystów angielskich odwiedziło Półwysep Apeniński. 
Wystarczy wymienić takich poetów, jak: John Keats, William Wordsworth, Percy Shelley i  George Byron, 
których pobyt w ojczyźnie Dantego i Petrarki przedłużył się na długie miesiące. W równym stopniu zabytki 
artystyczne przyciągały turystów niemieckich i francuskich (Gregorovius, Johann Wolfgang Goethe, Johann 
Joachim Winckelmann, Heinrich Heine, Michael de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Madame de Staël, 
François René de Chateaubriand, Alphonse Marie Louis Lamartine, Stendhal, Alfred de Musset, Joseph-Er-
nest Renan, Hippolyte Adolphe Taine, Charles de Brosses). Zob. F. Paloscia, Storia del turismo nell’economia 
italiana, Città del Castello 1994, s. 13.

42 Pod koniec XIX w. powstały także pierwsze biura podróży we Włoszech: w 1897 r. w Rzymie rozpoczę-
ło działalność Biuro Piana Parruca, a także Pier Busetti, Oltremare oraz funkcjonujące po dziś dzień – Chiari 
Sommariva. W 1912 r. otwarto natomiast w Turynie Biuro Perlo. Ibidem, s. 13.

43 W  1850  r. Renan napisał, że  napływ turystów cudzoziemskich do  Rzymu był tak znaczny (oko-
ło 30–40 tys.), iż doprowadził do zwiększenia mieszkańców miasta o jedną piątą. Niemniej jednak, jak stwier-
dził Renan, jedynym zajęciem Rzymian w związku z ruchem turystycznym było wynajmowanie miejsc noc-
legowych turystom. Ibidem.
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w  hotele i  pensjonaty, a  arystokraci europejscy i  bogaci Amerykanie chętnie wyku-
pywali wille i  pałace przy weneckim Lido. Należy zauważyć, że  obcokrajowcy zafa-
scynowani dziedzictwem artystycznym Półwyspu Apenińskiego chętnie przeznaczali 
spore sumy na remont i odnowę zabytkowych pałaców, dzieł sztuki, a także utrzyma-
nie parków i ogrodów44. Tuż przed wybuchem I wojny światowej nastąpił wzrost tury-
stów niemieckich i austriackich, zachęconych klimatem oraz pięknem krajobrazów, co 
wpłynęło przede wszystkim na rozwój nadmorskich centrów turystycznych. Dużą po-
pularnością cieszyły się również miejscowości nad Jeziorem Como i Lago Maggiore. 
Wybuch wojny znacznie ograniczył napływ turystów, a  działania wojskowe, prowa-
dzone przede wszystkim w północno-wschodniej części półwyspu, przyniosły znaczne 
szkody dla infrastruktury hotelarskiej i kolejowej. Po zakończeniu wojny rząd France-
sca Saveria Nittiego podjął próbę ponownego przyciągnięcia do Włoch turystów za-
granicznych. 7 września 1919 r. powstała specjalna Komisja Turystyczna, która miała 
się zająć promocją Półwyspu Apenińskiego. Już w listopadzie 1919 r. Komisja przed-
stawiła rządowi projekt utworzenia specjalnej organizacji turystycznej, finansowanej 
ze środków państwowych, a także zaproponowała przyznanie specjalnych ulg hotelom, 
które poniosły szkody podczas wojny. Komisja uznała też za konieczne opracowanie 
norm prawnych w kwestii odpowiedzialności cywilnej hotelarzy. Utworzona oficjalnie 
7 kwietnia 1921 r. Narodowa Organizacja do spraw Przemysłu Turystycznego (Ente 
Nazionale per le Industrie Turistiche)45 miała promować we Włoszech i za granicą ruch 
turystyczny, opracować statystyki i stworzyć sieć biur informacji turystycznej, kas bi-
letowych oraz zapewnić wsparcie dla rozwoju przemysłu turystycznego i hotelowego. 
W okresie faszyzmu ENIT znalazła się pod kontrolą państwa, podlegając utworzonej 
w 1924 r. Generalnej Dyrekcji do spraw Turystyki (Direzione Generale del Turismo), 
która wchodziła z kolei w skład Ministerstwa Druku i Propagandy, przekształconemu 
w 1935 r. w Ministerstwo Kultury Ludowej46. W 1927 r. powstała również konkuren-
cyjna organizacja, pod nazwą Włoskie Konsorcjum Turystyczne (Compagnia italiana 
turismo, CIT), na czele której stał Ezio Maria Gray, nacjonalista, który paradoksalnie 
tuż przed wybuchem I wojny światowej wsławił się kampanią przeciwko przyjazdom 
niemieckich turystów do Włoch. Konsorcjum miało za zadanie promować Włochy 
za granicą oraz organizować podróże do ojczyzny emigrantom włoskim. W okresie fa-
szyzmu CIT stało się główną instytucją turystyczną, a także centrum szerzenia kultury 
włoskiej za granicą. W 1927 r. Konsorcjum liczyło już 24 zagranicznych biur podróży, 
48 biur turystycznych we Włoszech, 24 biura tłumaczeń i 150 delegatur za granicą, 
a w 1933 r. powstały dodatkowo biura w Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Wiedniu, 
Pradze, Budapeszcie, Nowym Jorku i Buenos Aires. W 1937 r. władze faszystowskie 
próbowały też podporządkować sobie Touring club italiano (Tci), prywatny organ 

44 Na przykład Caryca Katarzyna podarowała palmy do San Remo, a dzięki inwestycjom angielskim po-
wstały wspaniałe promenady na Riwierze Liguryjskiej. Ibidem.

45 Dekret z dnia 12 listopada 1919 r., nr 2099, nowelizowany ustawą z dnia 7 kwietnia 1921 r., nr 610.
46 Po zlikwidowaniu Minculpop w 1944 r. ENIT podlegał Podsekretariatowi do spraw druku i informacji, 

który od grudnia 1944 r. zmienił nazwę na Podsekretariat do spraw druku, spektakli i turystyki. Od 1947 r. zo-
stała podporządkowana Komisariatowi do spraw Turystyki, a od 1959 r. Ministerstwu Turystyki i Spektaklu.
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turystyczny o charakterze międzynarodowym, utworzony jeszcze w 1894 r. w Medio-
lanie, w celu promocji turystyki na Półwyspie Apenińskim wśród samych Włochów 
oraz podjęcia działań na rzecz unowocześniania i przystosowania włoskich infrastruk-
tur turystycznych do standardów europejskich. Ostatecznie dyrekcja Tci zgodziła się 
na zmianę nazwy na bardziej odpowiadającą polityce językowej faszyzmu – Consocia-
zione turistica italiana (Cti) – aczkolwiek udało jej się uniknąć przeniesienia siedziby 
do Rzymu47. Wśród instytucji zajmujących się organizacją ruchu turystycznego należy 
wspomnieć jeszcze Prowincjonalne Izby Turystyczne (Enti Provinciali per il Turismo), 
utworzone dekretem królewskim 20 czerwca 1936 r., które miały na celu promowa-
nie turystyki w poszczególnych prowincjach, oraz organizację lokalnych manifestacji 
i uroczystości o charakterze turystycznym48. W okresie faszystowskim wprowadzono 
również wiele regulacji prawnych, które miały doprowadzić do usprawnienia ruchu 
turystycznego. W szczególności ustawa nr 284 z dnia 10 lutego 1936 r. oraz kolejna 
nr 35 z dnia 24  lutego 1936 r. miały ułatwić turystom zagranicznym poruszanie się 
po Włoszech przez wprowadzenie m.in. specjalnych zniżek na benzynę oraz ulgowych 
biletów wstępu do muzeów państwowych i sieci konwencyjnych hoteli. Z kolei ustawa 
z 30 grudnia 1937 r. regulowała zadania i zakres obowiązków Biur Podróży, a ustawą 
z dnia 17 czerwca 1937 r. określono warunki wykonywania zawodu przewodnika, tłu-
macza oraz pilota wycieczek, wprowadzając egzamin przed specjalnie powołaną komi-
sją sprawdzającą kompetencje kandydatów, złożoną z przedstawicieli PNF, prefektury, 
samorządu lokalnego oraz lektora języka obcego. Ustawa z  dnia 30  grudnia 1937  r. 
wprowadzała natomiast klasyfikację hoteli, które zostały podzielone na: 1) luksusowe, 
2) pierwszej, 3) drugiej, 4) trzeciej i 5) czwartej kategorii49.

Należy pamiętać, że w koncepcji Mussoliniego turystyka miała odgrywać ważną 
rolę propagandową, przyczyniając się do stworzenia pozytywnego wizerunku Włoch 
za granicą. Stąd usługi turystyczne, które początkowo znajdowały się w gestii sektora 
przemysłowego, ponieważ przyczyniały się do rozwoju gospodarczego Włoch, na mocy 
dekretu królewskiego z 24 czerwca 1935 r. przeszły pod zarząd Ministerstwa do spraw 
Druku i Propagandy (Ministero per la Stampa e la Propaganda), przekształconego 
27 maja 1937 r. w Ministerstwo Kultury Ludowej (MinCulPop) i wspomaganego przez 
Centralną Radę Turystyki (Consiglio Centrale del Turismo)50. Jak zauważył australij-
ski historyk, Richard J.B. Bosworth, Mussolini, choć z jednej strony podzielał rozpo-
wszechnioną w środowiskach nacjonalistycznych już w okresie poprzedzającym I wojnę 
światową krytykę tendencji do przedstawiania Włoch jako kraju  „romantycznych ruin 
i pysznych sorbetów”, był jednak pozytywnie nastawiony do projektu modernizacji 

47 W październiku 1943 r. siedziba Touring Club (Palazzo Touring) w Mediolanie została zarekwirowana 
przez władze niemieckie. Budynek przetrwał do  zakończenia wojny w  dobrym stanie, co umożliwiło od-
rodzenie jego działalności od kwietnia 1945 r. Zob. R.J.B. Bosworth, Turismo [w:] Dizionario del fascismo, 
a cura di V. De Grazia, S. Luzzatto, vol. 2, Torino 2002. s. 750.

48 Zob. A. Sereno, A. Agosteo, Fascismo e turismo (politica e storia del turismo sociale), Viterbo 2007, s.  81.
49 Dodatkowo ustawy z dnia 1 czerwca 1939 r. i z dnia 29 czerwca 1939 r. wprowadzały ochronę miejsc 

o interesie artystycznym i historycznym oraz piękna krajobrazowego. Ibidem, s. 115.
50 Ibidem, s. 81.
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i rozwoju przemysłu turystycznego51. Kiedy w 1925 r., który został ogłoszony przez 
Kościół katolicki  „Rokiem Świętym w kalendarzu liturgicznym”, nastąpił wyraźny 
wzrost turystów odwiedzających Półwysep Apeniński, duce publicznie wyraził swoje 
zadowolenie52. Lata trzydzieste charakteryzowały się znacznym wzrostem liczby tu-
rystów zagranicznych. Według danych Tourist Traffic między 1931 r. a 1939 r. ponad 
3 mln cudzoziemców odwiedziły Włochy, a w 1939 r. propaganda faszystowska dumnie 
podkreślała, że liczba turystów osiągnęła rekordowy wynik 5 mln53. Oprócz klima-
tu, piękna krajobrazów i zabytków, przybyszów zagranicznych miały przyciągać rów-
nież popularność Mussoliniego, a także osiągnięcia polityki faszystowskiego reżimu, 
w szczególności nowy korporacyjny model gospodarczy, który w epoce światowego 
kryzysu ekonomicznego na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych budził żywe 
zainteresowanie w całej Europie54. Należy podkreślić, że propaganda faszystowska nie 
ograniczała się jedynie do turystów zagranicznych. Za równie ważne uznała rozpropa-
gowanie sukcesów faszystowskiego państwa wśród szerokich mas narodu. Stąd ważnym 
organizatorem świąt i rocznic faszystowskich stała się wspomniana już Opera nazionale 
Dopolavoro (Ond), która oprócz kolonii nad morzem oraz w górach dla dzieci z bied-
nych rodzin organizowała też wycieczki krajoznawcze. Wprowadzono nawet specjalne 
pociągi o niższych cenach biletów, z których mogły korzystać rodziny zamierzające 
zwiedzić np. Rzym. W okresie faszystowskim rozwijała się przede wszystkim turystyka 
nadmorska, i to zarówno kurorty chętnie wybierane przez turystów zagranicznych (jak 
Wybrzeże Liguryjskie, Wybrzeże Amalfitańskie, Taormina na Sycylii oraz Lido Wene-
ckie, Liguria), jak i centra wakacyjne dla Włochów (Wybrzeże Adriatyckie i Wybrzeże 
Tyreńskie)55. W latach trzydziestych rozbudowano zwłaszcza infrastruktury hotelowe 
w centralno-północnej części Wybrzeża Adriatyckiego, które charakteryzowały się niż-
szym standardem i były przeznaczone głównie dla urlopowiczów włoskich z warstwy 
średniej, podczas gdy Wybrzeże Tyrreńskie, Toskania i Viareggio pozostało celem ur-
lopowym bogatych Włochów. Rozwinęła się również turystyka górska, w szczególności 
w Val d’Aosta i Trentino, przede wszystkim dzięki wybudowaniu w tych regionach 
pierwszych wyciągów narciarskich, jak np. w 1926 r. w Cortina d’Ampezzo. W 1938 r. 
Włoski Klub Alpejski (Club Alpino Italiano), powstały w 1863 r. w celu promocji tu-
rystyki wysokogórskiej, przeszedł pod zarząd Komitetu Olimpijskiego CONI i Partii 
faszystowskiej, zmieniając nazwę na Centro Alpinistico Italiano56. Z kolei do rozwoju 

51 R.J.B. Bosworth, Turismo…, s. 750–751.
52 Podobnie też Federacja faszystowskich pracowników turystyki (Federazione nazionale fascista dei la-

voratori del turismo e dell’ospitalità) podkreślała, że 130 203 pracowników przemysłu turystycznego posia-
dało legitymację partyjną, co stanowiło gwarancję, iż  „zrobili wszystko, co było możliwe, żeby przedstawić 
turystom zagranicznym sukcesy «nowych Włoch» faszystowskich”. Ibidem, s. 759.

53 Cyt. za: Tourist Traffic,  „Italian Affairs. Documents and Notes” 1953, s. 4–5. Szerzej na  ten temat 
zob. F. Paloscia, Il turismo nell’economia italiana dall’Unità d’Italia a oggi, Roma 2004, s. 34.

54 Włoskojęzyczny dziennik ukazujący się w  Nowym Jorku,  „Il Progresso italo-americano”, wiązał 
wzrost zainteresowania turystów Włochami z rosnącym prestiżem duce i faszystowskiego reżimu za granicą. 
Zob. Il prestigio del Duce nel mondo sviluppa il turismo in Italia,  „Il Progresso italo-americano”, 4.02.1934.

55 Zob. P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti, l’evoluzione del turrismo europeo, Bologna 2004, s. 222.
56 Dla przykładu w Regionie Val d’Aosta w 1919 r. były 73 hotele, w 1936 r. już 156. Dane za: ibidem, s. 225.
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centrów termalnych, z których największą sławą cieszyło się Salsomaggiore w regionie 
Emilii-Romanii, przyczyniła się przede wszystkim polityka socjalna faszyzmu. W szcze-
gólności ustawy z dnia 30 grudnia 1923 r. o inwalidach oraz kolejna, o opiece społecz-
nej z dnia 4 października 1935 r., umożliwiały pokrywanie kosztów terapii termalnych 
pracowników z Narodowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych oraz oddawały centra ter-
malne w gestię Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (INPS)57.

***

W okresie faszyzmu we Włoszech powstał sprawnie działający i ściśle podporządkowa-
ny państwu aparat kultury fizycznej i turystyki. Niejednokrotnie jego struktury organi-
zacyjne, stworzone w latach dwudziestych, pozostały w niezmienionej formie w okre-
sie powojennym58. Niewątpliwie zasługą faszyzmu było rozpropagowanie sportu oraz 
turystyki wśród szerokich mas społecznych. Należy jednak podkreślić, że w edukacji 
sportowej teoretycy faszystowscy upatrywali nie tylko sposobu na poprawę kondycji 
fizycznej narodu, ale także ważną rolę propagandową w szerzeniu ideologii i umac-
nianiu poparcia dla polityki reżimu wśród mas. Dzięki organizacjom młodzieżowym 
(ONB, GIL i  GUF) władze, promując rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i  mło-
dzieży, dążyły jednocześnie do  wychowania młodego pokolenia w  duchu ideologii 
faszystowskiej. Analogiczną rolę odegrała instytucja Dopolavoro – za pośrednictwem 
której – faszyzm próbował zorganizować czas wolny klasom pracującym, a zarazem 
dążył do umacniania ich poparcia dla reżimu. Podobnie też turystyka z typowej formy 
spędzania czasu wolnego, zarezerwowanej dla bogatej elity społecznej w okresie rzą-
dów liberalnych, przekształciła się w okresie międzywojennym w masowy przemysł 
turystyczny, który miał umacniać pozytywny wizerunek i dokonania faszystowskiego 
reżimu we Włoszech i poza granicami.

57 W latach 1936–1939 umowy o pracę zarówno dla urzędników, jak i robotników w sektorze przemysło-
wym zakładały w opiece chorobowej również terapię nadmorsko-termalną. Ibidem, s. 226.

58 Włoski Komitet Olimpijski przetrwał aż do 1999 r. w formie, której nadał mu faszystowski reżim.


