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w myśli politycznej Francesco Saverio Nittiego

Okres międzywojenny w Europie to czas niezwykle intensywnych zmian społecz-
nych, polityczno-ustrojowych, ekonomicznych i kulturowych, kreujących nowy, powo-
jenny ład. To twórcze konstytuowanie, często odwołując się do sprzecznych idei, przy-
bierało różnorakie postacie, od skrajnie lewicowego bolszewizmu, poprzez różne formy 
autorytaryzmu, faszyzmu, po nazistowski totalitaryzm. Okres pomiędzy I a II wojną 
światową był wielokrotnie analizowany oraz poddawany krytycznym ocenom współ-
czesnych i historyków, badających fenomen totalitaryzmów XX wieku, starających się 
poznać źródła, a zarazem zrozumieć istotę tego zjawiska1. Interesującą  interpretację, nie 
tylko totalitaryzmu, lecz także ogólnej sytuacji europejskiej, przedstawił w swych pis-
mach politycznych Francesco Saverio Nitti, twierdząc, że w okresie międzywojennym 
nastąpił „rozpad” Europy (La disgregazione dell’Europa), zmieniło się jej oblicze i ja-
kość europejskiego życia. Krytyczna analiza kondycji międzywojennej Europy, widzia-
na oczyma włoskiego polityka, stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy o historii tam-
tejszych czasów2. Trafność sądów i oryginalność wywodów Nittiego, którego sylwetka 
oraz twórczość są w Polsce mało znane, niewątpliwie zasługują na ich przybliżenie.

1 W polskiej literaturze przedmiotu warto zwrócić uwagę na cenne naukowe opracowania dotyczące 
totaliatryzmów autorstwa m.in.: F. Ryszki, J.W. Borejszy, W. Kozuba-Ciembroniewicza, K. Joncy, M. Zmier-
czak, M. Maciejewskiego.

2 Spośród najbardziej liczących się dzieł Nittiego na uwagę zasługują m.in.: Nord e Sud (1900); L’Italia 
all’alba del XX secolo (1901); La Scienza delle Finanze (1903); La decadenza dell’Europa. Le vie della rico-
struzione (1922); Bolscevismo, fascismo e democrazia (1927); La Democrazia (1933); Meditazioni dell’esilio 
(1947); Meditazioni e ricordi (1953).
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F.S. Nitti – intellettuale, uomo politico, antifascista

Francesco Saverio Nitti urodził się 19 lipca 1868 roku w Melfi , w pobliżu Potenzy, 
w rodzinie o żywych tradycjach patriotycznych i demokratycznych3. Należał więc do 
tego pokolenia polityków, którzy przyszli na świat w zjednoczonym Królestwie Italii. 
Z wykształcenia prawnik4, profesor uniwersytetu w Neapolu i mieszkaniec tego miasta 
od roku 1883, kiedy to rozpoczął edukację w liceum Vittorio Emanuele. Giustino For-
tunato, który dla Nittiego był „mistrzem”, wywarł duży wpływ na jego poglądy poli-
tyczne. Obaj byli antyfaszystami o liberalnych poglądach, reprezentującymi środowisko 
Basilicaty5. Fortunato wprowadził go w środowisko dziennikarskie, w którym dał się 
poznać jako ambitny i zdolny publicysta6. Wkrótce też, po opublikowanu w roku 1888 
swej pierwszej książki L’emigrazione italiana e i suoi avversari, a zwłaszcza skupiają-
cej uwagę intelektualistów publikacji Il socialismo cattolico (1891), stał się cenionym 
pisarzem politycznym. Przede wszystkim był jednak człowiekim włoskiego Południa 
(meridionalista), którego interesy reprezentował, wierząc w możliwość przezwyciężenia 
problemów społeczno-ekonomicznyh tego regionu poprzez industrializację i odpowied-
nią politykę fi nansową państwa.

Nitti odegrał ważną rolę w życiu politycznym Włoch, piastując odpowiedzialne sta-
nowiska ministra rolnictwa w latach 1911–1914 oraz ministra skarbu w rządzie Vittoria 
Emanuele Orlando (1917–1919)7. W czerwcu  1919 roku powierzono mu misję utworze-
nia nowego rządu, na którego czele stanął 23 czerwca tegoż roku, jako pierwszy premier 
z ramienia Partito Radicale Storico, pełniąc tę funkcję do 15 czerwca 1920 roku8. Nowy 
premier, znany z liberalno-demokratycznych poglądów, musiał się zmierzyć nie tylko 
z wieloma istotnymi problemami natury ekonomicznej (kryzys, wyskie bezrobocie), 
lecz także ze wzrostem nastrojów radykalnych (narodziny ruchu faszystowskiego, Wy-
prawa Fiumeńska Gabriele d’Annunzia)9. Celem jego ówczesnych działań było zniwe-
lowanie skutków wojny poprzez demobilizcję polityczną, ekonomiczną oraz militarną 
i przygotowanie kraju do funkcjonowania w warunkach pokoju. Stojąc na czele rządu, 

3 Cenną biografi ę F.S. Nittiego przedstawia F. Barbagallo, Francesco S. Nitti, Torino 1984.
4 Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Neapolu ukończył w 1890 r.
5 Zob. D. Sacco, Forze politiche e antifascismo liberale in Basilicata [w:] F. Grassi Orsini, G. Nicolosi, 

I liberali Italiani dall’antifascismo alla Repubblica, vol. I, Siena 2008, s.175–233.
6 Współpracował ze znanymi dziennikami: „Gazetta Piemontese”, „Corriere di Napoli”, „La Rassegna 

di scienze sociali e politiche”.
7 Por. G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983, s. 451; A. Nowicki, Włochy 1943–1948, Warsza-

wa 1948, s. 42–46.
8 N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Milano 1996, s.177.
9 Nitti potępił działania Gabriele d’Annunzia we Fiume i jego triumfalny marsz z 12 września 1919 r. Już 

następnego dnia na forum Parlamentu stwierdził, że wyprawa d’Annunzia boleśnie go dotknęła, wywołując 
ból i rozgoryczenie. Zwracając się do robotników, rolników i przemysłowców, apelował o współpracę 
z rządem celem zażegnania niebezpieczeństwa oraz uniknięcia walk wewnętrznych w Ojczyźnie (zob. L’im-
presa di fi ume e la politica estera italiana [w:] N. Tranfaglia, La prima guerra..., s. 192–200; F. Barbagallo, 
Nitti..., s. 335; Por. F. Chabod, Włochy współczesne 1918–1945, Warszawa 1966, s. 14).
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Nitti postrzegany był jako ktoś, kto gwarantował demokrację i rozwój ekonomiczny10. 
Jednak wobec narastających napięć społecznych, fal stajkowych, propozycje zmniejsze-
nia konsumpcji i zwiększenia produkcji wysuwane przez Nittiego kontrastowały z ocze-
kiwaniami społecznymi, powodując  coraz większy dystans opinii publicznej do jego 
rządu, co ostatecznie skłoniło go do ustąpienia ze stanowiska premiera.

Jako człowiek reprezentujący radykalno-demokratyczną tradycję liberalną11, zdawał 
sobie doskonale sprawę z tego, że Włochom potrzebna jest odnowa klasy rządzącej, 
toteż przyczynił się do wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn 
i zmiany systemu  wyborczego na proporcjonalny12. Nie był to temat nowy dla włoskie-
go polityka, ale jakże istotny wobec nowych totalitarnych tendencji. Już w roku 1907 
w szkicu Il partito radicale e la nuova democrazia industriale Nitti twierdził, że Italia 
jest krajem pozbawionym autentycznej polityki, wyraźnego kierunku działania zaryso-
wanego na podstawie realnych możliwości13. Podstawowym założeniem odnowy kraju 
miał być niczym nieskrępowany rozwój sił społecznych. Włochy potrzebowały rządu, 
który zostałby wyłoniony spośród ruchu (movimento di rinnovazione), złożonego z naj-
bardziej aktywnych przedstawicieli świata nauki, polityki i przemysłu14.

Wobec kryzysu demokracji w Europie, bolszewickiej rewolucji i narodzin faszyzmu, 
szansa rinnovamento została zaprzepaszczona. Nitti coraz częściej ujawniał swe konser-
watywne stanowisko, z nostalgią wspominając lata przedwojenne15.

Po przejęciu władzy przez Mussoliniego, przeciwny ideologii i faszystowskiej 
praktyce, Nitti wycofał się z życia politycznego, osiadłszy w swej willi w Aquafredda 
(w prowincji Brescii). Dokończył, zapoczątkowaną szkicem L’Europa senza pace (Fi-
renze 1921), słynną trylogię poświęconą problemom Europy, obejmującą La decadenza 
dell’Europa. Le vie della ricostruzione (Firenze 1922) oraz opublikowaną w Turynie 
w roku 1924 La decadenza dell’Europa. Che farà l’America.

Do Rzymu powrócił w roku 1923, ale wkrótce po tym, jak jego dom w dzielni-
cy Prati został zdewastowany przez faszystowskich squadrystów, opuścił kraj, udając 
się najpierw do Zurigu, a potem do Paryża. Na emigracji przez blisko dwadzieścia lat 
rozwijał aktywną działalność propagandową przeciwko Mussoliniemu, a jego paryski 
dom stał się centrum ruchu antyfaszystowskiego. To właśnie na emigracji powstały eseje 
o pokoju (La pace, 1925), wolności (La libertà, 1926),  interpretacje systemów totali-
tarnych (Bolscevismo, fascismo e democrazia, 1926) oraz szkic La Democrazia (1933), 
będący wyrazem liberalno-demokratycznej kultury politycznej Nittiego. Rok później, 

10 Por. Nota biografi ca [w:] Scritti politici di Francesco S. Nitti, a cura di R. Nieri e R. Coppini, Feltri-
nelli, Milano 1980, s. 55.

11 Por. J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1986, s. 565. Zdaniem Gierowskiego, Nitti był raczej 
człowiekiem kompromisu niż czynu, ostrożnym w polityce zagranicznej, ale jego polityka wewnętrzna (roz-
budowa sił policyjnych, powołanie Gwardii Królewskiej na wypadek wojny domowej, ogłoszenie amnestii, 
tolerowanie strajków, utrzymanie cen chleba, kontrola nad handlem niektórymi towarami, takimi jak: cukier, 
kawa, węgiel, nafta, wzbudzała wiele kontrowersji wśród różnych środowisk – od burżuazji po socjalistów.

12 Nitti, Francesco Saverio [w:] A. de Bernardi, S. Guarracino (red.), Dizionario del fascismo, Milano 
2003, s. 408.

13 F.S. Nitti, Il partito radicale e la nuova democrazia industriale. Prime linee di un programma del 
partito radicale, Torino–Roma 1907. Cyt. wg Scritti politici di Francesco S. Nitti..., s. 36.

14 Scritti politici di Francesco S. Nitti..., s. 36.
15 Ibidem, s. 10.
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zaniepokojony sytuacją na świecie, Nitti opublikował L’inquietudine del mondo (1934), 
a następnie – przerażony kierunkiem zmian – ogłosił upadek Europy (La disgregazione 
dell’Europa, 1938).

W sierpniu 1943 roku,  po upadku faszyzmu, został aresztowany przez Niemców 
i deportowany do Niemiec, gdzie był więziony. Uwolniony pod koniec wojny, przez Pa-
ryż powrócił do ojczyzny, gdzie ponownie włączył się aktywnie do życia politycznego. 
3 października 1945 roku wystąpił w San Carlo w Neapolu, wygłaszając słynne przemó-
wienie, w którym nawoływał do przywrócenia spokoju i zgody narodowej.

W roku 1945, przygotowując się do wyborów Costituanty, wraz z takimi politykami 
jak Vittorio Emanuele Orlando, Benedetto Croce, Ivonoe Bonomi założył Unione De-
mocratica Nazionale16, a następnie wszedł z jej ramienia do Parlamentu, wkrótce zosta-
jąc dożywotnim senatorem. Od roku 1948 roku stał na czele Blocco Nazionale17, choć 
coraz wyraźniej ujawniał swoje lewicowe sympatie.

Zmarł w Rzymie, 20 lutego 1953 roku.

Disaffezione alla democrazia – Kryzys demokracji

I wojna światowa, zdaniem Nittiego, przerwała proces istotnych zmian społeczno-
-politycznych zainicjowanych w okresie liberalizmu, zmierzających do ugruntowania 
systemów demokratyczno-parlamentarnych, a w przypadku Włoch, także dorównania 
do poziomu ekonomicznego państw Zachodu, o co mozolnie zabiegano od czasu zjedno-
czenia państwa18. Nitti pozostawał związany zarówno z epoką, która poprzedzała I woj-
nę światową, jak i ideą demokracji utworzoną, zanim na arenie politycznej pojawiły się 
masy, mające coraz większy wpływ na politykę19. W przekonaniu włoskiego polityka, 
wojna była „matką rewolucji”, wywołała niestabilność w Europie, kryzys polityczny 
i moralny, brak odpowiedzialności klas rządzących, wybuch nacjonalizmu, militaryzmu, 
zapaść ekonomiczną i niebezpieczeństwo nowego konfl iktu światowego20. Zdaniem Nit-
tiego, traktaty pokojowe nie były w stanie zagwarantować trwałego pokoju w Europie, 

16 Unione Nazionale Democratica była koalicją ugrupowań o inspiracji liberalnej, zawiązaną w związ-
ku z kampanią wyborczą do Assemblea Costituente. Przyłączyły się do niej Partito Liberale Italiano (PLI), 
Partio Democratico del Lavoro (PDL), Alleanza Democratica della Liberta’ Arturo Labrioli oraz Movimento 
Nazionale Unitario ed Antiseparatista. W wyborach do Konstytuanty w 1946 r. koalicja otrzymała 6,8% 
(1 560 638 głosów), co dało jej 41 miejsc w parlamencie. Nitti – obok Orlando, Crocego, Bonomiego – 
znalazł się w Parlamencie, od 14 września 1946 r. pełniąc funkcję przewodniczącego grupy parlamentarnej 
UDN (zastępując Einaudiego na tym stanowisku). Od 1948 r. stał na czele Bloku Narodowego. W latach 
1948–1953 zasiadał w parlamencie jako senator.

17 Blocco Nazionale (Blok Narodowy) to stworzona przed wyborami politycznymi 1948 r. koalicja 
umiarkowanej prawicy (PLI oraz Fronte dell’ Uomo Qualunque – UQ), która uzyskała poparcie zaledwie 
3,82%, otrzymując 18 miejsc w Izbie Deputowanych i 10 w Senacie.

18 Por. N. Tranfaglia, La prima guerra…, s. 178.
19 Scritti politici di Francesco S. Nitti..., s. 47.
20 F.S. Nitti, Ancora della guerra e della pace [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. V, Bari 1967, s. 511–

–521.
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którą owładnęła niechęć wobec demokracji – disaffezione alla democrazia. Nasilał się 
protekcjonizm, rosły wydatki publiczne spowodowane ekonomicznym nacjonalizmem, 
nastąpił kryzys liberalnej Europy21.

Tuż po zakończeniu I wojny światowej Nitti napisał książkę zatytułowaną L’Europa 
senza pace, która została przetłumaczona na 24 języki, dzięki czemu szybko stała się 
znana w całym niemal świecie22. Stwierdzał w niej, że w Europie ustanowiony został 
jedynie „prowizoryczny pokój”, a „podzielony na zwycięzców i pokonanych” Stary 
Kontynent znalazł się w stanie permanentnego zagrożenia, pogrążając się w depresji 
i dekadentyzmie23. Europa, owładnięta „jadowitym militaryzmem”, budowanym na na-
cjonalizmie, który – zdaniem Nittiego – po wojnie przybrał  nie tylko nieznaną wcześ-
niej formę doktryny, lecz także praktyki politycznej i ekonomicznej, zaadaptowanej 
przez prawie wszystkie kraje europejskie, chyliła się ku upadkowi24.

Niepokojącym dla włoskiego polityka zjawiskiem był wzrost tendencji autorytarnych, 
czy wręcz dyktatorskich w krajach europejskich. Podczas gdy przed wojną, stwierdzał 
Nitti, tyranie były specyfi ką krajów południowoamerykańskich, zupełnie obcą kultu-
rze zachodniej, coraz częściej stawały się niebezpieczną praktyką europejską25. Uważał, 
że „każda ustabilizowana i utrzymująca się dłużej dyktatura nie tylko zabija wolność, 
ale wszelkie formy duchowej aktywności, ponieważ oznacza chroniczną i permanent-
ną przemoc”26. Z niepokojem więc obserwował kierunek zmian w krajach europejskich 
ogarniętych falą masowego podporządkowania charyzmatycznej władzy, ustanawiającej 
nowy model totalitarnego państwa, którego obywatele, poddani tej samej dyscyplinie, 
tworzyli zorganizowane na wzór wojskowy, zmilitaryzowane społeczeństwo. Pozbawie-
nie ludności podstawowych wolności i zakwestionowanie demokratycznych zdobyczy, 
w tym prawa krytyki i opozycji, było – zdaniem Nittiego – politycznym regresem i cy-
wilizacyjną katastrofą. Ponieważ „każda władza totalitarna jest ze swej natury nietole-
rancyjna”, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa wobec ideologii, pozbawia jednostki 
wszelkiej kreatywności, prowadzi do ujednolicenia na wszystkich płaszczyznach życia, 
czyniąc nawet z religii instrument gry politycznej27.

Źródeł kryzysu demokracji oraz narodzin ruchów rewolucyjnych i reakcyjnych Nitti 
upatrywał przede wszystkim w I wojnie światowej, a także zamęcie, jaki spowodowała 
w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych państw owładniętych walką28. Wi-
dział je w rozbudzonych nacjonalizmach, zjawiskach kryzysogennych i rozproszeniu 
klas średnich29. Pisał:

21 Ibidem, s. 50.
22 F.S. Nitti, L’Europa senza pace, Firenze 1921, obecnie w: F.S. Nitti, Scritti politici, vol. I, Bari 1959, 

s. 15–30.
23 F.S. Nitti, L’Europa in disfacimento [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. IV, Bari 1962, s. 265–267.
24 Ibidem.
25 „Dzisiaj w Europie – pisał Nitti – istnieje dziewięć czy dziesięć tyranii czy dyktatur (z których naj-

groźniejszą jest dyktatura bolszewicka) i nawet w krajach o bogatych tradycjach wolnościowych dają się 
zauważyć symptomy tyranii” (F.S. Nitti, L’Europa in disfacimento…, s. 295).

26 F.S. Nitti, L’Europa in disfacimento…, s. 295.
27 Ibidem, s. 269.
28 F.S. Nitti, Le conseguenze della guerra [w:] Scritti politici, vol. II, Bari 1961, s. 232–237.
29 F.S. Nitti, Il nazionalismo considerato come negazione della libertà e della democrazia [w:] F.S. Nitti, 

Scritti politici, vol. II, s. 254–262.



132 Małgorzata Kiwior-Filo

Przed wojną istniała zdrowa sytuacja i Europa stanowiła żywą jedność; w sposób pokojowy doko-
nywały się istotne i korzystne transformacje społeczno-polityczne. Dzisiaj pierwszą rzeczą, o której 
mówią ideologowie, jest niemożność powrotu do przedwojennej Europy…30.

Jednocześnie, zdaniem Nittiego, ci sami ideologowie nie posiadali żadnej wizji Eu-
ropy, co więcej, „nie rozumieli, że Europa, do której aspirowali, mogłaby stać się czymś 
pomiędzy szpitalem dla psychicznie chorych a polem krwawych walk”31. Nitti zwracał 
uwagę na fakt, że wobec ciągłego pytania: co robić?, niewielu uświadamiało sobie przy-
czyny chaosu. Powszechne było zaś „proklamowanie nie tylko upadku wolności, lecz 
także upadku kapitalizmu i klasycznej ekonomii politycznej”32.

Nitti twierdził, że przyczyny okrutnej wojny, która zdewastowała Europę i zubożyła 
świat, miały charakter wyłącznie polityczny. Była to polityczna rywalizacja mocarstw, 
które w swych działaniach nie kierowały się żadnymi względami ekonomicznymi. 
W epilogu szkicu poświeconego Europie Nitti tak napisał:

Aktualny nieład światowy nie ma podłoża ekonomicznego, a tym bardziej nie jest uzależniony 
od systemów produkcji. Jego powody mają naturę polityczną: wojna, jej konsekwencje, wyścig 
w przygotowaniach nowych wojen (…) Nic bardziej absurdalnego niż twierdzenie, że wojna zależy 
od względów ekonomicznych33.

Wojna dla Nittiego była niczym puszka Pandory, po której otwarciu świat zasypany 
został lawiną negatywnych zjawisk i fascynacji. Nacjonalizm, rasizm, ksenofobia, au-
tarkiczne plany, fale rewolucyjne i reakcyjne – wszystko to przyczyniło się do upadku 
Europy. Nitti uważał, że dwie absurdalne ideologie zakaziły europejskie życie, oddziału-
jąc na nie z całą skutecznością. Pierwsza to apokaliptyczna wizja Marksa: zjednoczenia 
pracujących całego świata i przejścia do komunizmu poprzez walkę klas oraz dyktaturę 
proletariatu. Druga – nawiązująca do idei Gobineau, była apoteozą rasy wyższej – aryj-
skiej, która miała dominować nad światem, a zatem usprawiedliwiała metodę wojny 
i podboju34. Te dwa mistycyzmy: bolszewizm i rasizm, choć przeciwstawne, działające 
na podobnych zasadach – zdaniem Nittiego – spowodowały upadek Europy. Mimo iż 
były one niezależne od czynników ekonomicznych, sparaliżowały światową ekonomię35.

Przyczyn upadku Europy Nitti upatrywał także w głębokim kryzysie moralnym. Po 
I wojnie niewiele państw europejskich, stwierdzał Nitti, zdołało zachować „zdrową mo-
ralność” (la sanità morale) i „praktykę wolności”36. Większość „upajała się przemocą”, 
zapominając, że prawdziwy postęp zawdzięczają doktrynie i praktyce wolności37. Wo-
bec upadku ducha, religijności i wartości etycznych, szerzącego się w Europie dekaden-

30 Scritti politici di Francesco S. Nitti..., s. 268.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 260.
34 Zob. F.S. Nitti, Ariani e semiti [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. V, Bari 1967, s. 319–347 oraz 

F.S. Nitti, La mistica razzista in Germania e l’avventura imperiale italiana [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, 
vol. IV, s. 406–435.

35 Scritti politici di Francesco S. Nitti..., s. 261.
36 F.S. Nitti, Le cause crescenti del disordine [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. II, s. 245.
37 F.S. Nitti, La dottrina e l’applicazione della libertà nel secolo XIX [w:] Scritti politici, vol. II, s. 243.
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tyzmu, popularność zyskiwały takie nurty, jak fi lozofi a Nietzschego, którą Nitti nazwał 
„absurdalną, inkoherentną plątaniną” o „ahistorycznym” i „amoralnym” charakterze38.

Tre mostri: faszyzm, bolszewizm, nazizm

Międzywojenna Europa w szkicach politycznych Nittiego jawi się jako kontynent 
owładnięty systemami totalitarnymi39. Bolszewizm, faszyzm włoski i narodowy socja-
lizm to – według  Nittego – trzy różne formy podporządkowania totalnego państwa 
wyłącznej dyktaturze partii40. O  ile w bolszewizmie i nazizmie widział ruchy o funda-
mentalnym przygotowaniu, przenikające do mas, o tyle faszyzm charakteryzował jako 
„zjawisko powierzchowne” (fenomeno superfi ciale), niemające zakorzenienia w duszy 
narodu, a zatem będące raczej „imperialną przygodą” (l’avventura imperiale), aniżeli 
„głęboką rewolucją” czy „prawdziwą transformacją”41. Wskazywał na odmienną genezę 
totalitaryzmów oraz różną naturę przywództwa. Dla Nittiego Lenin, który „nie widział 
nic poza marksizmem”, Stalin – „nawrócony marksista” i Hitler – „z niesłabnącą fascy-
nacją nacjonalizmem i marksizmem” – stanowili typ przywódcy walczącego o urzeczy-
wistnienie idei, w które wierzy42. Inaczej było z Mussolinim, który – według Nittiego 
– nie zasługiwał na miano campione di un’idea – „mistrza” idei faszyzmu. Zaliczył 
duce do grona tych, którzy wyznając wiele idei, bezustannie je zmieniali. F.S. Nitti pisał 
o Mussolinim:

Był  członkiem wszystkich partii politycznych, najpierw murarzem, potem nauczycielem i dzienni-
karzem, w młodości anarchistą, marksistą, syndykalistą, zagorzałym wrogiem religii, dyrektorem 
ofi cjalnego socjalistycznego dziennika włoskiego, niezłomnym przeciwnikiem kolonizacji i eks-
pansjonizmu, najpierw  przeciwnikiem wojny, później jej adwersarzem (…), wciąż zmieniał poglą-
dy i zamiłowania, ale zawsze cechował go egocentryzm i przesadny egotyzm43.

Wystarczy porównać program opracowany na zebraniu założycielskim fasci di com-
battimento 23 marca 1919 roku na San Sepolcro z późniejszymi poglądami głoszonymi 
przez Mussoliniego, by znaleźć potwierdzenie ciągłej ewolucji jego poglądów44. W roku 
1938 Nitti pisał:

38 F.S. Nitti, L’immoralismo, il superuomo e la glorifi cazione della folia di Nietzsche come espressione 
di decadenza morale dell’Europa [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. V, s. 461.

39 Zob. W. Kozub-Ciembroniewicz, Doktryny włoskiego faszyzmu i antyfaszyzmu, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego MLXCIII, Prace z Nauk Politycznych, z. 45, Kraków 1992, s. 101–111.

40 F.S. Nitti, L’avventura imperiale del fascismo italiano [w:] La disgregazione dell’Europa..., s. 435.
41 Ibidem. Por. F.S. Nitti, La nova forma di reazione: il fascismo [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. II, 

s. 268–280.
42 F.S. Nitti, L’avventura imperiale…, s. 294.
43 Ibidem.
44 Por. R. de Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883–1920, Torino 1965.
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Gdyby dzisiaj we Włoszech ktoś próbował podtrzymywać i bronić idee, jakie faszyzm zakładał 
na początku swego istnienia, byłby skazany przez Trybunał Specjalny na przymusowe roboty lub 
śmierć45.

Chaotyczna natura duce znalazła, zdaniem Nittiego, swe odzwierciedlenie także 
w głoszonej przez niego ideologii, pełnej wewnętrznych sprzeczności, w której propo-
zycje skrajnie indywidualistyczne, negujące potrzebę ingerencji państwa, kontrastowały 
z koncepcją omnipotencji państwa, ku której zmierzała ewolucja systemu46.  „Zmien-
ność” była także domeną polityki zagranicznej duce. Nitti przedstawia początkowo nie-
chętne stanowisko Mussoliniego wobec Niemiec i przejawy sympatii względem bol-
szewickiej Rosji, przypominając, że Italia fascista była pierwszym państwem, które 
wysłało do Moskwy swego ambasadora47. Wkrótce jednak Mussolini, owładnięty chęcią 
stworzenia imperium, niemal w jednej chwili zmienił sojusze, stając u boku Niemiec, 
które całkowicie zdominowały dalszą politykę włoską48.

Nitti demistyfi kuje charyzmatyczne przywództwo Mussoliniego, stwierdzając, że 
motywem wszelkich działań duce, zarówno rewolucjonisty (rivoluzionario), jak i szefa 
rządu (capo di governo), było przekonanie, iż uzbrojona mniejszość, podporządkowana 
energicznemu przywódcy, może zdominować państwo, a groźba (la minaccia) – najlep-
szy sprzymierzeniec wodza, pozwoli osiągnąć każdy cel49. Groźba stała się nieodzow-
nym elementem praktyki  politycznej Mussoliniego, który „groził zawsze, bez wytchnie-
nia, nawet wtedy, gdy groźby nie można było wypełnić”50. Tę fascynację siłą – zdaniem 
Nittiego – duce zaczerpnął od Sorela, zaś profetyzm i koncepcje katastrofi czne zawdzię-
czał Marksowi, choć Nitti wątpił w to, by Mussolini kiedykolwiek czytał jego dzieła51.

Nitti identyfi kował faszystowskie Włochy z osobą przywódcy. Jego zdaniem, fa-
szyzm nigdy nie był jednolitym programem politycznym, a raczej metodą walki, uosa-
bianą przez  wodza. Faszyzm nie posiadał własnej doktryny, był ruchem skupiającym 
jednostki o różnych orientacjach politycznych, który poprzez absorpcję nacjonalizmu 
zaadaptował niebezpieczne idee imperializmu, ekspansji i stworzenia militarnej potęgi. 
Jego jedynym ideałem stało się zrealizowanie koncepcji państwa – narodu52. Upadek 
faszyzmu wiązał Nitti z procesem wewnętrznej dekompozycji systemu lub obalenia 
Mussoliniego.

45 F.S. Nitti, L’avventura imperiale..., s. 296.
46 Nitti był zdecydowanym krytykiem faszyzmu, zaś „wszyscy czystej krwi faszyści” – jak twierdził 

S. Wędkiewicz – nie chcieli mieć nic wspólnego z nittizmem, giolittizmem, demoliberalizmem i doktrynami 
okresu przedfaszystowskiego (S. Wędkiewicz, Faszyzm a kultura intelektualna Włoch powojennych, Kraków 
1930, s. 317–318).

47 Pierwszym ambasadorem włoskim według włoskich dokumentów dyplomatycznych był Gaetano 
Manzoni, który rozpoczął korespondencję z Rzymem w lutym 1924 r. (Documenti diplomatici italiani, set-
tima serie 1923–1925, vol. III, Roma 1959). Gest sympatii Mussoliniego został wkrótce odwzajemniony, 
gdy po zabójstwie Matteottiego faszyzm znalazł się w trudnej sytuacji, ambasada Rosji w Rzymie wydała 
przyjęcie, przyjmując Balbo z honorami (por. F.S. Nitti, L’avventura imperiale..., s. 294).

48 F.S. Nitti, L’avventura imperiale…, s. 294.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 296.
52 F.S. Nitti, Il fascismo consiederato come bolscevismo bianco ed i pericoli per la pace [w:] F.S. Nitti, 

Scritti politici, vol. II, s. 281–294.
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W pismach politycznych Nittiego odnajdujemy krytykę nie tylko faszystowskiej 
Italii, lecz także pozostałych systemów totalitarnych, które zmieniając oblicze Europy, 
powodowały jej upadek. Nitti deprecjonował doświadczenia sowieckie i redukował do 
minimum jego historyczne znaczenie53. Bolszewizm uważał za fenomen typowo radzie-
cki, którego nie sposób przeszczepić na inny grunt. Twierdził, że bolszewizm potra-
fi ł wykorzystać wojenny chaos oraz despotyczne doświadczenia carskiej Rosji w celu 
przejęcia władzy przez mniejszość i zaprowadzenia rewolucyjnego porządku. Dla Nit-
tiego był on formą degeneracji socjalizmu, absurdem historii, zdradą marksistowskich 
założeń, według których socjalizm miał się zrealizować w kraju o rozwiniętym syste-
mie kapitalistycznym. Dla Nittiego bolszewicka forma socjalizmu, realizowana w Rosji, 
była jego dokładnym zaprzeczeniem, co wpłynęło także na zmianę stosunku Nittiego 
do socjalizmu54. W początkowych pismach poświęconych socjalizmowi, które powstały 
jeszcze w XIX stuleciu, da się odczytać wręcz pozytywną ocenę socjalizmu – jako ruchu 
o doniosłym znaczeniu, proponującego ideę nowego sposobu organizacji społeczeństwa, 
wynikającą z historycznej konieczności. Socjalizm został przedstawiony jako  doktryna 
przynosząca nową hierarchię wartości, przedkładającą ideę solidaryzmu ponad miesz-
czański indywidualizm55. Z czasem jednak, a zwłaszcza po rewolucji bolszewickiej, 
stanowisko Nittiego uległo zmianie. W jego myśli politycznej, ponownie przenikniętej 
indywidualizmem, pojawia się krytyka funkcjonowania społeczności kolektywistycznej 
i opartej na kolektywizmie ekonomii. Dokonując rewaloryzacji wolnego rynku, nega-
tywnie ocenił formy sterowania gospodarką, włącznie z potępieniem Rooseveltowskie-
go New dealu56.

* * *

La digregazione dell’ Europa była nie tylko załamaniem europejskiego porządku i de-
strukcją jego bogactwa, oznaczała zakwestionowanie demokratyczno-liberalnej spuści-
zny, podważyła dawne wartości i ideały, otworzyła zupełnie nowy rozdział w dziejach 
Starego Kontynentu. Atmosfera braku stabilizacji i niepewności doprowadziła do chaosu 
i przyczyniła się do wyłonienia rządów autorytarnych o tendencjach absolutystycznych. 
Kryzys międzywojenny zrodził państwo totalitarne, zmienił zupełnie kondycję życia Eu-
ropejczyków, doprowadzając ostatecznie do nowego, światowego konfl iktu zbrojnego.

Nitti, przedstawiając kompleksową analizę dwudziestowiecznych totalitaryzmów, 
obnażył ich istotę, pokazał mechanizmy funkcjonowania oraz przyczyny powstawania. 
Zwrócił jednocześnie uwagę na jeszcze jeden, jakże istotny, aspekt, a mianowicie, że 
„wszelkie formy reakcji białej czy czerwonej” są „zjawiskami przejściowymi”. „Śród-
ziemnomorska gorączka”, która „rozsiała personalne dyktatury” w Europie, musi zatem 

53 Por. Scritti politici di Francesco S. Nitti..., s. 49.
54 Ibidem, s. 41.
55 F.S. Nitti, Socialismo scientifi co e socialismo utopistico [w:] F.S. Nitti, Scritti di economia e fi nanza, 

vol. I, Bari 1971.
56 Por. Scritti politici di Francesco S. Nitti, s. 41, oraz S. Onufrio, Il radicalismo di F. S. Nitti [w:] „Critica 

storica”, 1964, s. 70.
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opaść, ponieważ wolność i demokracja nie należą do przeszłości, ale do przyszłości57. 
Przeciwko rewolucji, która dla Nittiego była „laickim cudem ignorantów”, oraz prze-
ciwko reakcji, będącej „powrotem brutalizmu”, nastąpić musi „odrodzenie i zwycięstwo 
liberalizmu i demokracji”58. Nitti wierzył, że jedynie polityka oparta na idei pokoju, wol-
ności i federalizmu może uratować Europę, którą będą współtworzyć liberalne państwa, 
respektujące wolności polityczne i ekonomiczne oraz swobodny rozwój różnorodnych 
form aktywności życia społecznego59.

Twórczość polityczna  Nittiego doskonale odzwierciedla tragiczne dzieje Europy 
okresu międzywojennego.  W opublikowanym w Paryżu w roku 1938 szkicu La disgre-
gazione dell’ Europa Nitti dokonał bilansu tego okresu, stwierdzając, że jedyny ratunek 
dla europejskiej cywilizacji tkwi w odrodzeniu wolności i powrocie do zasad moralnych 
życia społecznego, które wojna, marksizm i nacjonalizm zupełnie zburzyły60. Wszyst-
kim, którzy zabiegali o poparcie klasy średniej dla śmiałych idei uczynienia proletaria-
tu siłą rewolucji, przypominał, że najważniejszym celem robotników cywilizowanych 
krajów Europy i Ameryki nie jest osiągnięcie dyrektyw bolszewizmu ani totalitarnego 
nacjonalizmu, ale przede wszystkim powrót wolności i demokracji61.

57 F.S. Nitti, La reazione in Europa e la febre mediterranea delle dittature [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, 
vol. II, s. 263–280.

58 F.S. Nitti, La decadenza dell’ Europa [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. I, s. 347.
59 Idem, s. 346.
60 Obecnie [w:] F.S. Nitti, Scritti politici, vol. IV.
61 F.S. Nitti, Il bolscevismo e l’ equivoco della Russia incolta e civilizzatrice [w:] F.S. Nitti, La disgrega-

zione dell’ Europa, s. 174.
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