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GIUSEPPE MAZZINI

Giuseppe Mazzini se narodil roku 1805 v Janově, kde také vystudoval práva.
Záhy přispíval do časopisu Antologie i dalších. Brzy se zapletl do karbonářských spiknutí a musel uprchnout do Francie.Odtud zaslal novému králi Piemontu Karlu Albertovi dopis, kde ho vybízel, aby se postavil do čela hnutí za svobodu a nezávislost Itálie.Vnesl jím do politického boje morální závazek, zásadovost i romantické pojetí politického boje.
     
     Na počátku roku 1831 založil společnost Mladá Itálie, jejíž program sepsal v červnu téhož roku. V určitém smyslu byla tato společnost napodobením dřívějších sektářských organizací (například v tom, že se její členové dělili do dvou kategorií, podle stupně zasvěcení). V jiném smyslu se však od těchto organizací lišila. Nejvyšším cílem této společnosti bylo povstání, přísně tajně připravované, které bylo považováno za výsledek a završení výchovné činnosti neboli „apoštolátu“.Z tohoto termínu je patrné,že Mazzini rád používal pojmů převzatých z oblasti náboženské terminologie.Povstání mělo probíhat veřejně,pomocí tisku a mluveného slova. Počet členů tedy přesáhl počet někdejších členů sektářských organizací a zahrnoval i skupiny z řad řemeslníků a lidových vrstev.V Miláně měla například v letech 1833-1835 přes 3000 členů. Mladá Itálie je považována za určitý mezičlánek mezi starou organizační formou sekt a tajných společností a budoucí politickou stranou.
     Mazzini byl ovlivněn i ideologicky Filippem Buonarrotim , se kterým byl v kontaktu ve svém vyhnanství. Jeho vůdčí myšlenkou bylo , že jestli je národ opravdu národem , a jestliže má jednotné náboženství, jednotný jazyk, zvyky i ducha, pak nemůže existovat jinak, než jako jednotný organismus . Princip jednoty podle něj napomáhá k vyrovnávání rozdílů a tehdy i k morálnímu a společenskému pozvednutí národa.
     Hlavní úlohu při utváření nové národní jednoty měl sehrát lid. Některé Mazziniho myšlenky nebyly však jednoznačné. Na jedné straně připouští , že je nutné „sestoupit do nitra sociální otázky“ a dát lidu vyhlídky na konkrétní zlepšení, na straně druhé však odmítá možnost jakéhokoli zásahu do vlastnictví i jakýkoli návrh zemědělského zákona.
     Kolem roku 1833 se rozešel s Buonarrotim, od něhož se vzdaloval svou koncepcí italské iniciativy ve vztahu k Francii a svým nesouhlasem s jacobínským pojetím počátečního období diktatury v revolučním procesu. Tvrdil, že v Itálii panuje poměrná rovnost, na rozdíl od Francie. Rozvíjet a posilovat Mladou Itálii bylo složité. Mazziniovské sítě v jižní Itálii a v Piemontu byly brzy odhaleny a rozprášeny a špatně skončil i pokus vysílat přes Savojsko na pomoc revolučním vzpourám, které měly vypuknout v Alessandrii , v Janově, italské i cizí politické vyhnance (1834). Nová vlna politických uprchlíků byla nucena překročit hranice a rozptýlit se po celé Evropě, do Španělska, Francie, Anglie a na Maltu. Někteří se dostali až do Latinské Ameriky, kde vytvořili italskou legii, která bojovala v Brazílii a v Uruquaji. Patřil mezi ně i mladý námořník Giuseppe Garibaldi. Řady Mladé Itálie byly silně narušeny a sám Mazzini se na počátku roku 1837 uchýlil do Londýna. Kolem roku 1839 vydal příkaz k reorganizaci Mladé Itálie, ta se nadále měla orientovat na nábor dělníků z italských kolonií v zahraničí a snažit se tak zdůraznit lidový ráz apoštolátu.
     Mazziniovské akce z let 1830-1840 nebyly celkově úspěšné a jeho hnutí ztrácelo prestiž. Sám Mazzini byl obviňován z toho, že kazí mládež, která ho následuje. Hlubšími důvody klesající obliby mazziniovského radikalismu bylo vytvoření a nové a to umírněné strany.Základy k němu vytvořila skupina intelektuálů. Po roce 1840 došlo k formování a sjednocení názorů umírněných (Gioberti, Massimo d´Azeglio).
     Po bouřlivých událostech roku 1848 vypadala italská situace velmi špatně. Piemont byl poražen , Rakušané opětovně obsadili Lombardii a benátské vnitrozemí, a na Sicílii, po bojích trvajících od května 1848 do března 1849, se k moci vrátili Bourboni, ve Florencii byl v květnu rakouským expedičním sborem dosazen opět na trůn velkovévoda Leopold II. . Jedinými „baštami“ italské svobody zůstávaly Řím a Benátky. Proti hlavnímu městu a vládě Římské republiky vyslala Francie Napoleona III., pod záminkou pokusu o nastolení smíru mezi římskými liberály a papežem. Avšak Francouzi narazili na rozhodný odpor obyvatel , soustředěných kolem Mazziniho a Garibaldiho vojenského velení. Koncem dubna byli odraženi , až 3. července mohli vstoupit do Říma. Prvního července schválilo ústavodárné shromáždění ústavu Římské republiky, která byla doposud nejpokrokovější a která obsahovala články, kde nalezneme pochopení pro sociální problémy.
     Zkušenost z roku 1848 nezměnila Mazziniho postoj. Aby se neopakoval neúspěch , bylo potřeba větší jednoty a souhry mezi povstáními různých evropských utlačovaných národů, Italů, Maďarů, Poláků,… Ideou bylo vytvořit Svatou alianci národů proti Svaté alianci panovníků. Roku 1850 byl založen v Londýně ústřední evropský demokratický výbor.
     Mazziniovské řešení otázky sociální v rámci otázky národní vyvolávalo v mnohých nejistotu. Ti si oblíbili spis Republikánský svaz, který napsal Giuseppe Ferrari, který tvrdil, že revoluce má předcházet boji za nezávislost a má mít sociální ba dokonce socialistický ráz. Zavrhoval tak koncepci  Mazziniho , ale pokus o konkurenci se mu nezdařil. Jeho přítel Cattaneo odmítl jeho socialistické prvky, které byly v rozporu s představou buržoasního vývoje italské společnosti , mladý Carlo Pisacane, neapolský důstojník, vystupoval proti jeho teorii vyzdvihující francouzskou revoluci. Naproti tomu v otázce socialismu s Ferrarim souhlasil. Svým přesvědčením, že je třeba jednat zevnitř italské společnosti , se přikláněl k Mazzinimu. Tomu se v letech 1850-1853 podařilo sešikovat řady přívrženců a vytvořit tak síť v papežském státě, Toskánku, Ligurii a Lombardii. V Ligurii byla však tato spiklenecká síť roztříštěna. Ale roku 1853 vydal Mazzini nový signál k povstání. Mělo to být 6. února, ale ve skutečnosti vyšly do milánských ulic pouze skupinky lidových vrstev, jejichž povstání policie hravě zlikvidovala.
     Ostře kritizován se Mazzini nevzdával. Odešel do Janova, kde žil tři roky v ilegalitě a vytvořil novou politickou formaci, Stranu činu. Odříznut od spojení s masami se vrátil k myšlence revolučních elit.Ty měly strhnout lid. Pisacanem se shodli na nutnosti vojenské akce. Posledním revolučním pokusem byla výprava do Sapri v červnu 1857. Pisacane stanul v čele vlastenců, kteří se nalodili v Janově. Přidali se k nim osvobození političtí vězňové z ostrova Ponzy.Večer 28.6. přistáli u Sapri. Avšak k rolnické jacquerii , v níž Pisacane doufal, nedošlo. Místní rolníci naopak pomohli Bourbonům. Pisacane a téměř všichni jeho druzi zahynuli. Důsledkem katastrofální porážky byla opět izolace Mazziniho. Jeho příznivci se tentokrát orientovali na umírněnější pozice.
     Do popředí se postupně propracovali další politici, kteří svými činy podrobili Mazziniho ještě větší izolaci , ze které pro něj už nebylo návratu.
     Giuseppe  Mazzini zemřel roku 1872. 
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