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Abstrakt
Diplomová práce pod názvem „Analýza chorvatsko-italských bilaterálních vztahů
s důrazem na italské teritoriální aspirace“ se zabývá stejnojmennou problematikou. Práce se
věnuje analýze bilaterálních vztahů mezi Chorvatskem a Itálií v posledních dvacet let. Důraz
je kladen na hlavní problematické momenty ve vztazích těchto dvou států. Navzdory
evidentním italským teritoriálním aspiracím jak na Istrii, tak i na ostatní bývalá italská území
na východním jaderském pobřeží italsko-chorvatské bilaterální vztahy zůstávají relativně
stabilní. Cílem této práce je vysvětlit tento fenomén a odpovědět na výzkumnou otázku, zda
tato iredentistická rétorika měla a má i v současné době jiný cíl, např. slouží pro
vnitropolitické účely jako jedno z populistických témat a zda vůbec tato jednotlivá
prohlášení italských politiků měla anebo mají vliv na bilaterální vztahy. Na základě
(neo)liberálního přístupu a teoretických konceptů z něj vycházejících (koncept
demokratického míru, koncept interdependence a koncept transformační moci integrace) a
skrze zmíněné problematické body, kde iredentistická rétorika jednotlivých italských
politiků hraje důležitou roli hledá konsekvence a pro něj vhodné vysvětlení. Jedná se o práci,
která kromě analýzy bilaterálních vztahů kritický reflektuje jednotlivé teoretické koncepty.

Abstract
The diploma thesis entitled "Analysis of Croatian-Italian bilateral relations with focus on
Italian territorial aspirations" deals with the issue of the same name. The work deals with the
analysis of bilateral relations between Croatia and Italy in the last twenty years. Focus is
placed on the main problematic moments in relations between the two states. Despite the
obvious Italian territorial aspirations both in Istria and in other former Italian territories on
the eastern Adriatic coast, Italian-Croatian bilateral relations remain relatively stable. The
aim of this work is to explain this phenomenon and answer the research question whether
this irredentist rhetoric had and still has a different goal, such as serving for domestic
political purposes as one of the populist topics and whether these individual statements of
Italian politicians had or still have influence on bilateral relations. On the basis of the (neo)
liberal approach and the theoretical concepts based on it (the concept of democratic peace,
the concept of interdependence and the concept of transformational power of integration)
and through the mentioned problematic points where irredentist rhetoric of individual Italian

politicians plays an important role, seeks consequences and suitable explanations. This is a
thesis which, in addition to the analysis of bilateral relations, critically reflects on individual
theoretical concepts.
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Úvod
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou chorvatsko-italských bilaterálních
vztahů v posledních dvou dekádách a tím, jak je ovlivňuje současná italská iredentistická
politika. Práce zkoumá zmíněnou problematiku, jak z empirického, tak i z teoretického úhlu
pohledu. V tomto případě se nejedná o oficiální italskou iredentistickou politiku, ale spíše o
projevy nebo činy jednotlivých předních italských politiků vůči chorvatským teritoriím na
Jadranu.
Italské teritoriální aspirace na pravém, tj. východním břehu Jaderského moře sahají
do dávné minulosti. Celá staletí byla dnešní chorvatská území na Jadranu osídlena nejdříve
Římany, pak Benátčany, Istrijci, Dalmaty, kteří jsou dnes považováni za Italy a na určitých
částech území představovali i většinovou populaci. Spolu s tzv. jarem národů, které v 19.
století zachvátilo téměř celou Evropu se na území dnešní Italie formuje myšlenka italského
nacionalismu a z toho později i idea jednotného italského státu. Sjednocením Itálie v druhé
polovině 19. století však „italská otázka“ nebyla zcela vyřešena, vzhledem k tomu, že
rozsáhlá území osídlena Italy zůstala mimo její hranice. Zde se začíná objevovat pro tuto
dobu zcela nový fenomén známý jako italský iredentismus, tj. myšlenkový proud, který
podporoval ideu připojení všech území osídlených Italy, která zůstala za jejími hranicemi, k
Itálii, a to především Jižní Tyrolsko, Goriziu, Terst, Rijeku, Istrii a Dalmácii. Konec první
světové války znamenal pro Itálii určitou teritoriální expanzi, a to především právě do
zmíněných oblastí východního Jadranu, tj. Istrie, části Dalmácie kolem města Zadar a části
dalmatských a většiny Kvarnerských ostrovů. Navrhované řešení nebylo pro Italy
uspokojivé, a proto bylo označeno jedním z tvůrců italského fašismu Gabrielem
D’Annunziem za „vittoria mutilata“, tj. zmrzačené vítězství. Proto D’Annunzio, aby
napravil „historickou chybu“, zahájil spolu se svými vojenskými oddíly okupaci Rijeky. I
přestože ze začátku tato D’Annunziova akce neměla podporu italské vlády, území kolem
města Rijeky byly následovně anektování Itálií.
Za Druhé světový války bylo prakticky celé jaderské pobřeží okupováno fašistickou
Itálií, čímž byla velkoitalská idea naplněna, ovšem pouze na krátkou dobu. Po válce Itálie
ztratila téměř celý pravý břeh Jadranu, který byl jako součást Socialistické republiky
Chorvatsko inkorporován do socialistické Jugoslávie. Itálie se znovu ocitla v „bodu nula“.
Od rozpadu společného jugoslavského státu v 90. letech minulého století táto území patřila
nově vyhlášené Chorvatské republice, jejíž součástí jsou dodnes. Italové obývající tyto
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oblasti časem ztratili své privilegované postavení s výjimkou Istrie, kde dodnes žije početná
italská menšina s velkou mírou autonomie jak kulturní, tak i národní.
Itálie se nikdy se ztrátou tohoto území nesmířila, což lze právě pozorovat na
vystoupeních a projevech jednotlivých italských politiků i po uplynutí celých dekád od
konce Druhé světové války. I přestože jsou oba zmíněné státy v současné době členskými
státy jak Evropské unie, tak i Severoatlantické aliance (NATO/OTAN) otázka italských
teritoriálních aspirací na pravý břeh Jadranu stále přetrvává. Na druhé straně iredentistická
rétorika jednotlivých italských politiků a jejich pretenze na chorvatská území jsou ze strany
Chorvatska formálně považovány za jednu z největších hrozeb a za útok na jeho suverenitu
a teritoriální integritu. Na druhou stranu, navzdory evidentním italským teritoriálním
aspiracím jak na Istrii, tak i na ostatní bývalá italská území na východním jaderském pobřeží
italsko-chorvatské bilaterální vztahy zůstávají relativně stabilní. Cílem této práce je za
pomoci liberálních a neoliberálních teoretických konceptů uchopit tento fenomén a
odpovědět na výzkumnou otázku, zda tato iredentistická rétorika má na mezinárodní vztahy
i zda má v současné době jiný cíl, např. slouží pro vnitropolitické účely jako jedno
z populistických témat.
Jedná se o kvalitativní analýzu vývoje mezinárodních vztahů mezi Chorvatskem a
Itálií za posledních dvacet let, která na základě primárních zdrojů (novinové články,
statistická data a údaje jak italských, tak i chorvatských státních institucí) a sekundárních
zdrojů (odborné publikace zabývající se stejnou nebo podobnou problematikou) osvětluje
působení nejvýznamnějších faktorů, které je ovlivňují ve vztahu k dané problematice.
Využité analytické přístupy jsou aplikovány paralelně a za jejich pomocí získané poznatky
jsou následně synteticky analyzovány.
Samotná diplomová práce je rozdělena do tří části. V první teoreticko-metodologické
kapitole je důraz kladen na pochopení pro práci klíčových (neo)liberálních teoretických
konceptů demokratického míru, interdependence a transformační moci integrace. Další část
práce je věnována historické kontextualizaci italsko-chorvatských vztahů od vzniku
Italského království, přes období královská a socialistické Jugoslávie až po současný vývoj.
Ve třetí a ústřední části práce jsou analyzované jednotlivé události a jejich dopady na italskochorvatské vzájemné styky skrze aplikaci teoretických konceptů a výstupy analýzy jsou
následně podrobeny diskusi.
Pro tuto práci jsou podstatné publikace zabývající se jednotlivými teoretickými
3

koncepty, které byly využity za účelem analýzy chorvatsko-italských bilaterálních vztahů.
Mezi nejdůležitější tituly mimo jiné patří jak klasická liberální díla Immanuela Kanta, tak i
novější publikace představitelů neoliberálního myšlenkového proudu. Teoretické ukotvení
práce se opírá především o publikaci Roberta Jacksona a Georga Sørensen pod názvem
Introduction to International Relations, Theories and Approaches. Pro analýzu teoretického
konceptu demokratického míru byly podstatné odborné články Parise Bringing the
Leviathan Back, Giobettiho A Revision of the Theory of Democratic Peace, Russetta
Grouping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, ale i chorvatské
autorky Djany Ljuši pod názvem Kritika liberalne teorije demokaratskog mira. Analýza
teoretického konceptu interdependence se opírá o publikaci Roberta Keohane a Josepha Nye
s názvem Power and Interdependence: World Politics in Transition, ale také i další texty,
kam patří mimo jiné článek Petara Popoviće s názvem Suvremena kritika liberalne teorije
međunarodnih odnosa: Država i paradigma međuovisnosti. Koncept transformační moci
integrace vychází především z publikace Thomase Dieze, Stephana Stettera a Mathiase
Alberta pod názvem The European Union and Border Conflicts: The Transformative Power
of Integration. Kromě toho byla pro analýzu využitá i publikace Roberta Putnama
Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games.

1. Teoreticko-metodologická část
1.1 Rozbor literatury
Otázka italského iredentismu a teritoriálních nároků na východním Jadranu jsou předmětem
zájmu jak italských, tak i chorvatských historiků celá desetiletí. Na základě reprezentativních
příkladů odborné literatury se pokusím v chronologické perspektivě zhodnotit hlavní trendy
vztahující se k otázce italského iredentismu na Istrii a jeho konceptualizace.
Jedním z prvních děl publikovaných k tématu v italském jazyce je historická
publikace italského právníka a novináře Angela Vivanteho s názvem „Irredentismo
adriatico“ (Jaderský iredentismus) vydána v roce 1912. Tato práce je jako první věnována
fenoménu italského iredentismu a hlavním autorovým cílem je právě diskutovat o této
tematice. I přestože „Irredentismo adriatico“ byl psán ve velmi odlišných podmínkách, když
byly celá Julská krajina (Julské Benátsko) a celý východní Jadran ještě stále součástí
Rakouska-Uherska, i tehdy si Vivante uvědomoval, že národnosti, které budou soutěžit o
nadvládu v této oblast budou právě Italové a slovanské národy. Autor představuje problém,
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aniž by předstíral, že jej vyřeší za každou cenu, doufal však v mírové soužití mezi etnicky
různorodými národy. Svoji analýzu začal rokem 1779, v den zrození „italského unitárního
hnutí“ (kdy italská delegace cestovala do Paříže k Zákonodárné radě, aby požádala o
prohlášení svobody a nezávislosti Itálie). Podle něj se během třetí italské války za nezávislost
(1866) v Istrii a poté v Terstu nejprve zrodila italská národní myšlenka a až poté došlo
k probuzení národního myšlení slovanských národů. Vivante tvrdí, že právě italské národní
obrození v oblasti dalo vzniknout slovanskému nacionalismu. Germanizační tendence, které
Rakousko realizovalo, selhaly, protože chyběly místní substráty, obě kultury, jak ta
slovanská, tak i ta italská přetrvaly.
Převážně nekultivovaná slovanská populace byla podle Vivanteho zpočátku
asimilována s tradičně vyšší italskou kulturou, ale následný ekonomický vzestup četných
slovanských představitelů vedl ke zvýšení národního povědomí i na druhé straně, což mělo
za následek soutěž mezi Italy a Slovani o vzdělávací instituce. Proto se zrodila italská
organizace Národní liga a slovanská Cyril a Metoděj. Ta první, podle autora, měla za cíl
pokračovat v asimilačním procesu a ta druhá měla tomu zabránit. Vivante, který ve svých
politických myšlenkách vždy považoval ekonomickou otázku za důležitější než tu
národnostní, zkoumá ekonomické aspekty tohoto problému, zdůrazňuje důležitost státního
protekcionismu v obchodu v Terstu a dochází k závěru, že Itálie není schopna napomoci
rozvoji přístavu. Současná situace ukazuje, že dedukce Vivanteho o významu privilegií byla
opodstatněná. Někdy se však jeho předpovědi mýlí, byl ve skutečnosti natolik přesvědčen o
rakouské solidaritě, že doufal, že v oblasti vznikne třetí Habsburský stát (po Rakousku a
Uhersku) do kterého budou schopní začlenit Srbsko a Černou Horu s širokou místní
autonomií. Mnoha z Vivanteho tvrzení je kontroverzní vzhledem k tehdy prvládajícím
názorům, ale jeho záměrem bylo prokázat, že v Julské Krajině byly dva iredentismy, jak ten
italský, tak i ten slovanský. I přesto, že některé autorovy myšlenky nelze sdílet, jeho závěry
jsou bezpochybně ještě stále platné a otevírají otázky, které jsou ještě stále aktuální.1
Dalším autorem, který se zabýval stejnojmennou tematikou byl známý chorvatský
historik Dragovan Šepić. Ve svém článku pod názvem „Italský iredentismus na Jadranu“
(Talijanski iredentizam na Jadranu), který vyšel v roce 1975 v „Časopise pro soudobé
dějiny“ (Časopis za suvremenu povijest), ve kterém právě analyzuje změnu, kterou

1

Angelo Vivante, Irredentismo adriatico: contributi alla discussione sui rapporti austro-italiani (Roma:
Libreria della voce, 2012).
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iredentismus prošel od 19. do 20. století, tj. od samotného Risorgimenta a co všechno mělo
vliv na jeho vývoj. Autor zdůrazňuje, že iredentismus byl zpočátku liberalizační a
demokratické hnutí inspirované ideou Giuseppe Mazziniho s cílem osvobození a sjednocení
Itálie a jihoslovanské národy byly považovány za spojence v boji proti Rakousku. Samotný
iredentismus se stal hnutím během tzv. Východní krize, tj. povstání v Bosně i Hercegovině
a probudil naděje za možné navrácení tzv. „terre irredente“, neosvobozených území na
východě, ale nedošlo k naplnění italských cílů, jak to bylo plánováno. Iredentismus se dostal
do problémů, když Itálie vstoupila do Trojspolku spolu s Rakouskem-Uherskem a
Německem na konci 19. století. Hnutí bylo státem potlačováno, dostává se do krize a
rozdrobilo se do několika malých republikánských skupin. Italské království však neopustilo
ideu „terre irredente“ a tajně podporovalo odbojové aktivity italských národních spolků
především v Tyrolech a Rakouském přímoří (Istrie, Terst a Goriška) s cílem zachování
italství. Hlavním protivníkem v této oblasti se stávají slovanské národy žijící na tomto
území, tj. Chorvati a Slovinci. Když ve volbách v roce 1907 zvítězily Slovinci a Chorvaté a
jako představitelé Istrie se dostali do Říšského parlamentu ve Vídni, italská nenávist vůči
Jihoslovanům eskalovala a Italská liberální strana začala provádět antislovanskou politiku.
Iredentismus byl ovlivněn i idejemi italského národního hnutí, čímž velmi dobře zapadal do
italského expanzionistického a imperialistického plánu. Iredentistické hnutí také ve velké
míře ovlivnilo italské představitelé během jednání v Londýně v roce 1915 a podepsání
stejnojmenné smlouvy, čímž se tehdejší Italské království přidalo na stranu Dohody.
V tomto období autor spatřil existenci dvou druhu italského iredentismu. Kromě již
zmíněného expanzionistického a nacionalistického, jehož hlavním cílem bylo získání
východního pobřeží Jaderského moře od Terstu až po Boku Kotorskou (Bocche di Cattaro),
se znovu objevil i tzv. umírněný iredentismus z 19. století založený na idejích samotného
Mazziniho o spolupráci s jihoslovanskými národy. I přesto, že po bitvě u Caporetta italská
delegace v čele s ministrem Orlandem podepsala dohodu s Jižními Slovany, po vítězné bitvě
na Piavě v roce 1918 znovu posílily italské národně-imperialistické tendence. Po okupace
východního jaderského pobřeží po první světové válce Itálie začala italianizovat místní
slovanské obyvatelstvo a hlavním cílem se stalo zničení tehdejšího jugoslávského státu a
naplnění tzv. velkoitalské ideje v tomto regionu. Zároveň došlo i k okupaci Rijeky (Fiume)
italskými jednotkami pod vedením Gabriele D’Annunzia, což podle autora představuje
typický příklad iredentismu tehdejšího Italského království. I přestože na území města
Rijeky byl vyhlášen tzv. svobodný stát po určité době bylo celé jeho území inkorporováno
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do Itálie, což ještě jednou poukazuje na to, že to nebyla myšlenka i idea pouze jednoho
člověka, tj. D’Annunzia nebo malé skupiny kolem něj, ale celé tehdejší italské společnosti.
Samotný autor článku velmi dobře analyzuje iredentismus a zakotvuje do historického
kontextu. Stejně jako i předchozí článek i však tento článek se věnuje italském iredentismu
a italské expanzionistické politice pouze z historického hlediska. Důležité je brát v potaz, že
tento článek byl napsán během Titovy vlády v socialistické Jugoslávii, a proto se autor
pokouší balancovat mezi důrazem na slovanskou historickou přítomnost v tomto regionu a
spolupráci mezi slovanskými národy a Italy.2
Jednou z nejobsáhlejších publikací psaných v chorvatském jazyce vztahující se
k italskému iredentismu je kniha autora Duška Verečiny, chorvatského soudního znalce
v oboru výtvarného umění zajímající se historii vydána v roce 2001 v již nezávislém
Chorvatsku. Zabývá se otázkou italského iredentismu od jeho začátku v 60. letech 19. století
až

po

současnost.

Autor

dává

přehled

italských

historických

a

současných

expanzionistických požadavků na chorvatská území. Kromě analýzy samotného iredentismu
se zabývá i politickými stranami, občanskými sdruženími a statuty, které podporují ideu
historického revizionismu a italského iredentismu v chorvatské Istrii. Ve své publikaci se
autor zabývá také otázkou nacionálně integračního procesu národů severojaderského
regionu a jejich státního a teritoriálního vymezení, čímž podává čtenáři širší obraz o tomto
regionu. Všechny italské tendence a aspirace na území okolních států nejen v minulosti, ale
i v současnosti autor označuje za tzv. italský iredentismus. Podle historika Marina Manina
z Chorvatského institutu pro soudobé dějiny toto tvrzení není správné. Italský iredentismus
se podle něj začal rozvíjet v 19. století a je vztahován pouze na boj za osvobození území pod
rakouskou nadvládou. Velká část Večerinova díla je věnována popisu nikoliv analýze
historických události týkající se italské správy na východním pobřeží Jadranu od okupace
Rijeky samotným D’Annunziem, což autor označuje i za počátek italského fašismu, pak
Rappalské a Římské dohodě, italianizaci slovanských jmen a názvů měst a ostatních lokalit,
odsunu neitalského obyvatelstva a dalším teritoriálním nárokům fašistické propagandy.
Autor knihy se také věnuje i velkém počtu italských národních a nacionalistických uskupení
a sdružení, která působila nebo ještě stále působí na území dnešního Chorvatska a Slovinska.
Jedna část publikace je také věnována i odchodu italského obyvatelstva z Istrie, tj. tzv.
esulům, kteří opustili tato území po Druhé světové válce. Večerina potomky esulů, tj.
2

Dragovan Šepić, „Talijanski iredentizam na jadranu: Konstante i transformacije“, Časopis za suvremenu
povijest 7, č. 1, (1975): 5-30.
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italských uprchlíků z bývalé Jugoslávie označuje za hlavní představitelé italského
iredentismu v současné době, což podle profesora Manina není vůbec správné. Manin tvrdí,
že již zmíněné esuly není možné chápat za šiřitelé italské iredenty vzhledem k jejich nulové
rozhodovací roli v rámci současné italské společnosti.3 Problematickým bodem této
publikace představuje skutečnost, že samotný autor není historikem ani odborníkem na tuto
oblast. Zde možné pozorovat mnohem radikálnější přístup vůči italskému iredentismu, než
to bylo u předchozího autora ze 70. let minulého století, který je ovlivněn i dobou vzniku.
Odráží tak vyhraněnější nacionální diskurzy rozvíjené v Chorvatsku v 90. letech za působení
Franja Tudjmana.
Publikace významné italské historičky a akademičky Mariny Cattaruzzi vydaná
v roce 2007 pod názvem L'Italia e il confine orientale, 1866-2006 („Italská východní hranice
1866-2006“) přetavující soudobý italský historický diskurz se pokouší z historického
hlediska prozkoumat události v Julském Benátsku/ Krajině, Istrii a Rijece. Dá se říci, že
Cattaruzza k této problematice přistoupila výrazně objektivněji než výše zmínění autoři.
Stejně jako oni svůj výzkum italského iredentismu začíná v 19. století, tj. od samotného
Risorgimenta a nikoliv připojením těchto území ve 20. letech minulého století, což je
mnohem smysluplnější. Autorčin výklad spočívá v myšlence, že kořeny italského
iredentismu je třeba hledat právě v tom obrozeneckém období a že má hodně společného i
s mladoitalským hnutím. Cattaruzza vysvětluje rozvoj iredentismu jako střet dvou
protichůdných nacionalismů, italského a toho slovanského, který měl vliv i na vývoj
iredentistického hnutí, ale i celé ideologie. Další zásadní přínos autorčiny práce spočívá ve
zvláštní pozornosti věnované diplomatickým jednáním, která se týkala východní italské
hranice, od Londýnské dohody z roku 1915 až po Osimskou smlouvu4 z roku 1975. Různé
mezinárodní dohody, které analyzovány ovlivnily území východního jaderského pobřeží v
minulém století, jsou v této práci velmi dobře. Na druhou stranu autorka se vyhýbá otázce
poválečných zločinů spáchaných na italském obyvatelstvu tzv. fojb (ita. foibe) a
následovnému exodu Italů z východního jaderského pobřeží včetně Istrie, Rijeky a části
Dalmácie (Zadar s okolím).5
Cattruzza se ve své druhé publikaci, která vyšla v roce 2014 pod názvem „L'Italia e

3

Duško Večerina, Talijanski iredentizam (Zagreb: Vlastita naklada, 2001).
Smlouva mezi Italskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií podepsána v roce
1975, čímž byla potvrzena hranice mezi dvěma státy
5
Marina Cattaruzza, L'Italia e il confine orientale: 1866–2006 (Bologna: Società editrice il Mulino, 2007).
4
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la questione adriatica“ (Itálie a jaderská otázka) zabývá tímtéž územím, ale pouze mezi lety
1918 a 1926. Autorka se zde pokouší rekonstruovat italskou zahraniční politiku s ohledem
na východní italské hranice na Jadranu a roli, kterou tato otázka měla v poválečné krizi
liberálních institucí. Provádí podrobnou analýzu parlamentních debat týkajících se pět
hlavních otázek v historii italského meziválečného období: návrat italské delegace z mírové
konference z Paříže jako protestní reakce proti „manifestu“ Woodrowa Wilsona, což bylo v
rozporu s italskými ambicemi na východním Jadranu; pochod na Rijeku Gabriele
D'Annunzia a jeho legionářů a postoj italských politických elit k „rijeckém podniku“;
následovně mírová jednání, nejprve v rámci „Rady čtyř“ a poté přímo mezi Itálií a
Jugoslávií, a podepsání smlouvy v Rapallu. Poslední kapitola se zabývá zahraniční politikou
v prvních letech fašistického režimu, ve kterém došlo k dočasnému sblížení mezi Itálií a
Jugoslávií. Jedná se o čistě historickou práci, která velkou část své analýzy věnuje právě
italské expanzionistické politice na východním pobřeží Jadranu.6
Jeden z nejnovějších příspěvků publikovaných k problematice je článek s názvem
„Rozvoj italského nacionalismu a iredentismu na Istrii“ (Razvoj talijanskog nacionalizma i
iredentizma u Istri) od chorvatské historičky Valentiny Kezić, který vyšel v roce 2018
v historickém časopise ESSEHIST. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat kořeny
italského nacionalismu a později i iredentismu a jak se rozvíjely na území dnešní Istrie. Podle
Kezićové byl Italský nacionalismus a iredentismus na Istrii až do sjednocení Itálie v roce
1870 součástí politického programu všech italských intelektuálů a politických předáků.
Istrijští Italové, povzbuzeni nápady a aspiracemi svých krajanů z opačné strany Jaderského
moře obhajovali sjednocení s Itálií a zároveň podhodnocovali význam slovanských národů
na Istrii. Centrem tohoto politického dění byl Terst, kde kromě Italů žili také Chorvati a
Slovinci. Mezi přední italské politiky na Istrii patřili Antonio Madonizza, Carlo de
Franceschi, Carlo Combi a Tomaso Luciani a své antislovanské myšlenky založené na
asimilaci, tj. italianizaci slovanského obyvatelstva velmi často publikovali v místních
brožurách, článcích a vědeckých publikacích. Obzvláště ostří byli ve své kritice Slovanů a k
příliš měkkému v přístupu Italů vůči slovanským národům. Myšlenky italského
nacionalismu a iredentismu narazily na Istrii na velmi dobrou odezvu, především proto, že
tam byla italská populace vládnoucí třídou a moc měla ve vlastních rukou. Na druhé straně
Chorvati a Slovinci toužili po rovnoprávnosti právě kvůli posílení italské nadvlády a
6

Marina Cattaruzza. L'Italia e la questione adriatica. Dibattiti parlamentari e panorama internazionale
(1918–1926) (Bologna: Il Mulino, 2014).
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zpochybňování toho práva směrem k ostatním národům na Istrii. Autorka zdůrazňuje, že
šedesátá léta 19. století byla klíčová jak pro sjednocení Itálie, tak pro rozvoj politických
myšlenek, které pokračovaly i po sjednocení a získaly úplné naplnění po první světové válce.
Z článku vyplývá, že iredentismus nebyl jev, který se objevil až začátkem 20. století, ale
jeho kořeny třeba hledat daleko v historii. Text však představuje pouhý historický přehled
s velmi omezeným analytickým přesahem.7 Je v něm také možné pozorovat radikálnější
přístup k iredentismu s důrazem kladeným především na asimilaci slovanského
obyvatelstva, reprezentuje tak do jisté míry současný chorvatský pohled.
Jak už z výše uvedeného vyplývá, většina zmíněných publikací a článku se zabývá
otázkou samotného italského iredentismu a jeho historickým zakotvením. Všechny uvedené
publikace poskytují přehled historických události, které vedly ke vzniku italského
iredentismu, následovně i o vývoji samotného fenoménu a jeho proměny během 19. a 20.
století. Kromě historického přehledu, však jen jedna z uvedených prací zmiňuje
iredentismus jako fenomén, který je i v dnešní době velmi aktuální. Přínos této diplomové
práce spočívá právě v tom, že se od těchto historických narativů odpoutává jako od
ústředního problému a sleduje spíše pragmatické fungovaní a využívání tohoto fenoménu
v současnosti.

1.2 (Neo)liberální myšlenkový proud
Teorie a teoretické koncepty, které jsou předloženou diplomovou prací použity při analýze
chorvatsko-italských bilaterálních vztahů odkazují na klasický liberalismus a liberální ideje
18. století a vychází především z neoliberálního myšlení druhé poloviny minulého století.
Hlavními prvky charakteristickými pro liberální filozofii a myšlení jsou především
individualismus, egalitarismus, univerzalismus a meliorismu. Z toho vyplývá, že sám
liberalismus preferuje zájem jednice před skupinou, rovné příležitosti pro všechny, afirmaci
morální jednoty lidství a možnost pokroku všech politických řádu. Tyto základní liberální
prvky byly v příběhu let modifikovány, ale v zásadě si zachovaly svůj význam. Podle
liberalismu má být každý jedinec suverénní při svém rozhodování, což má za cíl utvářet
neutrální prostředí. Liberalismus neřeší pouze prostředí jedince ale i uspořádání státu a co je
pro tuto práci především důležité, představuje jeden z nejvýznamnějších proudů uvažování
o mezinárodních vztazích. Právě demokracie jako taková dává tu možnost, a kromě toho ve
7
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velké míře přispívá k pacifikaci mezinárodních vztahu, včetně bilaterálních styku dvou
politických subjektů.8
Z liberálního úhlu pohledu válka nepředstavuje relevantní řešení konfliktů a uchylují
se k ní pouze nedemokratické, autokratické režimy nebo militaristické státy z vlastních
egoistických popudů. Demokratické režimy se zapojují do války pouze v případě, že dojde
k porušení světového řadu anebo v rámci vojenských alianci.9 To znamená, že zapojení do
válečného konfliktu má jediný účel, a to je ochrana světového míru. Podle bývalého
amerického prezidenta Woodrow Wilsona bylo třeba provést reformu světového řadu, čímž
by se mělo zabránit dalším světovým konfliktům. Samotný Wilson byl zastáncem idealismu,
jedné z větví liberálního myšlenkového proudu.

Právě dva body z jeho 14 bodů, tj.

demokratizace a právo na sebeurčení by měly vést ke vzniku demokratických státu a
společnosti, které mezi sebou nebudou válčit. Na příkladu Chorvatska a Itálie lze pozorovat,
že tyto předpoklady liberalistické teorie platí, tj. jedná se o dva demokratické režimy, které
nevolají po válečném konfliktu mezi sebou. Wilson vychází z republikánské teze Immanuela
Kanta, ale zároveň navrhuje její modifikaci. Podle něj Kantova idea o republikách, které
mezi sebou nebudou válčit, má být nahrazena demokraciemi, které nebudou mezi sebou
válčit, což se mělo stát základem nového světového řadu a způsobem, jak udržet mír.
Wilsonova idea formování organizací na mezinárodní úrovni měla sloužit jako „klec pro
zvěře“, která měla přerušit dominanci dosavadního principu „vlády silnějšího“
v mezinárodních vztazích. Cílem této koncepce bylo vytvořit harmonické globální politické
společenství.10
Na druhou stranu moderní liberální teorie kladou důraz na rozdíly mezi jednotlivými
státy, a to na základě jejich politických režimů, ekonomické otevřenosti a členství
v mezinárodních organizacích11. Cílem každého státu má být ochrana společnosti před
vnitřními nepokoji a vnějšími hrozbami, tj. nepřáteli. Podle Kanta, který je i jedním ze
zakladatelů teorie demokratického míru, ústřední autorita ve státě „by se měla řídit stejným
univerzálním právním principem jako všechny ostatní a tato individuální svoboda musí být
omezena pouze v rozsahu nezbytném k zabránění tomu, aby svoboda jediné osoby nemohla

8

John Gray, Liberalizam (Zagreb: Politička kultura, 1999),132-133.
Robert Jackson a Georg Sørensen, Introduction to International Relations, Theories and Approaches 4th
edition (New York: Oxford University Press, 2010), 32
10
Ibidem 33-34
11
Roland Paris, „Bringing the Leviathan Back In: Classical Versus Contemporary Studies of the Liberal
Peace“ International Studies Review 8, č. 3 (2006): 426, https://www.jstor.org/stable/3880255.
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ohrozit svobodu jiné nebo druhé osoby“.12 Podle kanadského politologa Rolanda Parise stát
musí balancovat mezi omezením role státu, aby se zachovaly základní práva a svobody
každého jeho občana a zřízením státního aparátu, tj. institucí, které jsou schopné odpovědět
na vnitřní a vnější hrozby a výzvy.13
Co se týká neoliberálního přístupu, ten je však jiný a začal. Neoliberální myšlení se
začalo vyvíjet v 70. letech minulého století a hlavním důvodem byl pokus o „zachování
kompromisu mezi potřebami trhu a požadavky sociální spravedlnosti“.14 Zastánci
neoliberálního myšlenkového proudu kritizovali přílišný zásah státu do svobod jednotlivců,
ale i na trh, a proto byla potřeba najít určitý kompromis. I samotná Evropská unie stojí
v jádru na obdobných principech, kde mělo jejím prostřednictvím dojít ke sbližování států
ve stanoveném rámci. Z toho důvodu byl právě neoliberální přístup a teoretické koncepty
z něj vycházející vybrány pro analýzu italsko-chorvatských bilaterálních vztahů v období,
které je částečně charakterizováno jejich současným členstvím v EU.
Podle amerického odborníka na mezinárodní vztahy Michael W. Doyla se
demokratické režimy zřídka zapojují do konfliktu s jiným demokratickým režimem. To
samé prokázal i norský politolog Kristian Gleditsch, který kromě toho potvrdil, že
demokratická dyáda (dvojice demokratických států) představuje ideální podmínku pro mír.
Podle amerického politologa Rudolpha Rummela je mnohem menší pravděpodobnost, že
demokratické režimy zažijí vnitřní nepokoje většího rozměru, než je tomu v případě
nedemokratických režimů.15 Neoliberální přístup rozšířil pole své analýzy o další faktory,
která mohou ve velké míře ovlivnit mezinárodní vztahy. Mezi ty ovlivňující mírumilovnou
politiku mezi státy patří mimo jiné vzájemná ekonomická závislost, tj. interdependence a
členství v mezinárodních organizacích. Pro analýzu chorvatsko-italských bilaterálních
vztahů hrají tyto dva faktory důležitou roli. Itálie a Chorvatsko jsou dva členské státy
Evropské unie a Severoatlantické aliance s velkou vzájemnou roční obchodní výměnou. Na
základě těchto aspektů se pokusím prozkoumat, zda společné členství v mezinárodních
organizacích a jejich ekonomická závislost napomáhají překonat a potlačit italskou
„iredentistickou“ rétoriku vůči Istrii a zbytku chorvatského pobřeží a budovat dobré
sousedské vztahy.
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1.2.1 Teorie demokratického míru
Abychom pochopili teorii demokratického míru je třeba se obrátit k jejím kořenům, které je
možné najít v učení Immanuela Kanta a v jeho teorii věčného míru. Podle Kanta míru
milovnou politiku provádí republiky. Proto je třeba obrátit se k republikánskému uspořádání
společnosti založené na principech právního státu, kde jsou respektována základní práva a
svobody.16 Americký politolog a profesor mezinárodních vztahů Bruce Russett v tomto
ohledu tvrdí, že demokracie nebudou mezi sebou válčit, což Levy označuje za něco nejvíce
podobající se empirickému zákonu v mezinárodních vztazích.17 Kant však tvrdil, že je
potenciální válečný stav pro lidi přirozený a nazýval ho „status naturalis“ a proto je jediným
možným řešením uspořádání právního státu, kterému všichni mají být podřízení. Liberálové
sice uznávali anarchičnost v mezinárodních vztazích, která často vedla ke krvavým
konfliktům a velkým lidským ztrátám, ale řešení neviděli v Leviatanu na světové úrovni, jak
to propagoval Hobbes.18
Aby se zabránilo válkám Kant navrhl hypotetickou mírovou smlouvu jejímž
hlavním cílem bylo předejít neustálému napětí a vytvořit větší porozumění, větší respekt a
větší důvěru mezi tehdejšími aktéry mezinárodních vztahů. Domníval se, že taková iniciativa
sjednotí tehdejší státníky, a to na základě třech závazných principů. Prvním principem, jak
už bylo zmíněno výše, byl předpoklad zavedení republikánských ústav. Předpokládal, že
pokud občané budou rozhodovat o zapojení do válečného konfliktu vlastního státu ten proces
bude trvat mnohém déle a ve velké většině případu k tomu nedojde. Zároveň předpokládá i
dělbu moci, tj. na zákonodárnou, výkonnou a soudní, čímž se stát stává mnohem
racionálnějším a nebude se chtít zapojit do konfliktu.19
Druhým Kantovým principem je federalismus svobodných států, tj. sjednocení
mírumilovných národů a států do jednoho svazu, který nemusí apriori být republikou. Cílem
není vytvořit jeden federalistický stát, ale spíše svaz svobodných států. Kant tedy věřil, že
by si státy měly navzájem slibovat, že budou žít v míru, přičemž budou respektovat práva
každého jednotlivce na život v míru, což by mělo za následek právní závazek. Podle třetího
a posledního Kantova principu by se občanům měla omezit práva na podmínky obecné
pohostinnosti nebo shovívavosti jako předpoklad spolupráce, to znamená, že pokud se
16
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cizinec ocitne na území jiného státu nesmí být přijímán nepřátelsky.
Tyto tři články jsou závazek k míru založeném na uznání společných práv všech
lidských bytostí a kosmopolitnímu řádu nebo rostoucímu kontaktu v podobě obchodu,
cestovního ruchu a výměny vědců za účelem lepšího porozumění různým kulturám, což vede
k věčnému mír. To však nevyřeší problém války, protože některé státy se nebudou chtít stát
republikami. Proto Kant uvádí tzv. první dodatek, kterým upravuje svoji teorii a za
významný faktor považuje „přírodu“, která lidí bez jejich vůle vede od nesouladu
k harmonii20. Podle liberálního pojetí jsou státy průhledné škatulky otevřené názorům
ostatních, které své vnitřní politiky projektují do mezinárodních vztahů.
Především po druhé světové válce rapidně narůstá počet demokratických režimů,
čímž bylo možné aplikovat liberální koncepty pacifistického světa. Právě Michael Doyle na
základě Kantova věčného míru přišel s novým konceptem v mezinárodních vztazích a tím
byl koncept nebo teorie demokratického míru. Podle ní existují tři základní
elementy/faktory, které vedou k mírumilovné politice mezi demokratickými státy. První
z těch faktorů je existence vnitropolitických kultur založených na mírovém řešení konfliktů.
Dalším faktorem je existence společných morálních hodnot a tím posledním, ale ne méně
důležitým je mír mezi demokraciemi posílený hospodářskou spoluprací a vzájemnou
závislostí (tzv. interdependence).21
Teorie demokratického míru je redukcionistická, tj. pokouší se chování jednotlivých
států vysvětlit skrze vnitropolitické faktory kladouc důraz na vliv politického režimu. Je
založena na předpokladu, že je možné omezit negativní důsledky anarchie včetně toho jejího
nejextrémnějšího prvku, tj války. Existují dvě explikace výše zmíněného paradigmatu
demokratického míru. Ta první monodická předpokládá, že jsou demokracie všeobecně
mírumilovné jak mezi sebou, tak i v mezinárodních vztazích bez ohledu na to, se kterým
typem režimu jednají. Podle tohoto výkladu demokracie se velmi zřídka zapojují do
válečného konfliktu a když se už zapojí, důvodem bývá útok jiného státu (pravděpodobně se
jedná o autoritativní stát). Důležitým faktorem jsou i finance. Na druhou stranu u
autoritativních a totalitních režimů je moc koncentrována v rukou malé skupiny anebo jedné
osoby, které ovládají i veřejné mínění. Aby toto potvrdili, provedli nejdříve Rudolph
Rummel a potom i německý politolog a sociolog Erich Weede v druhé polovině minulého
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století výzkumy a došli k závěrům, že existuje rozdíl mezi demokratickými a
nedemokratickými režimy a jejich přímého zapojení do válečných konfliktů, čímž byla tato
hypotéza potvrzena. Z výzkumu amerického politologa Bruce Bueno de Mesquity a Davida
Lalmana vyplývá, že demokracie díky vnitřní struktuře politického systému upřednostňují
diplomatická řešení než využití síly.
Druhé pojetí demokratického míru je dyadické, podle kterého se demokracie
pokoušejí přijmout pacifistické chování ve vztazích k státům stejného typu režimu, z čeho
vyplývá, že jsou mírumilovné ve vztahu k ostatním demokraciemi a agresivní ve vztahu
k nedemokratickým režimům. Toto právě vyplývá i z Kantova věčného míru, podle kterého
se demokracie k sobě vzájemně chovají mírumilovně.22
Již zmíněné druhé pojetí demokratického míru lze rozdělit na dva modely, a to
institucionálně-strukturální a kulturně-normativní.23 Podle institucionálně-strukturálního
modelu jsou násilné konflikty mezi demokraciemi nemožné nebo k nim dochází velmi
zřídka díky celé řadě institucionálních omezení a vnitřních kauzálních faktorů, které
komplikují demokratickým vládám vstup do válečného konfliktu.24 Zde hraje důležitou roli
i rovnováha moci a celá řada vnitřních mechanismů rozhodování, které znemožňují
jakoukoliv jednostrannost, případně dominanci jedné zájmové skupiny. Jak už bylo zmíněno
tento mechanismus rozhodování představuje větší finanční zátěž, tedy další problém při
usilování o vstup do války. Kromě toho u demokratických režimu existuje cela řada dalších
mechanismů, která bráni okamžité mobilizaci a následném vstupu do války, a to
mechanismus skupinového omezení (veto opozice nebo skupiny obyvatelstva),
mechanismus pomalé mobilizace, mechanismus veřejného mínění (pro vstup do války
potřeba konsensu), mechanismus nouzového stavu atd.25
Někteří krtici tvrdí, že právě tyto mechanismy institucionálně-strukturálního modelu
mají hodně nedostatků a jeden z hlavních je ten, že se zaměřuje pouze na faktory uvnitř
jednoho režimu. Proto se obracejí k druhému zmíněnému modelu, tj. kulturněnormativnímu. Ten vychází z předpokladu, který reflektuje kulturní fenomény, tj. ve
vztazích s jinými státy se demokratičtí vůdci snaží pro řešení konfliktů uplatňovat stejná
22
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pravidla jako ve vnitřní politice. Demokracie produkují politickou negociační kulturu a
smíření, z čeho vyplývá, že násilí pro ně není vhodným nástrojem pro řešení konfliktů. To
znamená, že světový lídři působí pod tlakem vnitřní politiky, které se projektuje i na
mezinárodní scénu a ovlivňují zahraniční politiku jednotlivých států. Pokud dojde k aplikaci
vnitřních norem na vedení zahraniční politiky je velmi pravděpodobně, že se vzájemné spory
budou řešit mírumilovnou cestou.
Pokud bychom modifikovali tento předpoklad kulturně-normativního modelu
teorie/konceptu demokratického míru, se dostáváme právě k italsko-chorvatským
bilaterálním vztahům. Z předpokladu, že se dění na vnitrostátní politické scéně projektuje
do mezinárodních vztahů vyplývá, že agresivní politika Itálie má jeden účel, a to sbírání
laciných politických bodů pro volby. Tento pokus jednotlivých italských politiků získat
voliče na vlastní stranu představuje pouze první krok. Pro tento výzkum je však mnohem
podstatnější reakce, tj. zda tento čin ovlivňuje chorvatsko-italské bilaterální vztahy. Jestliže
zůstaneme u konceptu demokratického míru lze říci, že Itálie a současné Chorvatsko jsou
dva evropské státy založené na demokratickém principu, které mezi sebou nebudou válčit,
ale je možné pozorovat vliv vnitřní politiky jak u jednoho, tak i druhého aktéru na jejich
vzájemné vztahy. Paradoxně, velká většina teorií mezinárodních vztahů předpokládá, že
pokud jeden stát má „teritoriální pretenze/nároky“ na území sousedního státu, kde je
přítomná i radikální „iredentistická“ rétorika se vzájemné vztahy mezi zmíněnými subjekty
bude proporčně zhoršovat, což ale není případ u chorvatsko-italských vztahů, které jsou i
nadále relativně stabilní. I přestože se v italsko-chorvatských vztazích iredentistická
prohlášení vyskytují sporadicky, a to především ze strany jednotlivců, tj. nejedná se o
oficiální italskou politiku, ona však musela občas intervenovat.
Podle Kanta právě reflexe vnitrostátní politické praxe na mezinárodní scéně vede ke
spolupráci a tzv. Kantově federaci, tj. napomáhá k napravení následků produkovaných
anarchií. Předpokladem demokracií je respekt potřeb ostatních států, což dokonce vede
k formování zájmového společenství. Jedno takové společenství je dnes i Evropská unie
nebo Severoatlantická aliance (NATO), jejichž členy jsou jak Itálie, tak i Chorvatsko. Právě
Evropská unie a NATO jsou jedním z faktoru stability v tomto regionu a členství obou států
v již zmíněných organizaci znamenalo určitou jistotu a zajištění bezpečnosti.
Americký politolog Andrew Moravcsik také uvádí, že existuje přímá propojenost
zahraniční politiky, vnitropolitických struktur a rozhodovacích procesů, což je také důležité
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pro výzkum italsko-chorvatských vztahů, kde právě ty vnitropolitické struktury a
rozhodovací proces v jednotlivých státech ovlivňuje zahraničních politiku obou aktérů. Tuto
hypotézu potvrzuje i jeho studie, podle které taktika navázaní vnitřního politického režimu
země na mezinárodní systém snižuje nejistotu vlastní budoucnosti státu, což je možné
projektovat i na bilaterální nebo multilaterální styky.26 Cílem je udržování statusu quo jak
ve vnitřní, tak i v zahraniční politice a v mezinárodních vztazích. Pojistná funkce
mezinárodního systému představuje závazný mechanismus, který je možné však aplikovat
na vnitrostátní úrovní a slouží za účelem zajištění vnitřního politického režimu. Moravcsik
také tvrdí, že po tomto mechanismu sahají především tzv. nové demokracie, kam bych mimo
jiné mohl zařadit i Chorvatsko, které je ve srovnání s Itálií relativně nová demokracie.27

1.2.2 Teorie interdependence
Dalším teoretickým konceptem užitečným pro pochopení problematiky italskochorvatských bilaterálních vztahů je i neoliberální teorie interdependence neboli vzájemné
závislosti. Samotná teorie vzájemné závislosti také vychází z liberální teorie a Kantova již
zmiňovaného „věčného míru“. Během celého minulého století představitelé liberálního
myšlenkového proudu podporovali ideu mezistátní provázanosti a spolupráce založené na
obchodu, která měla zabránit dalším válečným konfliktům.28 Již před první světovou válkou
problematikou vzájemné závislosti se zabýval Norman Angell ve své knize The Great
Illusion, který uvádí, že je „hlavním rysem modernizace od poloviny devatenáctého století
neslučitelnost samotného válečného aktu s procesem ekonomického pokroku“.29 Myšlenka
vzájemné ekonomické závislosti založené na svobodném obchodu mezi státy byla součásti i
14. bodů amerického prezidenta Woodrow Wilsona.30 Založení Společnosti národů po Velké
válce znamenalo naplnění Kantovy ideje vzájemné závislosti, ale také i světové federace,
která ovšem neměla dlouhého trvání. Další zastánce liberálního myšlenkového proudu
z meziválečného období Alfred Zimmern na ideu interdependence hleděl velmi optimisticky
a napsal o ni: „vzájemná závislost, to je zákon moderního života“.31
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Teorii interdependence se také věnovali v druhé polovině 70. let minulého století
Robert

Keohane

spolu

s Josephem

Nyem,

hlavní

představitelé

neoliberálního

institucionalismu.32 Tato teorie byla původně velmi úzce spjatá s ekonomickou teorií a
otázkou monopolu. Teprve tito dva zmíněni autoři poukázali na její souvislost s dynamikou
politických režimu a následným růstem a úpadkem státní moci. Pro pochopení této
problematiky je nutně definovat několik pojmů. Samotný Keohane za hlavního aktéra
v mezinárodních vztazích považuje stát.33 Liberalismus naopak předpokládá, že jsou
hlavními aktéry v mezinárodních vztazích sociální styky a vazby. Neoliberální chápání stát
vidí jako racionálního, autonomního a unitárního aktéra pro nějž je jedním z
charakteristických prvků egoismus. To znamená, že si stát vybere alternativu, která je
v daném okamžiku užitečnější a díky které může získat maximum blahobytu. Na druhou
stranu Keohane uvádí, že unitární prvek může stát jenom oslabit. „Když např. tvrdí, že
mezinárodní instituce jsou zdrojem procesu učení se, podotýká, že aktérem, u kterého
dochází k učení se, není stát jako takový, ale jednotliví představitelé státu“.34 Pokud bychom
toto tvrzení modifikovali za účelem výzkumu italsko-chorvatských vtahů se dostáváme
k tezi, že „iredentistické“ projevy jednotlivých italských politiků nemusejí odrážet oficiální
stav italské zahraniční politiky, ale pouze jejich vlastní názor, který do jisté míry může
ovlivnit bilaterální vztahy mezi Chorvatskem a Itálii, na což následně poukážu v
jednotlivých případech.
Neoliberalismus stejně jako i liberalismus samotný předpokládá možnost spolupráce
v mezinárodních vztazích v dlouhodobě perspektivě. Podle neoliberálního institucionalismu
je charakteristikou mezinárodních vztahů anarchie. „Domnívá se, že důležitým prvkem
mezinárodního systému není pouze rozložení moci, ale rovněž interdependence a
mezinárodní instituce…neoliberální institucionalismus dále přisuzuje podstatnou roli
mezinárodněpolitickému procesu.“35 Tento neoliberální filozofický proud také předpokládá,
že dochází k přeměně povahy zájmu státu a koncept interdependence nám právě pomáhá
tyto změny vysvětlit a pochopit. Interdependenci Koehane a Nye definovali následujícím
způsobem: „situace vyznačující se projevy vzájemné závislosti mezi státy nebo aktéry v

32

Jan Karlas, „Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahu“, Mezinárodní vztahy 39, č.2 (2004): 5
Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (New Jersey:
Priceton University Press, 1984), 25.
34
Jennifer Sterling-Folker, „Realist Environment, Liberal Process, and Domestic Level Variables“,
International Studies Quarterly 41, č. 1 (1997): 9–10.
35
Karlas, „Liberalismus“, 10.
33

18

různých státech“36 Ve své knize Power and Interdependence; World Politics in Transition
autoři také uvádějí, že „interdependence ovlivňuje světovou politiku a chování států, ale
činnost vlád také ovlivňuje zákonitosti interdependence. Při vytváření nebo akceptování
procedur, pravidel či institucí pro určité druhy aktivit vlády regulují a kontrolují
transnacionální a mezistátní vztahy“.37 Důležitým faktorem je i skutečnost, že interakce mezi
státy má v tomto případě přinášet oběma stranám zisk, aby se nejednalo pouze o pouhou
propojenost. To znamená, že oba státy si z takového vztahu odnášejí určité výhody a přínosy.
Důležité je také zmínit, že interdependence představuje výchozí bod pro spolupráci
v konfliktních oblastech. „Interdependence ovlivňuje světovou politiku a jednání států;
naopak dění ve světové politice a jednání států působí na zákonitosti interdependence“.38
Podle Koehane a Nye by vzájemná závislost mohla vést k určitém stavu
v mezinárodních vztazích, který nazývají komplexní interdependencí. Tuto komplexní
interdependenci charakterizují tři hlavní prvky. Za ten první jsou považovány tzv. multiple
channels, což znamená, že společnosti existující uvnitř států a jsou mezi sebou propojeny
četnými sítěmi. Dalším prvkem komplexní interdependence je předpoklad, že vojenská
bezpečnost není prioritou zahraniční politiky jednotlivých států. Ten třetí a poslední prvek
předpokládá, že využití ozbrojených sil není jediným způsobem, jak řešit konflikty.39 Kromě
toho jsou za faktor ovlivňující dění v mezinárodních vztazích považovány i samotné
politické režimy. Samotné režimy představují trvalé uspořádání aktéru na mezinárodní scéně
a zároveň regulují jejich chování v určitém prostředí. Režimy tudíž pomáhají navzájem
konkurujícím subjektům při orientaci v tzv. interdependentním prostoru.40
Interdependence představuje základní vysvětlení vzniku určitého typu zájmu státu,
uvádí Koehane, který to nazývá společným nebo vzájemným zájmem. To znamená, že
maximalizace efektivity státu není závislá pouze na jeho chování, ale i na chování ostatních
aktéru, tj. států. Tyto tzv. společné zájmy jsou charakteristické pro státy, které jsou mezi
sebou propojené vysokou mírou interdependence. Za další důležitý faktor Koehane označuje
mezinárodní instituce, které slouží státům za účelem vykonávání vlivu. Spolu
s Hoffmannem definoval dalších pět úloh mezinárodních instituci, mezi které patří mimo
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jiné ovlivňování povahy vyjednáváních stran, nástroj k využití jiných institucí, signalizace
záměrů jednotlivých vlád, definice závazků, které státy musejí dodržovat a změna jednání,
vzhledem k tomu, že mohou měnit a ovlivňovat zájmy jednotlivých zemí.41 Koehane uvádí
i několik příkladů, a to napodobování západoevropských sousedů ze strany bývalých členů
tzv. Východního bloků a jejich pokus o reformu institucí, ale i samotného státu. Dalším
příkladem je i spolupráce bývalých protivníků, Francie a Německa, po Druhé světové válce
v rámci Evropského společenství anebo založení Severoatlantické aliance jako odpověď na
sovětskou hrozbu a šíření sovětského vlivu ve střední a východní Evropě. Mezinárodní
instituce jakož to Evropská unie a Severoatlantická aliance právě měly a mají vliv na vývoj
italsko-chorvatských bilaterálních styků jak v minulosti, tak i v současné době. Pravě
členství v Evropské unii a NATO představuje jakousi pojistku a bráni jakýmkoliv
„výbuchům“ ve vztahu Říma a Záhřebu. Na druhou stranu, Stephena Haggarda a Beth
Simmons tvrdí, že samotné státy můžou ovlivňovat mezinárodní politiku, tj. velmi často se
stává, že vnitropolitická témata se přelévají do mezinárodní politiky a zahraniční politika se
stává nástrojem té vnitrostátní. Díky interdependenci získávají moc nejen státy, ale i různé
skupiny uvnitř států. To znamená, že spolupráce je možná i mezi různými politickými
uskupení nebo i koalicemi, které překračují státní hranice a mají společné zájmy.42
Důležité je také zmínit, že v případě evropské vzájemné závislosti měla velký přínos
funkcionalistická teorie, respektive ta neofunkionalistická. David Mitrany vytvořil analogii
mezi Kantovou prací a politickými projekty meziválečného liberalismu a tvrdil, že světový
řád nepotřebuje „chráněný mír“ (ve formě kolektivní bezpečnosti), ale pracovní mír. Jeho
cílem bylo provázat různorodé evropské státy na úrovni specifických apolitických a
technických záležitostí jako např. spolupráce v otázkách týkajících se přírodních katastrof,
stavebních projektů, zdravotnictví, komunikace atd. Sjednocená Evropa neboli Evropská
unie byla právě založena na neofunkcionalistických základech, tj. začínajíc od hospodářské
spolupráce v oblasti těžebního průmyslu (uhlí a oceli) až po hlubší institucionální
propojenost a následnou i vzájemnou závislost.43
Pokud je řeč o interdependenci, tedy vzájemné závislosti je vhodné zaměřit se na
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skutečnou, tj. ekonomickou závislost. Z pohledu interdependence předpokladem je, že
chorvatsko-italské vztahy zůstávají na dobré úrovni, a to především z důvodu ekonomické
závislosti a provázanosti hospodářství obou zkoumaných zemí. To by měl mít za následek
její působení ve prospěch tlumení potenciálních konfliktů.

1.2.3 Teorie transformační moci integrace
Základním předpokladem procesu rozšíření Evropské unie na státy střední a východní
Evropy bylo překonání jejich vzájemných konfliktů a udržení míru a stability. Právě
evropský integrační proces po Druhé světové válce napomohl rozvoji Západní Evropy a
k překonávání německo-francouzského nepřátelství.44 Autoři teoretického konceptu
transformační moci integrace Thomas Diez, Mathias Albert a Stephan Stetter vymezili tři
základní předpoklady, které se přímo týkají efektů evropské integrace na hraniční konflikty.
První předpoklad uvádí, že vliv EU je nejsilnější a nejpozitivnější v situacích, když je
konfliktní hranice plně součástí EU, a proto jsou všechny zúčastněné strany podrobeny silám
integračního procesu. Podle druhého předpokladu bude vliv EU slabší v dohodách o
přidružení ve stejném geografickém rámci, i když by dle nich integrační síla mohla mít
potenciální úlohu i v těchto případech. Jejich poslední hypotéza předpokládá, že EU bude
mít negativní dopad v situacích, kdy se hraniční konflikt shoduje s vnějšími hranicemi území
EU, protože potřeba vymáhat acquis communautaire, zejména schengenskou dohodu, spíše
rozděluje, než integruje tyto hraniční oblasti.45 Pro italsko-chorvatské bilaterální styky sehrál
evropský integrační proces důležitou úlohu, a proto se budu spíše zaměřovat na pozitivní
aspekty a vlivy samotné integrace.
Pro pochopení této problematiky je důležité definovat pojem konflikt jako takový.
Podle autorů lze konflikt definovat jako „artikulaci nekompatibility pozic subjektů“.46 To
znamená, že zájmy a stanoviska jednoho aktéra (státu) jsou neslučitelná se zájmy a
stanovisky jiného (sousedního) státu, tj. jsou v rozporu. Efinger, Rittberger a Ziurn považují
konflikt za fenomén zkonstruovaný a odmítají násilí jako jeden z nezbytných prvků
konfliktu. Za konflikt nepovažují ani to, „co literatura označuje jako ,latentní’ konflikty, u
nichž je neslučitelnost odvozena spíše od ,objektivních’ dispozic než od skutečné
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komunikace“.47 Jádrem hraničního konfliktu se proto stává společná hranice, která je i
předmětem tohoto sporu/konfliktu. Příkladem jsou spory o hranici mezi Tureckem a Řeckem
v Egejském moři, sporné hranice Kyperské republiky a tzv. Turecké republiky Severní Kypr
a cela desetiletí trvající izraelsko-palestinský konflikt. Cílem těchto konfliktů je vytvoření
etnicky „čistých“ území a naplenění velkokoncepci jednotlivých států (např. řecká Megali
idea, idea velkého Izraelského státu anebo italská idea Mare nostrum na Jadranu). Příkladem
je i hranice Severního Irska, která byla z velké míry vyřešena, ale i nadále přetrvává konflikt
mezi unionisty a republikány.
Otázka přeshraničních sporu, ale i samotných hranic bývá velmi často
sekuritizována, k čemu přispívají i samotné státy, jako např. „Židé se obávají zatlačováni
k moři, řecký vliv na Kypru hrozí turecké komunitě…atd.“ Za účelem analýzy Diez, Stetter
a Albert definovali základní stadia konfliktu. Za první stadium považují rostoucí intenzitu
sekuritizace, to znamená, že důraz je kladen na existenci přímé hrozby, pak zintenzivnění
frekvence sekuritizačních kroků. Kromě toho hovoří se i o větší infiltraci do společenského
života prostřednictvím sekuritizace. Konflikt je slabý, pokud se jedná o izolovaný případ
sekuritizace, čemuž se také říká konfliktní epizoda (conflict episode). Dalším stadiem je
problémový konflikt neboli issue conflict, který představuje konfliktní komunikaci týkající
se jednoho určitého problému a charakterizuje ho několik sekuritizačních pohybů. Jedná se
o konflikt určitých státních zájmů a identita do něj není zapojena. To se však stává u tzv.
konfliktu identity (identity conflicts), tj. u třetího stadia, během nějž zesilňuje sekuritizace a
formulují se existenciální hrozby pro samotné „já“. Konfliktní komunikace se dostává do
většiny sfér společenského života. Za poslední fázi je považován konflikt podřízenosti neboli
subordination conflict, kde jsou existenční hrozby obecně přijímány a také jsou zaváděna
mimořádná opatření, aby se co nejlépe čelilo hrozbám. Konfliktní komunikace je už součásti
všech aspektů společenského života, včetně mezilidské úrovně.48 V souvislosti s výše
uvedeným je pro analýzu italsko-chorvatských vztahů nutné zmínit, že územní spory nebo
spíše italské nároky na chorvatská teritoria nikdy neeskalovala do té míry, že by došlo do
zavádění mimořádných opatření. Na druhou stranu se nejedná pouze o tzv. konfliktní
epizodu, ale spíše o „issue conflict“, který přetrvává celou řádu let, jak představí i následná
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analýza.
Na druhou stranu právě evropský integrační proces měl pozitivně ovlivnit
chorvatsko-italské vztahy. Důležité je zmínit, že to všechno záleží i na úhlu pohledu
samotného pozorovatele nebo zúčastněných stran. Autoři jako příklad uvádějí spor o
Gibraltar mezi britskou a španělskou vládou, který se pousnul ze stadia konfliktu identity k
problémovém konfliktu. V očích místních obyvatel Gibraltaru se naopak tento konflikt
dostal do fáze konfliktu subordinace/podřízenosti. Z toho vyplývá, že i samotný integrační
proces má protichůdné účinky na hraniční konflikty, což je také akceptovatelné a není je
třeba uměle převádět do jednoho jednotného obrazu.49 Tato teorie nepotvrzuje na sto procent
předpoklad, že integrační proces pozastavuje konflikt anebo snižuje s tím spjatou míru
sekuritizace, ale je i tak vhodná pro účel mého výzkumu, který právě poukazuje na jisté
nedostatky teorie transformační moci integračního procesu na příkladu italsko-chorvatských
bilaterálních styků a s tím spjatými italskými územními nároky na pravém břehu Jaderského
moře. Naopak obecnou platnost této teorie potvrzuje celou řádu pozitivních důsledků
evropského integračního procesu. Pozitivním příkladem je tzv. spor o Severní Irsko, který
přetrvával celou řadu let a byl nakonec vyřešený Velkopátečními dohody z roku 1998, čímž
byly zastaveni tamní násilné konflikty mezi unionisty a republikány. Samotný konflikt se
přesunul do nižšího stadia, kde zůstal v rámci tzv. identity conflict. Integrace také napomohla
ke zklidnění „v rámci možnosti“ řecko-tureckých sporů, kde obrovskou roli měla
sekuritizační politika obou aktérů. I přestože dodnes zůstávají nevyřešené některé spory
týkající se hranice a několika ostrůvků v Egejském moři, turecko-řecké vztahy
zaznamenávají pokrok, jak na politické, tak i na ekonomické a sociální úrovní. To znamená,
že v současné době o použití síly nebo vojenských prostředků není uvažováno jako o
možném řešení ani z jedné strany, čímž se tzv. konfliktní komunikace postupně zklidňuje a
samotné vzájemné vztahy se dostávají na lepší úroveň. K tomu do jistě míry přispívá i
vysoko míra interdependence mezi oběma subjekty, a to především v oblasti obchodní
výměny. Samotný konflikt se následovně přesunul od subordination conflict k rovině tzv.
issue conflict. 50
Na druhou stranu můžeme pozorovat případy kde chybí integrační proces, kde tzv.
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přeshraniční konflikty buď setrvávají, což má za přímý následek zhoršení bilaterálních
vztahů anebo je možné pozorovat dlouhodobou stagnaci. Dobrým příkladem jsou vztahy
mezi Izraelem a palestinskou samosprávu, kde velmi často dochází k nekontrolovaným
„konfliktním epizodám“ a oba aktéři jsou téměř konstantně ve válečném stavu. Kvůli tomu
je nemožný jakýkoliv typ spolupráce jak politické, tak i ekonomické. Dalším příkladem jsou
i vztahy mezi Ruskou federaci a tzv. (relativně) novými členy Evropské unie a
Severoatlantické aliance (tj. bývalými sovětskými republikami: Estonskem, Lotyšskem a
Litvou), kde dodnes žije početná ruská menšina. Během ukrajinské války bylo možné
pozorovat jak bilaterální vztahy mezi baltskými státy a Ruskou federaci degradují.
Neoddělitelnou součásti tohoto procesu byla i vysoká míra sekuritizace, která je
charakteristická pro tzv. identity conflict a jen napomohla ke zhoršení již křehkých vztahů.
Hlavními problémy byly především otázka ruských menšin žijících v Pobaltí, otázka
přeshraniční spolupráce a otázka statusu Kaliningradu v rámci baltského regionu. Tyto
otázky dodnes zůstávají nevyřešeny právě kvůli nedostatku integračního procesu na obou
stranách.51
Vhodným příkladem je i otázka rozděleného Kypru, kde jsou kyperští Turci zastánci
tzv. tvrdé linie a kyperští Řekové nedělají vůbec nic nebo dělají velmi málo pro to, aby se
posunuli od sekuritizačních tendencí a politiky. Samotný konflikt zůstává na úrovní identity
conflict a sociální antropoložka Olga Dimitriou také zmiňuje, že se některé části kyperské
společnosti ještě stále nacházejí na úrovní subordinačního konfliktu.52 Právě příklad Kypru
poukazuje na to, že integrační proces nemusí vždy znamenat konec konfliktní éry. Na druhé
straně je nutně zmínit, že Turecko jako jedna ze zapojených stran a jediný stát, který uznal
nezávislost Turecké republiky Severní Kypr není součásti Evropské unie, což nepomáhá
k vyřešení samotného problému.
Samotný integrační proces je pouze jedním z faktorů ovlivňujících pohraniční spory
a konflikty. Existuje celá řada dalších faktorů, které do jisté míry mohou ovlivnit jak samotné
konflikty, tak i vzájemné vztahy stran zapojených do konfliktu. Evropský integrační proces
velmi často probíhá spolu s dalšími formami (ne)institucionalizované spolupráce (euroatlantická integrace, spolupráce v rámci OSN a jiných mezinárodních organizaci, svazů a
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aliancí). Demokratizační proces také napomáhá integraci, ale samotná demokratizace jako
taková neznamená bezpodmínečné řešení přeshraničních sporů (i když teorie
demokratického míru tvrdí opak). Naopak demokratizace spolu s globalizací přispívá
k integraci, i když u některých případů samotný demokratizační proces může vést k období
větší volatility konfliktu.53
Samotný evropský integrační proces podle autorů teoretického konceptu
transformační moci integrace může mít čtyři různé dopady na „konfliktní/sporná“ území ve
dvou různých dimenzích. Zatím co ta první dimenze pojednává o tom, „zda je dopad
generován konkrétními opatřeními EU nebo účinkem integračních procesů, které nejsou
přímo ovlivněny aktéry EU“, ta druhá zkoumá, „zda má dopad na konkrétní politiky nebo
má širší sociální dopady“.54 Za účelem vytvoření typologie si autoři vypůjčili od Barnetta a
Duvalla kategorii compulsory power.55
Podle prvního typu dopadu neboli tzv. compulsory impact jsou aktéři přesvědčovány
prostřednictvím integračních a asociačních mechanismu ke změně své politiky k druhé
straně smířlivými kroky spíše než k prohlubování sekuritizace. Hlavním trumfem Evropské
unie se v této situaci stává (nabídka) členství, ale zároveň, aby k tomu členství vůbec mohlo
dojít státy musejí splňovat celou řádu kritérií, mimo jiné přijetí acquis communautaire, ale i
vyřešení teritoriálních sporů před vstupem do Unie. Tato taktika však nemusí být vždy
účinná, pokud stát žádající o vstup do EU přezkoumá výhody samotného členství v EU a
rozhodné se o stažení přihlášky. To pak znamená, že členství v EU není jeho primárním
zájmem a samotný přeshraniční spor se pak vrací zpět na začátek, což ale není případ
Chorvatska a Itálie. Vedle členství jsou ostatní nabídky ze strany EU považovány za
bezvýznamné anebo málo významné, např. asociační dohoda, která nenabízí stejné výhody
jako členství, nelze j vnímat jako vhodné řešení. Příkladem je Turecko, které i přestože celá
desetiletí má kandidátský status a asociační dohoda byla podepsána již v roce 1963, se
pomalu ale jistě oddaluje od samotné EU a stává se významným nezávislým aktérem nejen
na Blízkém Východě, ale i v jihovýchodní Evropě.
Podle druhého typu efektu neboli tzv. enabling impact EU se opírá o konkrétní
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účastníky sporu, aby došlo k propojení jejich agend s tou evropskou a aby na základě
integrace ospravedlnili desekuritizační kroky, které by jinak nebyly považovány za
legitimní. Pokud jsou jednotlivé strany připravené na spolupráci, může nastat další problém,
a to, že je vlastní národ nebo společnost považuje za zrádce národních zájmů. V tomto
případě, pokud je členství v EU považováno veřejností za jednu z hlavních priorit, tehdy je
možné využit mechanismu (právní a normativní rámec EU) a doslova vnutit řešení. Zde se
dostáváme k paradoxu, kde je možné pozorovat demokratický deficit samotné EU, která se
hodnotově řídí demokratickými a humanitárními imperativy, při čemž vlády, ale i samotní
politici jdou za pomoci EU proti vůli vlastních voličů.
Třetí scénář neboli connective impact řešení vidí v tom, že Evropská unie podporuje
navázaní kontaktů a užší spolupráci mezi účastníky sporu/konfliktu a finančně podporuje
jejich společné projekty. Dlouhodobý nebo trvalý kontakt anebo spolupráce však může mít
širší společenský dopad v podobě sociálních sítí mezi konfliktními stranami, což by mělo
pozitivně působit na jejich vzájemné vztahy. Program Interreg prostřednictvím dotací
podporuje spolupráci v přeshraničních regionech.56 Jeden takový program byl pod názvem
MOSES mezi Chorvatském a Italií v průběhu let 2014–2020 financován Evropskou unii a
jeho cílem bylo zlepšení udržitelné námořní osobní dopravy mezi Itálií a Chorvatskem,
bezpečnosti cestujících v přístavech a multimodálního spojení s vnitrozemím urbánních
oblastí.57
Čtvrtá varianta neboli constructive impact je „nejvíce nepřímé ze všech, ale pokud
je úspěšné, také nejpřesvědčivější způsob transformace, protože se zaměřuje na změnu
základu identity konfliktů, čímž podporuje (re)konstrukci identit, která trvale udržuje mírové
vztahy mezi stranami v konfliktu“.58 To znamená, že zapojení samotné EU může vést
k vytvoření zcela nových diskurzivních rámců pro budování nových identit v oblasti
konfliktu, což také napomáhá k desekuritizačnímu procesu. Toto může vést k úplnému
vyřešení konfliktu, tj. ke zmizení artikulací nekompatibility pozic subjektů. Tuto hypotézu
dokládá i tvrzení, „že i když nemusí (zatím) existovat jednotná evropská identita, Evropa se
stala nedílnou součástí identity / identit v každé z EU členských států“.59 Za jeden
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z pozitivních příkladů může být považována i samotná Istrie, která je v současné době
rozdělena mezi Chorvatsko a Slovinsko, členské státy EU a kde je ještě stále možné
zaznamenat a cítit italský vliv, především ten kulturní a jazykový. Istrijská identita je
společným rysem jak pro Slovince a Chorvaty žijící v Istrii, tak i pro příslušníky italské
národnostní menšiny. Pozitivním příkladem je i spolupráce v rámci evropského jaderskojónského makroregionu, kde je zapojeno mnohem více evropských sátu s odkazem na jejich
jaderskou nebo jónskou kulturní a geografickou identitu (tak se ve stejné skupině nacházejí
státy, které kdysi čelili společným teritoriálním sporům, např. Řecko a Albánie nebo
Chorvatsko, Slovinsko a Itálie atd.). Na základě analýzy se pokusím určit typ dopadu, který
odpovídá italsko-chorvatským bilaterálním vztahům, tj. ten nejvíce aplikovatelný pro daný
výzkum a vyhodnotit do jaké míry došlo v jednotlivých zkoumaných případech
k sekuritizaci.
Kromě výše zmíněných teoretických konceptů, které budou použity za účelem
analýzy bilaterálních vztahů mezi Itálií a Chorvatskem, bude uveden další teoretický
koncept, a to tzv. Two level game theory, tj. teorie hry na dvou úrovních (také známa jako
teorie dvouúrovňové nebo dvoustupňové hry) amerického politologa Roberta Putnama, která
však nebude využitá jako analytický koncept a nástroj, ale spíše jako možné vysvětlení
fenoménu italsko-chorvatských bilaterálních vztahů.
Putnam již konec 80. let minulého století přišel s vlastním vysvětlením vzájemné
propojenosti vnitřní a zahraniční politiky. Právě na příkladu Itálie a Chorvatska je vidět, jak
zahraniční politika může fungovat ve službě té vnitřní. Putnam ve svém článku „Diplomacy
and domestic politics: the logic of two-level games“ uvádí, že „stát odvozuje své zájmy a
prosazuje politiky v souladu s mezinárodním systémem za všech okolností“.60To, ale nemusí
znamenat, že rozhodující osoby vykonávající moc souhlasí s národním zájmem a
mezinárodním kontextem, ale také i že musejí být vždy jednotného názoru.61 Podle autoru
státní zájmy zastupuje více lidí nikoliv jedna osoba, což znamená, že zájem jednoho
představitele může být v úplném rozporu s názory jiného představitele téhož státu. Právě tím
se vysvětluje iredentistická prohlášení/rétorika jednotlivých italských politiku a znamená, že
to nemusí být názor a postoj ostatních státních představitelů.
Takovou politiku je možné označit jako hru na dvou úrovních. Na vnitrostátní úrovni
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jednotlivé zájmové skupiny tlačí na vládu a vyžaduje, aby přijala příznivou politiku. Kromě
toho politici usilují o moc budováním koalic mezi těmito zájmovými skupinami (stranami).
Na mezinárodní úrovni se však vláda snaží maximalizovat svou schopnost uspokojit domácí
tlaky a požadavky a zároveň minimalizovat negativní důsledky zahraničního vývoje.62
Z toho vyplývá, že se národní vůdci, tj. představitelé objevují na obou plánech, jak na tom
vnitrostátním, tak i na tom mezinárodním. Složitost tohoto konceptu spočívá v tom, že jeden
hráč může na dvou odlišných úrovních zastupovat odlišné zájmy, tj. to co na jedné úrovní
považuje za racionální řešení, na té druhé ho může považovat za nevhodné. Podle Putnama
„hráči budou tolerovat určité rozdíly v rétorice mezi těmito dvěma hrami...“.63 Na druhé
straně tzv. hra na dvou úrovních pro samotného hráče je velmi riskantní. Pokud se mu svým
jednáním nepodaří uspokojit své partnery na vnitrostátní úrovni, riskuje tím, že ztratí svou
pozici. Pokud se mu však podaří jednáním na mezinárodní úrovní vyvolat rozruch na opačné
straně má možnost posílit svou pozici. Právě tato teorie vysvětluje chování jednotlivých
politiků.

1.3 Metodologie
Z metodologického úhlu pohledu jedná se o kvalitativní výzkum využívající doplňkově i
některá kvantitativní data. Za účelem analýzy zmíněné problematiky jsou využity jak
primární zdroje včetně projevů jednotlivých politiků a statistických údajů, tak i sekundární
literatura, ze které vychází především teoretické ukotvení a historická kontextualizace, která
ale zároveň poskytuje práci empirický základ. Součástí tohoto výzkumu je sledování
procesu, tj. sledování události a hledání konkrétních indikátorů negativního působení
iredentistické politiky, jako např. vyhoštění diplomatů, zahájení soudních procesů, blokády
v mezinárodních organizacích, mobilizace, ekonomické blokády a embarga atd. Pro tento
výzkum jsou tedy důležité konsekvence, tj. důsledky a následky krizových momentů
v italsko-chorvatských vztazích. Jako základ pro analýzu poslouží čtyři nejdůležitější
problematické momenty, ke kterým došlo za posledních dvacet let.
Za účelem aplikace teorie demokratického míru bude také analyzována míra
demokratičnosti v obou zemích za pomoci dostupných indexů a dat. Jedním z cílů je
sledovat, zda fluktuace v demokratičnosti vede k nárůstu iredentistické politiky. Pro analýzu
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míry demokratičnosti ve těchto dvou zemích slouží časový úsek posledních dvaceti let.
Chorvatsko bylo v 90. letech totiž postkonfliktní společnosti s velmi slabě rozvinutými
demokratickými institucemi, tj. nesrovnatelné s tehdejší Itálií. V současné době jsou oba
státy demokratické s plně rozvinutými institucemi, což dává mnohem objektivnější obraz a
větší smysl analyzovat.
Míra vzájemné závislosti (interdependence) mezi současným Chorvatskem a Itálií
bude analyzována na základě ekonomických faktorů, kam mimo jiné zahrnu obchodní
výměnu mezi Itálií a Chorvatskem (dovoz a vývoz), přímé investice, ale i jiné ekonomické
indikátory podstatné pro tento výzkum. Analýza těchto ekonomických faktorů napomůže
zjistit, zda problematické momenty v chorvatsko-italských vztazích vyprovokovávané
iredentistickou vznětlivou rétorikou jednotlivých italských politiku ovlivňuje míru
interdependence mezi dvěma státy a tím i samotné ekonomické vztahy.
V případě aplikace konceptu transformační moci integrace bude provedena analýza
jednotlivých diskurzů, které vedou k posílení sekuritizace jak z jedné, tak i druhé strany
Jaderského moře a zároveň vyhodnocení efektů integrace. V návaznosti na kritickou reflexi
aplikovaných přístupů představím odpovědi na výzkumné otázky a možné alternativní
vysvětlení problematiky italsko-chorvatských vztahů.

2. Historický kontext
Kořeny italsko-chorvatských teritoriálních sporů, tj. italských nároků na pravém břehu
Jaderského moře je třeba hledat hluboko v dějinách. Znalost historického dění právě pomáhá
k pochopení současných italsko-chorvatských bilaterálních styků. V této kapitole je důraz
kladen především na historické události 19. a 20. století, které vedly k současné situaci. I
přestože samotná Itálie vznikla jako samostatný národní stát až v druhé polovině 19. století
a Chorvatsko až po rozpadu socialistické Jugoslávie (s výjimkou krátkého období NDH)64
vztahy mezi dvěma národy sahají mnohem hlouběji do dějin.

2.1 Období před sjednocením Itálie
Území dnešního chorvatského pobřeží, a to se týká především území Istrie, Kvarnerských
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ostrovů, jedné části Dalmácie a dalmatských ostrovů bývá již ve středověku připojeno k
benátské republice (Serenissima repubblica di Venezia), kde se začíná šířit benátská, tj.
italská kultura a jazyk. V Benátkách se o Istrii a Dalmácii hovořilo jako o „naších územích“.
„Benátské období“, tj. období maximálního vlivu a kontaktu mezi Benátkami a zmíněnými
oblastmi trvalo od 12. do 15. století. Důležitou roli zde hrála i společná římská minulost, kdy
celé území kolem Jadranu bylo pod přímou nebo nepřímou správou Říma. Benátky se více
zajímaly o pobřežní oblasti, kvůli jejich vzkvétajícímu námořnímu obchodu, a proto se
Habsburkové zmocnili sousedních oblastí ve vnitrozemí a dostali se v roce 1347 až k Pazinu.
Tímto začala éra, které nese název „habsburské období“ a které nepřerušovaně trvalo od
roku 1374 až do roku 1918, s výjimkou krátké „napoleonské přestávky“.
S Napoleonovým vpádem a dobytím Benátek v roce 1797 skončilo dlouhé období
benátské nadvlády v tomto regionu.65 Hned po dobytí území začal Napoleon se zaváděním
„demokratických“ institucí podle francouzského vzoru, což ale nemělo dlouhého trvání. Na
základě míru z Campoformia z listopadu téhož roku území na pravém břehu Jaderského
moře byla předána habsburské správě, čímž končí i pokusy o demokratické reformy.
V prvních letech habsburské nadvlády nedošlo ke sjednocení tzv. benátské a habsburské
Istrie. Následné dění v Evropě a trvající napoleonské války ovlivnily i situaci v tomto
regionu. Po bitvě u Slavkova a následném Prešpurském míru v roce 1804 se oblast pravého
břehu Jadranu znovu dostala pod napoleonskou správu. Pro období mezi lety 1806 a 1808
byly charakteristické radikální reformy, jejichž cílem bylo zrušení jakéhokoliv pozůstatku
feudalismu.66 Po Schönbrunnském míru z roku 1809 a nové prorážky koalice se Rakousko
stalo kontinentální velmoci a na celém východním břehu Jadranu byla zformována Ilyrská
provincie. Po Napoleonově neúspěšném útoku na Rusko a veliké prohře se znovu do regionu
vrací Rakušané. Na základě Pařížského míru z roku 1814 získalo Rakousko celé východní
jaderské pobřeží až po bývalou Dubrovnickou republiku a Boku kotorskou.67
Období po Vídeňském kongresu z roku 1815 charakterizovala celá řada jak
politických, tak i společensko-kulturních změn. Došlo ke zrušení feudalismu, vzniku
občanské společnosti, nárůstu italsko-chorvatského antagonismu, posílení národně
obrozeneckých idejí jak Italů, tak i Chorvatů. Na druhou stranu rakouská správa se pod
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heslem „Divide et impera“ pokusila o znemožnění italského a chorvatského národního
sjednocení. I přesto, mnohem silnější postavení v Rakousku měli Italové než Chorvati a
Slovinci. Tehdejší volební systém také napomáhal italské dominanci v Istrii, ale
jihoslovanským národům se podařilo vyhnout místní italské asimilační politice.68 Už v roce
1848 italský politik Carlo de Franceschi v terstských novinách „Istria“ napsal, že soužití
dvou národu, italského a slovanského, na jednom místě není možné: „To by vedlo k chaosu
a neustálému boji mezi nimi.“69 Ve svém předchozím článku de Franceschi odsoudil i
místního faráře Facchinettiho za to, že povolil zřízení chorvatských a slovinských škol
v Istrii. De Franceschi byl jedním z hlavních propagátorů italské asimilační politiky v Istrii
a jeho ideje zůstaly naživu i v další fázi historického vývoje tohoto regionu. Příkladem je i
žádost italských poslanců ve Vídeňském parlamentu z roku 1848, kdy požadovali zavedení
italštiny jako jediného úředního jazyka v Istrii, což bylo premiérem Stadionem, který znal
situaci, odmítnuto.

2.2 Období po sjednocení Itálie
Po tzv. Třetí italské válce za nezávislost proti Habsburské monarchii z roku 1866 Itálie
získala celé území Lombardsko-benátského království, čímž se její hranice posunula na
východ. Tak se přímo na italských hranicích nacházely Korutany s hlavním městem
Klagenfurtem, kde žije německy hovořící obyvatelstvo a oblast tzv. Rakouského přímoří
(ita. Litorale austriaco, chor. Austrijsko primorje – viz Příloha č.1), území mnohem
problematičtější, která zahrnovala Terst a jeho okolí, Istrii, Gorici a Gradišku, tj. od Julských
Alp až po Jaderské pobřeží, kde žilo jak německy mluvící obyvatelstvo, tak i Italové,
Chorvati a Slovinci.70 Italská hraniční oblast, tj. provincie Udine, která se rozprostírala od
Karnských Alp až po Jaderské pobřeží též nebyla homogenní. Zde kromě italsky mluvící
populace v jejích nejvýchodnějších oblastech žila i početná slovinská komunita. Nová
hranice stanovená v roce 1866 tak rozdělovala tzv. oblast historického Furlánska na dvě
části, tj. italskou a rakouskou, čímž byly přerušeny do té doby silné kulturní a jazykové
vazby. Na druhou stranu město Rijeka (Fiume), kde tehdy žila početná italská komunita bylo
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součásti Chorvatského království, které v té době patřilo k Uhersku.71

2.2.1 Italský iredentismus (irredentismo italiano)
Otázka italského nacionalismu a jeho „plodu“ – italského iredentismu po sjednocení Itálie
je velmi složitá. Podle italského historika Giovaniiho Sabbatucciho se jedná o dva odlišně
„-ismy“, které velmi často bývají protichůdné. Podle něj iredentistické hnutí vzniklo pod
tlakem republikánských a demokratických sil levice, která ho ale dlouho nekontrolovala a
časem se stal instrumentem pravicové politiky. Sabbatucci také uvádí, že se vztah mezi
iredentismem a italským nacionalismem stal problematickým tehdy, kdy došlo k odklonu od
tzv. demokratického mazzinievského nacionalismu a příklonu k nacionalismu fašistického
typu.72 Podle levicového výkladu představoval iredentismus plodnou půdu pro pozdější
vznik tzv. hraničního fašismu.7374
Pojem iredentismus se začal objevovat na počátku minulého století ještě před
vypuknutím První světové války v italských nacionalistických novinách Il Carroccio,
L’Idea nazionale, Il Regno a La grande Italia. Někteří historikové však tvrdí, že se termín
iredentismus objevil mnohem dříve, tj. hned během a po sjednocení Itálie v druhé polovině
19. století. Italský historik Guglielmo Ferrero už v roce 1904 psal o tzv. novém iredentismu.
Za ten původní považoval iredentismus 19. století, který měl i podporu italské vlády.
Takzvaně „nový iredentismus“ je podle něj neakceptovatelný, pokud se vezme v potaz fakt,
že tehdejší Itálie byla součástí Trojspolku spolu s Rakouskem-Uherskem a Německem.75
Podle Ferrera tyto italské iredentistické pretenze měly negativní vliv i na vztahy v rámci
samotné aliance, a zároveň takové chování dostávalo italsky hovořící obyvatelstvo
v Rakousku do nevýhodné pozice. Dalším důkazem mnohem delší tradice iredentismu je i
dílo italského politika Salvatore Barzilaiho z roku 1890 pod názvem „L’irredentismo: Ecco
il nemico!“, kde uvádí, že pokusy iredentistického hnutí o nové teritoriální zisky představují
otevřenou bezpečnostní hrozbu pro samotnou Itálii, která by v případě naplnění těchto idejí
71
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zůstala sama ve válce. Jak uvádí, Itálie na ni neměla ani vojenské ani politické kapacity.
Podle něj iredentistický program zahrnuje území Terstu a Trenta, Nice a Savoy, Korsiku a
Maltu a Ticino, ale problematickým bodem se stává struktura obyvatelstva ve zmíněných
oblastech, kde Italové v některých částech ani nepředstavovali většinu.76 Podle historiků
v této fázi vývoje italského nacionalismu důležitou roli sehrál právě iredentismus. Gioachino
Volpe a Paola Maria Arcari poukazují na to, že v tomto období došlo k prolínání italského
nacionalismu a iredentismu a jejich společným cílem byla idea „Velké Itálie“. Italský
nacionalismus, ale i iredentismus na začátku 20. století pomalu ztrácel na síle, ale vypuknutí
krize po anexi Bosny a Hercegoviny probudilo staré duchy. V tomto období se právě začíná
rozvíjet iredentismus vlasteneckého a expanzivního typu. Zároveň se rozvinula i nová vlna
nacionalismu a důsledkem toho bylo konání prvního kongresu italských nacionalistů ve
Florencii v roce 1910.
Scipio Sighele ve své práci pod názvem „Irredentismo e nazionalismo“ uvádí, že
irredentismus v 19. století představoval tendenci usilovat o okamžitou válku s Rakouskem,
jejíž cílem bylo dobytí Tridentu, Terstu a Istrii a bránit italství v tzv. „nespasených
provinciích“, aby se zachoval jejich jazyk a kultura. Iredentismus je tedy podle Sigheleho
součástí nejširšího národního programu, který zahrnuje všechny oblasti národního života:
ekonomiku, emigraci, obranu, zahraniční politiku, spojenectví atd. Věřil, že se iredentismus,
který byl doposud pouze emocionální složkou, stal doktrínou. Sighele však podporoval ideu
tzv. „nebojujícího“ iredentismusu, který měl posílit kulturní a ekonomické vazby v
„nespasených provinciích“ a odolat pangermanským a panslovanským tendencím.77
Na kongresu italských nacionalistů konaném ve Florencii bylo zřízené hnutí pod
názvem „Associazione nazionalista italiana“, které se se mělo stát dobrovolným orgánem
národního života mimo parlament a jehož hlavním cílem byla ochrana italského národního
zájmu. Právě na půdě tohoto hnutí je podle Perfettiho třeba hledat kořeny fašismu. Podle
italského spisovatele této doby Luigiho Valliho „nacionalismus není jen emocionální stav,
druh připoutanosti k národu, ale směsice ,principů a vizí’, která není uspokojena láskou k
vlasti, ale musí vyrůst v ,odhodlanou a silnou vůli po mocném národě, který bude bojovat
proti jiným národům o nadvládu’“.78
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Další fázi vývoje italského iredentismu představoval Kongres v Římě z roku 1912
(svolán během lybijské války), kdy nacionalistické hnutí opustilo jeho demokratické křídlo
vedené Paolem Arcarim. Na druhou stranu radikálnější křídlo nacionalistů přijalo skupinu
terstských iredentistů (Fauro, Tamaro, Alberti, Xydias) a římskou skupinu kolem časopisu
L'Idea Nazionale, kteří společně založili takzvaný „imperialistický iredentismus“, jehož
nejznámějším představitelem byl Ruggero Timeus-Fauro. Nacionalistické hnutí našlo nové
spojence, a to vládu Antonia Salandry, která představovala konec dlouhé Giolittiho éry a
konec liberálních pokusu o konsolidaci. Právě Salandrova vláda zapojila Itálii do první
světové války a její hlavním cílem byla teritoriální expanze, což dosáhlo i podpory
samotných nacionalistů. Sledujeme-li „Salandrův program ,sacro egoismo’, vidíme, že
veškerá jeho politika zahrnuje začátek poměrně konkrétní fáze nebo opuštění nejlepších
tradic italského Risorgimenta kvůli aspiracím, které neměly nic společného s procesem
národního sjednocení, ale naopak usiloval o italskou svrchovanost uvalenou na cizí národy,
které si Itálie chtěla jednoduše podrobit“.79 Tato politika nové Salandrovy vlády se
nevztahovala pouze na území, po kterém Itálie toužila v Jaderském a Alpském regionu, ale
i oblasti mimo Evropu, jako např. území Libye nebo Tuniska, Malty atd.
Na druhé straně hranice v Terstu kruh mladých nacionalistů kolem Timeuse-Faura a
Gambiniho prosazovaly v tehdejším Rakouském přímoří ideje připojení této oblasti
k „matce Itálii“. Po vypuknutí První světové války většina podporovatelů přešla na tu
„správnou“ italskou stranu, aby bojovala za velkou Itálií, která se měla rozprostírat na obou
březích Jaderského moře (Mare nostrum). Věřili, že zapojení Itálie do První světové války
mělo představovat poslední fázi sjednocovacího procesu a zároveň mělo dojít k naplnění
velkoitalské ideje.80

2.3 První světová válka a meziválečné období
Iredentismus se nicméně v účasti Itálie v První světové válce projevoval dvěma odlišnými
způsoby. Zaprvé, domácí intervenční skupiny mobilizovaly přízrak „terre irredente“ pod
habsburskou vládou na podporu své věci. Londýnská smlouva z dubna 1915, která přivedla
Itálii do války v květnu 1915 na straně spojenců, tajně slíbila, že splní většinu jejich
požadavků. Je zajímavé, že Fiume (Rijeka) do toho plánu nebyla zahrnuta, i když následně
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po válce v rozporu s oficiální italskou politikou a rozhodnutím Pařížského mírového jednání
vůdce italských ultranacionalistů Gabriele D’Annunzio toto území obsadil. Zadruhé ve velké
míře ovlivnil italsky mluvící komunitu v Rakousku-Uhersku, kde se velká část populace
přidala na italskou stranu, za což byly internování a mučení rakouskou správou, včetně
politických představitelů. Samotný Alcide de Gasperi se domníval, že je krach RakouskoUherska z toho důvodů nevyhnutelný.81
Jak už bylo zmíněno Itálie v roce 1915 na základě Londýnské dohody vstoupila do
První světové války na straně Velké Británie, Francie a Ruska, tj. Trojdohody, čímž bylo
porušeno spojenectví s Německem a Rakouskem-Uherskem. Hlavním cílem Itálie bylo
získat oblasti osídlené Italy na východ od svých hranic. Tehdejšímu italskému ministru
zahraničí Sidenyu Sonninovi bylo v Londýně přislíbeno teritoriální rozšíření na oblasti
Tridentska, jižního Tyrolska, Istrie a větší část Dalmácie s výjimkou města Rijeky.82 Italské
jednotky hned po vstupu do války získaly území na východě od svých hranic a dostaly se do
Duina (Devina) na Jaderském pobřeží, dále k Alpám a řece Isonzo/Soča od Benátska až po
Tridentsko. Italská armáda pokračovala dál a v roce 1916 a 1917 obsadila Gorici a
Monfalcone, východní výšiny kolem Carsa a údolí řeky Soči. V říjnu 1917však byly italské
jednotky poraženy u Caporetta a rakousko-uherská armáda přešla do protiútoku a získala
celou provincii Udine a Benátsko až za řekou Piavu. Ústup a pozdější porážka Trojspolku
však umožnila italským jednotkám obsadit rozsáhla území Rakouského přímoří a část
Korutan kolem města Tarvisio (slo. Trbiž), část Kraňska kolem Postojny, část Chorvatska,
tj. Rijeku a část Dalmácie. Území, která okupovaly italské jednotky přesahovaly teritoriální
zisky, které předvídala Londýnská smlouvá z roku 1915, a to se především týkalo Rijeky a
části Korutan.
Rozpad Rakousko-Uherska a Osmanské říše po První světové válce ve velké míře
změnil situaci v Evropě, a to především v její střední části a na Balkáně, kde došlo
k formování nových „národních“ státu a problematickou se stala otázka hranic. Na Pařížské
mírové konferenci italská delegace v čele s ministrem zahraničních věcí Vittoriem
Emanuelem Orlandem požadovala připojení Dalmácie a východní části tzv. Rakouského
přímoří k Itálii. S tímto požadavkem nesouhlasilo nově vzniklý jihoslovanský stát
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, který měl vlastní aspirace a pretenze vůči zmíněným
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územím. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson nepodporoval italskou okupaci
Istrie a Dalmácie a podporoval právo národů na sebeurčení, a proto se otázka severního
Jadranu stala bodem, o kterém měla rozhodovat mezinárodní konference. Na druhou stranu
otázka hranic s nově vzniklou Rakouskou republikou byla snadno vyřešena ve prospěch
Itálie, která získala Jižní Tyrolsko a část Korutan kolem města Tarviso.83
Otázka italské východní hranice i nadále zůstala nevyřešena. Všechny návrhy
amerického prezidenta Wilsona o rozdělení Istrie podle národnostního principů byly pro
Itálii neakceptovatelné.84 V roce 1920 nová italská vláda v čele s premiérem Giovannim
Giolittim zahájila jednání s jugoslavskou stranou ohledně společně hranice. Jednání přinesla
své plody a bylo dosaženo řešení, které byla přijatelná pro obě zúčastněné strany. Na základě
Rappalské smlouvy (viz Příloha č.2) Itálie získala cele bývalé Rakouské přímoří kromě
ostrova Krk (Isola di Veglia) a území Kraňska kolem Postojny a Logatce (Logatico). Kromě
toho bylo sjednáno, že dojde k formování Svobodného státu Rijeka (Stato libero di Fiume),
který bude autonomní a nezávislý. V Dalmácii Itálie získala pouze území kolem města
Zadaru a malý počet dalmatských ostrovů na východním břehu Jaderského moře, což
neodráželo předpokládané italské zisky z Londýnské smlouvy. Území na severovýchodě,
která získala Itálie po První světové válce byla inkorporována pod názvem Julijská Krajina
(Venezia Giulia).85
Italský nacionalismus a iredentistické neutichly ani po První světové válce a zisku
téměř všech požadovaných území. Naopak tyto ideje však jenom zesílily a získaly jasný
antislovanský nádech. Politika národní obrany byla koncipována jako jediná vhodná na
ochranu Itálie. Jelikož pro nárok na některá sporná území neexistovaly žádné věcné ani
historické důvody, národní obrana se stala vzorcem, podle kterého bylo možné dosáhnout
konsensu většiny populace umělým zdůrazňováním ohrožení národní identity, ale i
radikalizaci nacionalistických tendencí vůči slovanským národům Julského Benátska. „V
této napjaté atmosféře našel fašismus úrodnou půdu pro svůj rozvoj, stejně jako téměř na
všech poválečných anektovaných územích, kde se dokázal prezentovat zejména jako
obránce vítězství a jeho plodů“.86
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V roce 1922 se k moci v Itálií dostává Mussoliniho fašistický režim a podle
chorvatského demografa Žerjaviće na územích okupovaných Itálií dochází ke zrušení
chorvatských a slovinských škol, k zákazu používání jazyka jiného než toho italského, byl
také zakázán i chorvatský a slovinský tisk a všechny neitalské společenské a hospodářské
organizace, což právě vedlo k násilné asimilaci místního slovanského obyvatelstva.87
V roce 1924 byla podepsána smlouva mezi italskou vládou Benita Mussoliniho a
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, čímž tzv. Nezávislý stát Rijeka připadl Itálii a za
odměnu jugoslavská strana získala jeho okolí, tj. Porto Barros (viz Příloha č.3).88

2.4 Na cestě k Druhé světové válce
Po atentátu, který se odehrál v Národním shromáždění (Narodna skupština) Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců v roce 1928 dochází k radikální změně uvnitř jugoslavského státu. Po
zavedení diktatury krále Aleksandra a vyhlášení nové ústavy 6. ledna 1929 bylo Království
SHS přejmenováno na Království Jugoslávie, která se stává centralizovaným státním
útvarem pod pevným královským vedením. Někteří historici toto období označují za dobu
šíření tzv. velkosrbské hegemonie, kterou charakterizovala ostře vyhraněná politika
Bělehradu. I přesto, že tehdejší regent Pavle Karadjordjević, který stanul v čele
jugoslávského státu po atentátu na krále Aleksandra v Marseille, v roce 1934 podepsal pakt
s Hitlerovým Německem, území tehdejšího Království Jugoslávie bylo následně okupováno
jak německými, tak i maďarskými, bulharskými, ale i italskými jednotkami.
Podíl italské strany na okupaci jugoslavského království přinesl tehdejší Itálii
rozsáhlé teritoriální zisky. Mussoliniho Itálie okupovala území kolem měst Lublaň, Novo
Mesto a Kočevje. Zmíněná území byla pak na základě dekretu R.D. č.29189 dne 3. května
1941 připojena k Itálii jako součást nově formované Lublaňské provincie (viz Příloha č.4).90
Itálie také získala území kolem města Rijeky a rozsáhlá území podél dalmatského pobřeží
včetně města Split (Spalato), širší zónu kolem města Zadar (Zara) a město Kotor (Cattaro)
v Boce Kotorské v dnešní Černé Hoře. Na zmíněných územích byl na základě dekretu R.D.
č.452 dne 18. května 1941 zřízen Governatorato di Dalmazia, tj. Dalmatský guvernorát.
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Italskými vojenskými jednotkami byly také okupovány části Černé Hory, dnešní Severní
Makedonie a Kosova. Na větší části dnešního Chorvatska (kromě zmíněných území) a celé
Bosny a Hercegoviny byl zřízen fašistický loutkový stát s názvem Nezávislý stát Chorvatsko
(NDH – Nezavisna Država Hrvatska). V čele nově vzniklého Chorvatského státu stál Ante
Pavelić, velitel hnutí „Ustaša“, které bylo ve 30. letech minulého století založeno právě
v Itálii a podporován italským fašistickým režimem. Podle některých zdrojů byli členové
této „teroristické“ organizace cvičeni v Itálii a hlavním cílem jak samotného hnutí, tak i jeho
podporovatelů bylo rozvrácení jugoslavského státu, zvenku i zevnitř. Právě ustašovci byli
spolu s členy bulharsko-makedonské VMRO obviňováni za atentát na jugoslávského krále
Aleksandra, při kterém zemřel i tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Louis
Barthou. Zbytek jugoslavského území byl pak okupován Třetí říší, Maďarskem a
Bulharskem, spojenci hitlerovského Německa, čímž zanikl první společný jugoslavský stát.
Po kapitulaci Mussoliniho Itálie v roce 1943 bylo celé italské území okupováno
cizími jednotkami. Zatímco jižní část Apeninského poloostrova osvobodily či okupovaly
(záleží na výkladu) spojenecké jednotky, v té severní části byla vyhlášena kolaborantská tzv.
Italská sociální republika nebo Republika Saló (Repubblica sociale italiana nebo Repubbica
di Saló) pod protektorátem nacistického Německa. Zmíněná Italská sociální republika přímo
sousedila s Třetí říší, mezi těmito útvary však neexistovala faktická hranice. Provincie
Udine, Trieste/Terst, Gorizia/Gorice, Pola/Pula, Fiume/Rijeka a Lubiana/Lublaň byly pod
názvem

„Operativní

zóna

Jaderského

přímoří“

(Zona

di

operazione

Litorale

Adriatico/Adreiatische Kuestenland – viz Příloha č.5) pod přímou německou správou.
Podobný osud měly i provincie Bolzano, Trento a Belluno, které byly jako Operativní zóna
Předalpí také pod německou správou. Právě kvůli italským ztrátám v období mezi zářím a
říjnem roku 1943 propuklo protinacistické povstání ve střední Istrii, což mělo za následek
smrt více než 500 osob převážně italského původů. Tato událost velmi část bývá nazývána
istrijské fojby nebo „foibi istriane“. Následovaly i německé represálie vůči místnímu
obyvatelstvu, při čemž během října zahynulo kolem 2 500 osob. Na území dnešní Istrie
během německé okupace působil i jakýsi koncentrační tábor v Terstu ve známé budově
Risiera di San Sabba. Jednalo se o opuštěnou továrnu, kde zahynul velký počet místního
italského, chorvatského a slovinského obyvatelstva, ale i politiků a partyzánů.
Pokud se týká místního odboje, pak mělo v období mezi lety 1942 a 1945 ve
východní oblasti Jaderského přímoří (Litorale Adriatico), podle italských autorů, téměř
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hegemonní (velící) postavení slovinské a chorvatské partyzánské hnutí. Na druhou stranu
italské partyzánské hnutí mělo větší vliv ve Furlánsku. Co se týká oblasti samotné Terstské
provincie, ta mezi ně byla rozdělena.91
V poslední fázi Druhé světové války postupovaly dvě spojenecká vojska, tj. angloamerické jednotky z Jižní Itálie a Jugoslavská lidová armáda z východu, tj. Balkánského
poloostrova k regionu severního Jadranu a setkaly se v oblasti Terstu a Istrie. Cílem
Jugoslávské lidové armády, která zaútočila ze severozápadní části Bosny a Hercegoviny
bylo „osvobození“ Terstu a Gorici. Terst tehdy představoval jeden z největších obchodních
přístavu na Jadranu s velmi rozvinutou infrastrukturou, a proto byl i jedním z jejích hlavních
cílů. Anglo-americké jednotky, které postupovaly z jižní části Apeninského poloostrova
měly za cíl osvobození nejen severní Itálie a Julských Benátek, ale jejich útok směřoval
především na Rakousko a Německo. Na těchto akcích se podíleli i místní antifašisti, tj.
partyzáni, kteří připravovali půdu pro útok spojenců. Ke stahování německých nacistických
jednotek z této oblasti došlo teprve s postupem jugoslávské armády a jejím příchodem do
této oblasti v květnu 1945, kdy obsadila území kolem města Terstu, Gorici a údolí řeky
Isonzo. O den později se sem dostaly novozélandské jednotky britské armády. Kontrolu nad
městy Terst a Gorice/Gorizia měla Jugoslavská lidová armáda, která se tam dostala jako
první, ale zároveň nebyla pevně stanovena dělící čára mezi zónami pod jugoslavskou a
britskou kontrolou. V červnu téhož roku bylo území před válkou rozšířeného regionu
Julského Benátska (včetně Istrie, Gorice, Rijeky a Terstu) na základě dohody podepsané
v Bělehradě mezi jugoslavským ministrem zahraničních věcí a představiteli Spojených států
amerických a Velké Británie rozděleno na dvě zóny. Západní část tohoto území tzv. zóna A,
která zahrnovala území kolem měst Terst, Gorizia, Monfalcone a Caporetto se dostala pod
anglo-americkou správu. Ta východní část nebo také velmi často nazývána Zóna B, která
zahrnovala území kolem měst Capodistria/Koper, Pirano/Piran, Buie/Buje, Pisino/Pazin,
Abbazzia/Opatija, tj. území celého istrijského poloostrova připadlo pod jugoslavskou správu
kromě významného centra a přístavu Pula/Pola, který připadl k Zóně A. V témže měsíci
smlouva vstoupila v platnost a jugoslavské jednotky se stáhly z Puly, Terstu a Gorice a
pravého břehu Isonza, aby byla zajištěna svobodná železniční doprava z Terstu směrem na
Rakousko. Tato pouze vojenská záležitost byla dojednána a upřesněna na jednání na hradě
Duino/Devin v nedaleké blízkosti Terstu dne 20. června 1945 mezi jugoslavským vyslancem
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Arsem Jovanovićem a Williamem D. Morganem, představitelem anglo-americké správy.
Právě podle tohoto britského diplomata hraniční čára mezi dvěma zónami byla pojmenována
„Morganova linie“, která vydržela až do Pařížského mírového jednání v roce 1947 (viz
Příloha č.6).92

2.5 Poválečné uspořádání hranic
Pro poválečné období je také důležité zmínit odchod velkého počtu italského obyvatelstva
ze severojadranského regionu, který po Druhé světové válce získala socialistická Jugoslávie.
Odsuny obyvatelstva po válce, které byly charakteristické pro Československo, Maďarsko,
Polsko a jiné státy východního bloku se v Titově Jugoslávii týkalo pouze tzv. dunajských
Němců (Volksdeutscherů). I přesto, že Itálie byla označena za jednoho z viníků války a
poraženou stranu, velká část italské populace v Istrii byla součásti partyzánského odboje.
Místní Italové nebyly komunistickou vládou označováni za státního nepřátele, ale po
připojení Istrii a jejich protivení se tomuto aktu se situace změnila.93 Na druhou stranu
v jugoslavských archivech nebyl nalezen ani jeden dokument, který by svědčil o existenci
plánu na odsun místního italského obyvatelstva z Istrie a jiných oblastí.94
Během již zmíněného mírového jednání v Paříži byla Itálie označena za poraženy
stát a zároveň za jednoho z viníků války. Z toho důvodů měla být Itálie potrestána, a to
především na úkor její severovýchodní části, kterou měla získat socialistická Jugoslávie, ale
ani Spojenci neměli jednotný názor ohledně změny hranic mezi Itálií a Jugoslávií. Spojené
státy americké spolu s Velkou Británií navrhovaly řešení, podle kterého součástí Itálie měly
zůstat Gorizia, Terst, pobřežní pásmo Istrie včetně přístavu Pula. Na druhou stranu Sovětský
svaz spolu s Jugoslávii zastávaly názor, že by jako součást Itálie měla zůstat území na západ
od Gorzie, Monfalcone a Terstu a celé území Istrie mělo připadnout právě Jugoslávii.
Francouzská strana však navrhovala střední cestu, podle které měla téměř celou Istrii získat
Jugoslávie a jako součást Itálie by měly zůstat Gorizia, Terst a část istrijského pobřeží od
města Muggia/Milje až po Cittanovu/Novigrad a Buie/Buje. Závěrečné rozhodnutí byla
právě nejpodobnější tomuto francouzskému návrhu. Jugoslávie kromě Istrie získala
Rijeku/Fiume a město Zadar/Zara v Dalmácii. Na druhou stranu Itálie udržela v rámci svých
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hranic pouze město Gorizia. Problematickou se stala i nová dělící čára, která právě periferii
tohoto města odřízla od zbytku provincie a připadla Jugoslávii, kde se začalo rozvíjet
průmyslové město pod názvem Nova Gorica. Zároveň došlo k formování tzv. Svobodné
území Terst (Territorio libero di Trieste/Slobodni teritorij Trsta), které zahrnovalo úzké
pobřežní pásmo kolem města Terstu od Duina/Devina až po městečko Cittanova/Novigrad
a řeku Quieto/Mirna v Istrii. Svobodné území Terst (viz Příloha č.7) bylo konstituováno až
po ratifikaci obou parlamentů, tj. toho italského a jugoslávského dne 17. září 1947. Smlouva,
kterou obě strany podepsaly předvídala v čele zmíněného území guvernéra, kterého měly
společně zvolit italská a jugoslavská strana. Rada bezpečnosti Společnosti národů byla
garantem a měla zajišťovat teritoriální integritu a nezávislost tohoto teritoriálního útvaru.
Nakonec však nebylo dosaženo dohody mezi Jugoslávií a Itálií v otázce volby guvernéra,
jak to předpokládala podepsána smlouva. Proto bylo celé Svobodné území Terstu až do roku
1954 rozděleno do dvou zón A, tu západnější včetně města Terstu pod správou spojeneckých
jednotek a tu B, kam patřil severozápad Istrie pod jugoslávskou správou.
Po sovětsko-jugoslavské roztržce v roce 1948 dochází ke změně klimatu i v oblastí
severního Jadranu. V zóně B, která byla pod přímou jugoslávskou správou došlo ke zrušení
hraničních kontrol a cel a zde také došlo k zavedení jugoslavské legislativy. Spojenci se
celou řadu let pokoušeli jednostranně najít řešení, což se nepodařilo. Teprve v roce 1954
bylo dosaženo dohody mezi Itálií a socialistickou Jugoslávií a dne 5. října byla podepsána
tzv. Londýnská smlouva, také známá jako Londýnské memorandum o porozumění, na
základě, kterého zóna A připadla Italské republice a zóna B Jugoslávii. Toto finální rozdělení
Svobodného území Terstu bylo potvrzeno v listopadu roku 1975 podpisem tzv. Osimské
smlouvy, čímž bylo dosaženo řešení italsko-jugoslavského sporu o hranici.
Od této doby nedošlo k žádné další úpravě hranic mezi Italskou republikou a
Socialistickou federativní republikou Jugoslávií, která začátkem 90. let minulého století
zmizela z mapy Evropy. Od 90, let se otázka hranic v oblasti severního Jadranu přesouvá
z italsko-jugoslavské roviny na úroveň jugoslavských nástupnických států Chorvatska a
Slovinska. Problematickým bodem se však stala otázka Piranského zálivu, o čemž
rozhodoval i Evropský arbitrážní soud, který v roce 2017 přinesl verdikt ve prospěch
Slovinska, který Chorvatsko kvůli celé řadě skandálů nerespektuje a otevřeně ignoruje.
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3. Územní spory v současnosti
3.1 Problematika chorvatsko-italských vztahů
Z laického pohledu jsou chorvatsko-italské vztahy velmi stabilní, založené na politice
dobrého sousedství. Avšak za touto politikou dobrého sousedství se právě skrývá něco, čeho
si většina pozorovatelů vůbec nevšímá. I přes kvalitu a stabilitu bilaterálních vztahů se
problematickým bodem u obou států stává historie a otázka hranic, tj. historických hranic.
V současné době tvoří hranici mezi Chorvatskem a Itálií Jaderské moře, což znamená, že
tyto dva státy společnou hranici na pevnině ani nemají. Co tedy představuje v tomto ohledu
problém? Jsou to velkoitalské ideje a teritoriální nároky jednotlivých italských politiků na
část chorvatského pobřeží. Nejedná se o oficiální italskou státní politiku, která by více nebo
méně otevřeně nárokovala chorvatskou Istrii, Rijeku nebo Zadar, ale spíše o jednotlivce,
kteří do jisté míry ovlivňují styky těchto dvou zemí. Právě tyto nároky a jakákoliv zmínka o
italských územích na pravém břehu Jadranu v Chorvatsku probouzí staré přízraky a dochází
k prudkému nárůstu napětí na obou stranách. Cílem následující analýzy je zjistit, nakolik
tyto problematické momenty ovlivňují chorvatsko-italské teritoriální vztahy. Představím
proto nejprve čtyři reprezentativní případy konfliktních situacím kterými se navazující
analýza konkrétně zabývá.
První problémy mezi Chorvatskem a Itálií týkající se společné hranice na Jadranu se
objevili již po vyhlášení nezávislosti Chorvatska. Předmětem sporu se stala otázka tzv.
výlučného pohraničního pásma. „Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 odlišuje
mořské dno a podloží pobřežních států pod jejich plnou svrchovaností – v jejich vnitřních
mořských vodách a teritoriálních mořích, od mořského dna a podloží kontinentální a
hospodářské zóny, ve které pobřežní státy uplatňují svrchovaná práva, zejména průzkumu a
těžby přírodních zdrojů“.95 Zákon týkající se hospodářského pásma se ocitl před
Chorvatským saborem již v roce 2003. Právo Chorvatska na hospodářské pásmo pravě
garantovala zmíněná úmluva OSN, ale problém představovala Itálie, která měla určitou
dominanci na Jadranu. Itálie, která k Chorvatsku tehdy přistupovala jako k chudému
balkánskému státu, mu nechtěla uznat nároky na hospodářské pásmo. Chorvatsko zároveň
usilovalo o členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, na rozdíl od Itálie, která
byla v mnohem výhodnější pozici, a proto uvalila neformální veto na chorvatská přístupová
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jednání do EU96. Chorvatska vláda v čele s Ivicou Račanem nechtěla rozvíjet konflikt s Itálií,
který by měl za následek ohrožení integračního procesu, proto se pokusila najít tzv. střední
cestu. Místo výlučného hospodářského pásma Chorvatsko vyhlásilo tzv. chráněnou
rybářsko-ekologickou zónu. Jednalo se o racionální a pragmatický krok chorvatské vlády,
jejíž prioritou byla integrace do EU a NATO. Nová chorvatská vláda premiéra Iva Sanadera,
která kritizovala předchozí vládu kvůli nevyhlášení hospodářského pásma, to také neučinila,
přestože měla možnost. Hlavním důvodem byla potenciální reakce Itálie, která by ihned
zablokovala přístupová jednání Chorvatska. Kromě toho Sanaderova vláda pozastavila
používání ZERP-u97, dokud členské země EU nedosáhnou dohody o využívání evropského
moře. Jedním jediným důvodem tohoto rozhodnutí bylo vyhnout se italské blokaci vstupu
do EU.98
Dalším z problematických momentů v soudobých chorvatsko-italských vztazích, byl
projev tehdejšího italského prezidenta Giorgia Napolitana u příležitosti „Pamětního dne“
(Giorno della memoria) v únoru roku 2007, kterým Italové připomínají výročí podpisu
mírové smlouvy z roku 1947, kdy Itálie ztratila téměř všechna svá území ne východním
Jadranu. Giorgio Napolitano, prezident Italské republiky, připsal zločiny proti Italům a
vyhnancům „krvežíznivé nenávisti, vzteku a slovanským anekčním tendencím, které
přetrvávaly zejména v mírové smlouvě z roku 1947 a které získaly zlověstné obrysy
etnických čistek“.99
„Nesmíme mlčet,“ řekl Napolitano a dodal, že se o tragédii Italů, obětí krvežíznivého
slovanského expanzionismu, zatím nemluvilo kvůli „ideologickým předsudkům a politické
slepotě“ nebo „diplomatickým výpočtům a mezinárodnímu konformismu“.100
Lze si klást otázku, jak je vůbec možné, že tehdejší italský prezident, muž, který byl
velmi často označován za nejlevicovějšího italského politika využije takovou vznětlivou
rétoriku při svém projevu. Možná, za to mohla jeho fašistická minulost, se kterou se kdysi
dávno pokusil vypořádat anebo byla cílem pouze hra pro širokou veřejnost, která měla
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povzbudit ještě silnější pocit italství. Reakce na tento projev z chorvatské strany nechyběla.
Tehdejší chorvatský prezident Stjepan Mesić tento projev označil za „náznaky otevřeného
rasismu, historického revizionismu a politického revanšismu, které se nehodí do deklarované
touhy po zlepšení bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi“.101
Dalším problematickým bodem se stal i fakt, že italský prezident Napolitano během
slavnostní ceremonie posmrtně vyznamenal fašistického guvernéra města Zadar, který byl
popraven jugoslavskými partyzány v roce 1947. Kromě toho prezident vyznamenal i Normu
Casseto, která byla tajemníci Univerzitní fašistické mládeže Istrie, což bylo pro chorvatskou
stranu neakceptovatelné. Tyto kroky vrcholného italského politického představitele byly
velmi problematický i pro část italské společnosti a novinář Alessandro Fulloni ve svém
článku v prestižních italských denních novinách Corriere della sera uvádí, že italské
politické špičky od roku 2004 do roku 2007 vyznamenaly cca 300 fašistů z italské republiky
Saló, mezi kterými bylo i pět odsouzených válečných zločinců.102 Otázka zůstává, co měl
vlastně tento postup za cíl. Zřejmě představoval určitý politický posun doprava a namísto
vypořádání se s historií došlo k honorifikaci fašistických činitelů.
Celou řadu let kromě místních sporů a provokací, které pro tuto analýzu nejsou až
tak podstatné se zdálo, že tato problematika byla buď vyřešena anebo prostě nechána
stranou, až do událostí z roku 2019. Ten byl poznamenán několika momenty, které jen
posílily napětí mezi dvěma sousedními státy a také narušily jejich „dobré sousedské vztahy“.
První problematická událost se odehrála v únoru 2019 během pietní akce připomínání
italských obětí Druhé světové války a komunismu (Giorno della memoria), kdy tehdejší
předseda Evropského parlamentu a italský politik Antonio Tajani v městečku Bazovice
(Bazzovice) u Terstu prohlásil: „Ať žije Terst! Ať žije italská Istrie! Ať žije italská
Dalmácie! Ať žije italský esuli a hodnoty naší vlasti!“103 Kromě Tajaniho se pietní akce
v Bazovici zúčastnil i místopředseda Rady ministru a italský ministr vnitra Matteo Salvini,
který je známý svou ultranacionalistickou, a šovinistickou rétorikou. Salvini ve svém
projevu přirovnal zločiny spáchané na Italech v Bazovici k těm, které byly prováděny v
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Osvětimi.
Brzy následovala velmi ostrá chorvatská reakce. Chorvatský premiér Andrej
Plenković odsoudil projev Antonia Tajaniho, kterého dříve považoval za „opravdového
přítele Chorvatska“ a označil ho za „revizionistický s náznaky teritoriálních pretenzí.“
Tehdejší chorvatská prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović tento čin předsedy Evropského
parlamentu také odsoudila slovy, že historický revizionismus a iredentismus jsou
neakceptovatelné a v rozporu s evropskými hodnotami. Také zaslala protestní dopis jak
samotnému Tajanimu, od kterého vyžadovala omluvu, tak i italskému prezidentovi Sergiu
Matarellovi. Právě tento čin chorvatské prezidentky někteří analytici označili za pokrytecký,
jelikož ona sama se velmi často prezentovala stejnou rétorikou vůči sousední Bosně a
Hercegovině a běžně koketovala s ustašovskými symboly a ikonografií.104 Tajani ve svém
projevu využil klasickou revizionistickou šablonu, podle které Italové byli vyhnání a
zabíjeni jen proto, že byli Italové. Tu samou šablonu, kterou v tomto případu považovala za
revizionistickou a iredentistickou, používala bývalá chorvatská prezidentka GrabarKitarović, když hovořila o Chorvatech, kteří zahynuli na Bleiburském poli v roce 1945.
Podle ní je zabily jednotky jugoslávské armády jen proto, že byli Chorvati, ale už nezmínila
fakt, že se jednalo z větší části o vojáky fašistického NDH a členy ustašovského hnutí.105
Tehdejší ministryně zahraničních věcí Chorvatské republiky Marija Pejčinović Burić
uvedla, že je revizionismus, který byl slyšet v projevu čelní osoby Evropského parlamentu
neakceptovatelný.106 Také však uvedla, že se nejedná o přímého italského politického
představitele, a proto Chorvatsko nebude reagovat protestní nótou směrem k Itálii.
Problematickým bodem se stalo to, že se jednalo nejen o projev jednoho italského
pravicového politika, ale o projev jednoho z hlavních představitelů Evropské unie, který
svým prohlášením podporuje vznětlivou nacionalistickou, a dokonce i fašistickou rétoriku a
šíří nenávist mezi sousedícími národy. Na druhou stranu je možné proslov Antonia Tajaniho
pozorovat z jiného úhlu, a to italského vnitropolitického. Mandát Tajaniho na postu předsedy
Evropského parlamentu se tehdy blížil ke konci, renomé jeho politické strany Forza Italia
upadalo a nacházel se ve stínu mnohem pravicovější Legy (nord) Mattea Salviniho. Proto je
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tento krok možné vykládat jako pokus o opětovné získaní důvěry italského obyvatelstva bez
ohledu na to, jakou cenu za to má zaplatit. Na druhou stranu, pokud jde o projev samotného
Salviniho, ten byl mnohem mírnější. I když oběti fojb přirovnával těm z Osvětimi, nedotýkal
se otázky hranic a tzv. bývalých italských území na chorvatském pobřeží, proto reakce
chorvatské strany směrem k němu chyběla.
Pokud se však týká problematiky revizionismu v Itálii obecně, ta se znovu
aktualizovala s nárůstem popularity pravicových a ultrapravicových stran. Otázka fojb a
vyhnání Italů z Istrie a zbytku chorvatského pobřeží na konci a po Druhé světové válce ještě
stále představuje kámen úrazu v bilaterálních stycích. I přestože se chorvatská strana velmi
často chce od toho distancovat, ta italská se k tomu více a více vrací. Na druhou stranu
Chorvatsko, které také podporuje revizionistickou politiku vůči, některým sousedním státům
odsuzuje podobná prohlášení italských politiků. Jediným logickým vysvětlením je nárůst
nacionalismu a posílení pravice na obou stranách Jaderského moře.
Problém představuje i to, že oba národy neprošly řádným procesem vypořádání se
s minulosti a kladou důraz pouze na ztráty vlastního obyvatelstva. I přestože se jedná o
členské země Evropské unie a Severoatlantické aliance, minulost se využívá k probuzení
širokých národních mas a k mobilizaci vlastního voličského korpusu, a to s jedním jediným
cílem, zachování svých politických pozic. Samotný Tajani se omluvil jak chorvatským, tak
i slovinským představitelům v Evropském parlamentu za svoje prohlášení v Bazovici,
kterým urazil chorvatské občany a zmínil, že se nejedná o žádné teritoriální pretenze. Dodal,
že prohlášení týkající se Istrie a Dalmácie bylo věnováno osobám přítomným na
komemoraci. Znovu se pokusil ospravedlnit svůj „neslavný“ projev a dodal, že „všechny
totalitní režimy si zaslouží odsouzení a se všemi oběťmi fašismu, nacismu a komunismu je
třeba zacházet se stejnou úctou“.107 Představitelé jednotlivých stran vládnoucí koalice
v Chorvatsku Milorad Pupovac (představitel srbské národnostní menšiny a předseda strany
SDSS) a Darinko Kosor (HSLS) prohlásili, že by byla nutná mnohem silnější chorvatská
diplomatická reakce na prohlášení Tajaniho, ale před tím je třeba vyřešit revizionistickou
problematiku ve vlastních řadách. Pupovac věřil, že „by měla být vyslána jasná a
jednoznačná zpráva o tom, k čemu vedla změna hranic v bývalé Jugoslávii a k čemu může
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vést v Evropě“.108
Jedním z nejnovějších problematických momentů v současných chorvatskoitalských vztazích se stalo slavnostní odhalení sochy Gabriela D’Annunziho v italském
Terstu v září roku 2019. O problematice umístění samotné sochy právě v Terstu by se dalo
diskutovat, ale pro chorvatskou stranu bylo kamenem úrazu především to, že se tato slavnost
konala na sté výročí okupace chorvatského města Rijeky jednotkami, kterým velel
D’Annunzio. Kromě toho byla socha odhalena nejen představiteli města Terst, ale i Brunem
Guerrim, předsedou asociace „Il Vittoriale italiano“ a tvůrce výstavy „Disobedisco“, která
oslavuje období D’Annunziovy nadvlády v Rijece mezi lety 1919 a 1920. Samotné
ceremonie se zúčastnili jak tzv. italští černokošilníci, tj. příznivci neofašistického hnutí, tak
i italští antifašisti. Skandálním bylo i to, že přítomná byla i skupina lidí oblečená do černých
triček s nápisem „Fiume o morte“ (Rijeka/Fiume nebo smrt), což byl i slogan, pod kterým
D’Annunzio okupoval tehdejší Rijeku.
Guerri během slavnosti prohlásil: „Dnes oslavujeme odhalení tohoto památníku bez
úmyslu být agresivní nebo polemizovat. Dnes jsme vztyčili jak rijeckou, tak chorvatskou
vlajku. Naše záměry jsou přátelské, není na tom nic agresivního. D’Annunzio byl muž, který
pro světovou kulturu udělal hodně. Fašismus se vyvinul poté, co v Rijece založil stát
D'Annunzio“,109 Také zmínil, že problematika fašismu, který je považován za nástupce
iredentistického hnutí a myšlení byla instrumentalizována. Během ceremonie i představitelé
města Terstu prohlásili, že na tom nevidí nic problematického, jelikož po D’Annunziovi byly
nazvány mnohé školy, ulice a on představoval kulturní osobnost své doby. Bylo také
zmíněno, že se D’Annunziovi podařilo vytvořit utopii – „vytvořil ideální město, a to
především italskou Rijeku/Fiume“.110 Primátor Terstu Roberto Dipiazza se také pochlubil
odhalenou sochou a prohlásil, že D’Annunzio byl národní velikán a že je to veliký den pro
celé město Terst. Zároveň nechyběla reakce z chorvatské strany Jaderského moře, ke které
se přidala i slovinská. Tehdejší chorvatská prezidentka Kolinda Grabar Kitarović hned
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reagovala na italskou „provokaci“ slovy: "Rijeka je a zůstane hrdou součástí chorvatské
vlasti. Odhalení sochy, která oslavuje iredentismus a okupaci, je nepřijatelné.“111 Také
dodala, že je chorvatsko-italská spolupráce dnes založena na hodnotách, které jsou v
naprostém rozporu s principy muže, kterému byl odhalen „skandální pomník rozdělení“.
Kromě prezidentky reagovalo i chorvatské ministerstvo zahraničních věcí, které ve
své protestní nótě, kterou předalo italskému velvyslanci v Záhřebu uvedlo: „ačkoli se jedná
o rozhodnutí místních úřadů, tento krok nejen podkopává přátelské a dobré sousedské vztahy
mezi oběma zeměmi, ale také ctí ideologii a činy v ostrém kontrastu s evropskými
hodnotami.“112
Tehdejší primátor Rijeky Vojko Obersnel pro chorvatská média prohlásil, že
postavení sochy D’Annunziovi v Terstu jen poukazuje na to, že se jednotliví italští politici
ještě stále nesmířili s hranicemi stanovenými po Druhé světové válce. Také dodal, že: „v
Itálii sílí konzervativní nacionalistická strana, která se ve skutečnosti skrývá pod názvem
nezávislé (suverénní) strany, ale v zásadě jedná, dovolil bych si říci, z pozice neofašistické
strany.“113 V Rijece se zároveň konala výstava pod názvem „Rijeka – D’Annunzieva
mučenica“ („Rijeka – D’Annunziova mučednice“), kde bylo toto temné období dějin
představeno jako zkáza jednoho propulzivního multikulturního města.114 Cílem výstavy bylo
poukázat na temnou stránku italské nadvlády v Rijece a na teror, který byl prováděn nad
neitalským, tj. slovanským obyvatelstvem, které samotný D’Annunzio považoval za nižší
rasu. Mila Orlić, profesorka historie z rijecké univerzity označila postavení sochy
D’Annunzia v Terstu, který s tím městem nemá nic společného, za čistě politický čin, který
má jeden velmi silný symbolický, nacionální, ale dokonce i neoiredentistický význam. Orlić
také uvádí, že se od 90. let minulého století (především od roku 2004, kdy byl stanoven
Giorno della memoria, ještě radikálněji) na prostoru tzv. „východní hranice“, tj. na pomezí
Itálie, Slovinska a Chorvatska afirmují nové narativy italského národního vyrovnávání se
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s minulostí.115 Podle ní hlavním obrazem nového narativu se stávají obětí tzv. fojb a
v poslední době i samotný D’Annunzio.
Orlić věří, že prostřednictvím D'Annunzia je učiněn pokus o realizaci staronové
národní vize, z níž byla zcela odstraněna a potlačena odpovědnost za fašismus a Druhou
světovou válku a ve které se Itálie snaží prezentovat jako oběť války (exodus a fobie) a oběť
zabaveného území (Rijeka). Cílem je D’Annunzia představit jako národního hrdinu a
sjednocující faktor italského národního korpusu. Toto představuje pouze politický manévr,
který do jisté míry reflektuje politické klima v Itálii, ačkoliv zatím nemá podporu široké
italské veřejnosti. V dnešní Itálii je D’Annunzio prezentován jako spisovatel a sjednocující
postava, což představuje poslední fázi trendu, kdy se Itálie už nemusí ospravedlňovat za
zločiny spáchané za vlády fašistického režimu, ale pokouší se na rozdíl od Německa o
očistění jednotlivých vysoce postavených osobnosti této doby. Příkladem těchto pokusu je i
fakt, že se v Itálii připomínají oběti fojb a holokaustu, ale už nikoliv oběti fašismu, což by
mohlo mít obrovské následky a jedním z nich je i posun k neofašismu. Cílem této snahy je
překonat rozpor uvnitř samotného italského národa v otázce fašismu-antifašismu, a to
hledáním společného nepřítele. Otázka italské východní hranice pro část italských politiků,
ale i část společnosti nebyla nikdy uzavřena, proto jsou za společné nepřátele považováni
sousední slovanské národy (především Chorvati a Slovinci) z opačné strany Jadranu.

3.2 Aplikace teorie demokratického míru
Koncepce demokratického míru, jak již bylo zmíněno v teoreticko-metodologické části
práce, zjednodušeně řečeno předpokládá, že mezi sebou dva demokratické státy nebudou
válčit. Pokud bychom za účelem této analýzy navázali tatao teoretická východiska a namísto
války uvedli otázku konfliktů pramenících z teritoriálních sporů a pretenzí na území
sousedního státu, pak z toho vyplývá, že pokud jsou dva sousední státy demokratické
nebudou mít teritoriální nároky na území druhého státu. Pro analýzu předmětné situace je
vhodné porovnat míru demokratičnosti (democracy index) v Chorvatsku a v Itálii a zhodnotit
nakolik reflektuje situaci v mezinárodních vztazích. Vezmeme-li v úvahu, že se první
svobodné volby v Chorvatsku konaly teprve v roce 1990 a v Itálii již od konce Druhé
světové války lze konstatovat, že demokratická tradice je silnější na italské straně. První
svobodné volby a následné vyhlášení nezávislosti vedlo Chorvatsko teoreticky cestou
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demokracie. Problematickým bodem se stává válka, která vypukla hned po vyhlášení
nezávislosti Chorvatska, což bylo hlavní výzvou pro nově vzniklý demokratický režim.
Válečné období a poválečná leta byla také poznamenána vládou prvního chorvatského
prezidenta Franja Tudjmana, kterou nelze plně označit za demokracii. Samotný Tudjman
pěstoval vlastní kult osobnosti a jeho vláda byla poznamenána nedemokratickými prvky.
Toto období v Chorvatsku by bylo možné označil spíše za tzv. hybridní režim než za
opravdovou demokracii západního typu. Na druhou stranu Itálie se nesetkala s podobnými
problémy, proto je míra demokracie mnohem vyšší.
Úmrtím Tudjamana se situace v Chorvatsku na přelomu milénia radikálně mění na
což poukazuje i index demokratičnosti. Oba státy se podle něj posledních patnáct let řadí
mezi tzv. flawed democracies. To znamená, že se jedná o státy, kde jsou garantované
svobodné a spravedlivé volby a jsou dodržovaná základní lidská práva a svobody, ale
samotný systém může mít určitá omezení včetně omezování svobody národnostních menšin,
opozice anebo médií. Zatím co míra demokratičnosti v Itálii se podle výročních správ
democracy index (viz Příloha č.9) za posledních patnáct let pohybuje mezi hodnotami 7,5 a
7,9, Chorvatsko zaznamenává pokles. Chorvatsko, které se sice nejprve přeměnilo
z nedemokratické společnosti přes semi-demokracii pod vládou prvního prezidenta
Tudjamana do demokratické společnosti v novém miléniu116 namísto dalšího růstů míry
demokratičnosti však od přelomu posledního desetiletí tento ukazatel začal klesat a dostal se
pod hodnotu 7. Právě mezi lety 2006 a 2008 bylo za vlády premiéra Sanadera Chorvatsko
nejvíce demokratické, kdy hodnota indexu demokratičnosti dosáhla 7,04.117 V současné
době se tak nachází na předposledním místě v Evropské unii, hned před Rumunskem.
Největší problém pro relativně mladou chorvatskou demokracii, v porovnání s Itálií (7,5
bodů), představuje politická kultura s pouhými 4,38 bodu tohoto indexu.118
Tyto faktory ukazují, že zatím co italská demokracie stagnuje, ta chorvatská má
mírně zhoršující se tendenci. Posun směrem ke krajní pravici, které je v poslední době
zaznamenán jak v Itálii, tak i v Chorvatsku by měl být pozorovatelny na fluktuaci míry
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demokratičnosti, což v tomto případě, ale není možné vzhledem k tomu, že se jedná o
celosvětový trend. Jak je z vývoje hodnot indexu demokratičnosti patrné, nenaznačuje
v italském případě žádnou korelaci s trendy ve výskytu iredentismu. Zároveň ani neinformují
o vlivu, který by měly mít na vztahy mezi Itálií a Chorvatskem. Z pohledu teorie
demokratického míru se zdá, že žádný problém by v těchto bilaterálních vztazích přítomen
být neměl.

3.3 Aplikace teorie vzájemné závislosti (interdependence)
Další část je věnována analýze chorvatsko-italských vztahů skrze teorie vzájemné závislosti
na základě dostupných statistických a kvantitativních dat. Podle samotné teorie mezi sebou
dva státy nebudou válčit, pokud je míra jejich interdependence dostatečně vysoká. V tomto
případě je třeba na teoretický rámec navázat úpravou a proměnnou „náchylnost
k otevřenému konfliktu“ specifikovat jako nahradit jinou proměnnou „projevy teritoriálních
nároků“. Stát by tedy neměl mít teritoriální nároky na území druhého sousedního státu,
pokud je míra vzájemné závislosti mezi dvěma subjekty vysoká. Míru interdependence
„měřím“ na základě ekonomických faktorů, do kterých zahrnuji mimo jiné obchodní
výměnu mezi Itálií a Chorvatském (vývoz a dovoz), přímé investice atd.
Chorvatští politici považují Itálii proklamativně za největšího chorvatského
obchodního partnera. V roce 2000 se Itálie skutečně stala největším obchodním partnerem
Chorvatska a byla jím až do roku 2014, kdy ji vystřídalo Německa.119
Podle informací, kterými disponuje Statní statistický úřad Chorvatské republiky se
Itálie v roce 2020 Itálie se nacházela na druhém místě (hned za Německem) podle objemu
obchodní výměny.120 V porovnání s rokem 2019 Chorvatsko v minulém roce zaznamenalo
pád dovozu zboží z Itálie o 12 %, ale zároveň došlo k nárůstu dovozu z Číny nebo Belgie.
Je nutné vzít v potaz i fakt, že v únoru roku 2020 vypukla koronavirová pandemie a nárůst
dovozu ze dvou zmíněných zemí se týkal především zdravotnického materiálu a
farmaceutických produktů.121 V roce 2019 byla Itálie stále druhým nejdůležitějším
zahraničním obchodním partnerem Chorvatska. Co se týká vývozu byla Itálie na prvním
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místě s 14,0 % celkového zboží vyvezeného z Chorvatska, v druhém směru s podílem 13,9
% na celkovém dovozu zboží do Chorvatska na druhém místě. Je také důležité zmínit, že
Chorvatsko v roce 2019 vyvezlo 68,3 % svého celkového vývozu do členských států EU a
podíl členských státu EU na dovozu do Chorvatska činil 80,4 %. To znamená, že podíl
vývozu do Itálie činil přes 20 % celkového chorvatského vývozu do zemí EU a něco málo
přes 17 % byl podíl na dovozu, tj. téměř pětina obchodní výměny se zeměmi EU připadala
na Itálii.122
Ve stejném roce Chorvatsko vyvezlo do Itálie zboží v hodnotě 15,8 miliard HRK
(cca 2,11 miliard EUR) z čeho nejvíce bylo vyvezeno minerálních paliv a minerálních olejů
v hodnotě 2 miliardy HRK (cca 13 % vývozu). Kromě toho Chorvatsko vyvezlo oděv (12,6
%), dřevo a dřevařské výrobky (cca 9,9 %) a potravinářské výrobky (cca 8,1 %). Na druhou
stranu Chorvatsko z Itálie dovezlo zboží v hodnotě 25,7 miliard HRK (cca 3,43 miliard
EUR). Nejvíce se dováželo právě také fosilní paliva a oleje ve výši 4 miliardy HRK, tj. 15,7
%, dále oděvy (9,3 %), vozy (2,8 %), papír a karton (2,5 %) a nábytek (2,1 %). Z
předloženého vyplývá, že obchodní výměna mezi Chorvatskem a Itálií byla v roce 2019 na
velmi vysoké úrovní. Hodnota zboží dovezeného do Chorvatska z Itálie ale převyšovala
vývoz téměř o 50 %. I přestože se jedná o obchodní výměnu téměř stejného nebo velmi
podobného zboží čísla poukazují, že je Chorvatsko ještě stále více závislé na dovozu
italských produktů než opačně. Obchodní výměna mezi oběma státy v roce 2019 dosáhla 5,6
miliard EUR, což představuje cca 13,7 % celkového chorvatského obchodu. Na rozdíl od
roku 2018 tento podíl narostl o 6,4 % a dostal se tak k hodnotám před vypuknutí světové
hospodářské krize v roce 2008. I přestože se jedná o stejnou hodnotu jako v roce 2008 je
důležité zmínit, že se to stalo navzdory demografickému deficitu, se kterým se potýká
Chorvatsko v poslední době (a to především od vstupu do EU, Chorvatsko zaznamenává
prudký nárůst odchodu především mladé a pracující populace).123
Kromě toho udržují Itálie a Chorvatsko vysokou úroveň výměny i v oblasti
cestovního ruchu, který v chorvatském případě v roce 2018 a 2019 tvořil téměř 20 %
celkového HDP.124 Podle chorvatského statistického úřadu, pokud vynecháme minulý rok,
se v roce 2019 italští turisté nacházeli na čtvrtém místě co do návštěvnosti, tj. v tomto roce
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Ibidem
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Mihaela Tikvica a Zoran Korda, „Hrvatska ima najveći udio turizma u BDP-u u Europi: Kakve će posljedice
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byla zaznamenán příjezd 1,175 milionu italských turistů, což celkem tvoří 6,8 % celkového
počtu návštěvníků. Podle odhadů Chorvatské národní banky italští turisté v roce 2019
v Chorvatsku utratili kolem miliardy eur, což také přispělo k chorvatskému hospodářství.125
Nejnavštěvovanější oblastí je v tomto ohledu chorvatské přímoří, a to především istrijský
poloostrov. Na druhé straně, co se týká Itálie, také je jednou z oblíbených destinací pro
chorvatské turisty. Podle italského ministerstva zahraničních věcí Itálii v roce 2018
navštívilo přes 270 000 chorvatských občanů, což byl nárůst o 12,7 % v porovnání s rokem
2017.
Podle údajů Italského velvyslanectví v Záhřebu „je Itálie čtvrtým největším
zahraničním investorem (po Rakousku, Nizozemsku a Německu), s přibližně 3,3 miliardami
EUR nebo přibližně 10,4 % z celkových přímých zahraničních investic, které do Chorvatska
přitékaly v období mezi lety 1993 a 2019. Je však třeba vzít v úvahu, že řada italských
společností investovala v Chorvatsku prostřednictvím finančních triangulací, u nichž se
investice uskutečnily ze třetích zemí (např. Lucembursko, Rakousko a Nizozemsko).“126 Na
druhé straně i Chorvatsko a chorvatské firmy také investovaly v Itálii. Vzhledem k tomu, že
se jedná o velmi malý stát v porovnání s Itálií, jednalo se v roce 2017 o 28,2 milionů euro,
zatím co v roce 2018 výše přímých chorvatských investic klesla o cca 2,5 %, na 27,6
milionů127. Právě tato skutečnost ukazuje, že přes zostření rétoriky vzájemná
interdependence neoslabuje, ale naopak mírně roste, což velmi pravděpodobně působí jako
stabilizující faktor v chorvatsko-italských bilaterálních vztazích. I při pohledu na
ekonomické aspekty se tedy bilaterální vztahy obou zemí se zdají být stabilně
bezproblémové.

3.4 Aplikace teorie integrace
Teorie transformační moci integrace, tvrdí, zjednodušeně řečeno, že nároky nebo vzájemné
teritoriální aspirace, které státy mají před vstupem do Evropské unie, by měly zmizet, tj. by
měly být vyřešeny. I přestože otevřené teritoriální nároky mezi Itálií a Chorvatskem na státní
úrovni zaznamenatelné nejsou, iredentistické projevy jednotlivých italských politických
představitelů poukazují na to, že v italské společnosti takové ideje ještě stále žijí. Zde
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„Analisi Croazia“, Info Mercati Esteri, 2.3.2021. https://www.infomercatiesteri.it//public/ime/schedesintesi/r_64_croazia.pdf.
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„Osservatorio economico, Scheda di Sintesi: Croazia“. Info mercati esteri, 28.04.2021.
https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/croazia_64.pdf.
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narážíme na rozpor mezi oficiálními stanovisky Italské republiky a diskurzy politických
subjektů, založené na revizionistickém narativu ještě stále přítomném v italské společnosti.
Itálie byla zakládajícím členem jak Severoatlantické aliance, tak i Evropského společenství,
později Evropské unie. Na rozdíl od Itálie, Chorvatsko získalo členský status v NATO
v roce 2009 a v Evropské unii, jako její poslední člen teprve v roce 2013. Pravě tento fakt,
činí rozdíl mezi Itálii a Chorvatskem, která byla jako zakládající stát v mnohem výhodnější
pozici. Tuto svoji pozici Itálie nevyužívala často nebo ji nechtěla využít. Jedním z příkladu
uplatnění privilegovaného postavení Itálie bylo možné vidět během pokusu Chorvatska o
vyhlášení výlučného hospodářského pásma v Jaderském moři, kdy Itálie reagovala velmi
bouřlivě, a dokonce vyhrožovala Chorvatsku svým vetem jeho vstupu do EU. Chorvatsko
proto, jak jsem už zmiňoval, tuto ideu muselo opustit a uspokojit se s chráněnou rybářskoekologickou zónou.
Chorvatské začleňování do evropských struktur do určité míry napomohlo
pozitivnímu vývoji chorvatsko-italských bilaterálních vztahů. Příkladem jsou regionální
rozvojové projekty. Mezi lety 2014 a 2020 bylo realizováno 11 strategických projektu
přeshraniční spolupráce mezi Itálií a Chorvatském pod záštitou Evropské unie. Tyto projekty
byly převážně financovány Evropskou bankou pro regionální rozvoj a to 69 miliony eur.
Patřily mezi ně mimo jiné projekty na ochranu Jaderského moře a jeho další rozvoj
(InnovaMare, STREAM, CASCADE, ARGOS a MARLESS), projekty na rozvoj přístavů
(FRAMESPORT a SUSPORT), projekt týkající se klimatu AdriaClim a FIRESPILL projekt
na zlepšení reakce přeshraničních pohotovostních služeb a projekt TAKE IT SLOW týkající
se turismu na podporu jaderského dědictví,128 INTERREG, tj. přeshraniční spolupráce Itálie
a Chorvatska si klade cíle ve čtyřech oblastech, a to jsou tzv. Blue Innovations, bezpečnost
a odolnost, životní prostředí a kulturní dědictví a ta poslední je námořní doprava. Této
regionální spolupráce se zúčastnilo 8 chorvatských žup a 25 italských provincií, a to mimo
jiné tzv. nárokovaná území, tj. Istrijská žup, Primorsko-goranska (Rijeka), ale také i
Zadarská.129
Přeshraniční spolupráce Itálie a Chorvatska i když velmi úspěšná, napomohla pouze
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řešení technických bariér v oblasti ekonomické spolupráce a ochraně jaderského akvatoria,
ale nepřispěla ke ztlumení iredentistické rétoriky a pokusu o historický revizionismus italské
strany. Členství obou států v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, které jsou jedním
z hlavních faktorů stability v Evropě a brání otevřeným ozbrojeným konfliktům (na který se
ani Chorvatsko ani Itálie nesměřují), ale jednotlivým prohlášením jak italských, tak i
chorvatských politiků zabránit nemohou. Velmi slabá dokonce i chybějící reakce Evropské
unie na projev bývalého předsedy Evropského parlamentu, který byl chorvatskou stranou
označen za iredentistický, poukazuje na to, že EU tomu nemůže zabránit ani se od toho
distancovat.
Kromě toho, jak bylo blíže rozebráno v teoretické části v přeshraničních sporech
důležitou roli hraje sekuritizace. U čtyř zmiňovaných problematických momentů lze určit
míru sekuritizace a typ dopadu vztahující se k italsko-chorvatským bilaterálním vztahům.
První problematický moment týkající se výlučného hospodářského pásma v Jaderském moři
představuje pouze politický problém. Vyhlášení výlučného hospodářského pásma
chorvatskou stranou nebylo v italském zájmu. Itálie proto využila strategii vyhrožování,
k tomu, aby dosáhla svých cílů, ale sekuritizace samotná zde nehrála žádnou roli.
Na druhé straně v projevu bývalého italského prezidenta Napolitana bylo možné
sekuritizační pohyb zaznamenat. Chorvatská strana projev odsoudila a viděla něm otevřeny
pokus o historický revizionismus a útok na chorvatskou identitu. Právě zde se neklid na
chorvatské straně, kde nechyběla reakce, v sekuritizaci daného problému odrazil. Tento
moment bych označil episode confilct vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z prvních
problematických momentů, kde došlo ke „konfliktu“ dvou protichůdných diskurzů.
Události z roku 2019 je však již možné označit za issue conflict jelikož se jedná jeden
a tentýž problém vyvolávající napětí mezi dvěma státy. Do středu dění se znovu dostává
otázka historického revizionismu a iredentistických aspirací vůči chorvatskému pobřeží.
Reakce chorvatského politického vedení tento problém označilo za hrozbu a útok na samotné
Chorvatsko. Sekuritizace této problematiky v rámci chorvatské společnosti vyvolala
znepokojení, a to především v Istrii, kde žije početná italská menšina. Na druhé straně nebyla
dlouhého trvání a měla pouze prozatímní dopad na chorvatsko-italské bilaterální vztahy.
Nelze tedy zcela potvrdit, že evropský integrační proces měl pozitivní dopady
vzhledem k tomu, že by mezi Chorvatskem a Itálií neexistovali otevřené teritoriální spory, i
vzhledem k tomu prostředníky sekuritizace byly vysocí státní představitelé obou zemí. Na
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druhé straně Evropská unie skrze své projekty v jaderském regionu podporuje užší
spolupráci „konfliktních oblasti“, např. Istrie a italského regionu Friuli-Venezia Giulia.
Integrační proces také napomohl k budování společné evropské identity, kterou by se měly
překonat stávající problémy. Cílem EU v této oblasti by měl být tzv. constructive impact, tj.
podpora změny nacionalistických diskurzů, jak z jedné, tak i z druhé strany Jadranu a pokus
o konstrukci nové společné identity.

3.5 Vysvětlení fenoménu italských územních nároků a jejich vlivu na
bilaterální vztahy
Ani jeden z výše uvedených teoretických rámců tedy ani po příslušných specifikacích
nenabízí plně uspokojivé vysvětlení fenoménu italských teritoriálních pretenzí, který se
občas vyskytuje v chorvatsko-italských bilaterálních stycích a zároveň je do jisté míry
ovlivňuje. Z provedené analýzy vyplývá, že všechny tři aplikované koncepty všeobecně
platí, ale nabízí velmi obecné premisy případ chorvatsko-italských vztahů vzhledem ke
zkoumanému problému, jehož existenci ve své podstatě ignorují. Pouze poměrně složitě a
za použití doplňujících analytických konceptů (jakým je sekuritizace ve třetím případě) jsou
vůbec schopné zachytit fluktuace ve vzájemných vztazích ve vztahu k teritoriálním sporům.
Jak ukázala první část analýzy obecná teorie demokratického míru platí. Chorvatsko
a Itálie jako moderní demokratické státy mezi sebou nebudou válčit za účelem teritoriální
expanze. Na druhé straně analytická aplikace konceptu demokratického míru nedokázala
zachytit občas se objevující náznaky italské „expanzionistické“ a „iredentistické“
(„neoiredentistické“) politiky vůči bývalým italským teritoriím, která jsou dnes nedělitelnou
součásti Chorvatské republiky. Míra demokratičnosti, která byla zkoumána v rámci první
části analýzy se poukazuje nebýt úzce spjatá s vyskytováním iredentistických pretenzí
jednotlivých italských politiků na chorvatské pobřeží. I přestože je idea „mare nostrum“, tj.
italského Jadranu stará téměř celé století a je úzce navázána na autoritativní a
nedemokratické režimy první poloviny minulého století, její prvky se vykytují i dnes, jak
bylo uvedeno výše, v projevech a prohlášeních jednotlivých italských politických
představitelů nejenom pravicové, ale i extrémně levicové ideologie, jak bylo vidět na
příkladu bývalého italského prezidenta Giorgia Napolitana.
Při zpětném pohledu na teorii vzájemné závislosti (interdependence), vyplývá z
druhé části analýzy, kde byly podrobně rozebírány převážně ekonomické faktory (obchodní

56

výměna, dovoz/vývoz, přímé investice atd.), že italsko-chorvatské bilaterální vztahy
charakterizuje vysoká míra interdependence z ekonomického, ale i politického hlediska. Jak
všeobecná teorie tvrdí, dva státy, jako Itálie a Chorvatsko, jejichž bilaterální vztahy
charakterizuje vysoká míra vzájemné závislosti mezi sebou nebudou válčit. Bližší analytická
aplikace tohoto konceptu však ani v tomto případě neposkytuje dostatečnou odpověď
zkoumané otázky. To znamená, že navzdory vysokému stupni interdependence se italské
teritoriální pretenze na chorvatská území na Jadranu občas vyskytují. Interdependence je
úzce spjatá s ekonomickými vztahy mezi státy, tj. ekonomickým aspektem mezinárodních
vztahů, ale problém italsko-chorvatských teritoriálních sporů představuje spíše ten politický
aspekt, který negeneruje z tohoto pohledu žádné vzájemné závislosti.
Východisko poslední část analýzy věnovaná transformační moci integrace, tedy že
státy před vstupem do Evropské unie musejí vyřešit vzájemné teritoriální spory, také
všeobecně platí. V případě Chorvatska a Itálie je však tento problém mnohem obsáhlejší.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o otevřené a nevyřešené hraniční spory mezi dvěma
stranami Itálie nemohla vetovat chorvatské členství v EU. Na druhé straně, pokud vezmeme
v potaz problematiku výlučného pohraničního hospodářského pásma, zde je právě možné
pozorovat, jak Itálie využila možnost a vyhrůžkami vetování dosáhla svého cíle. Na tomto
případě je možné sledovat nedostatky v rámci evropském rozhodovacím procesu, kde
členské státy mohou od těch, které usilují o vstup požadovat „cokoliv“. Z uvedených
příkladu však také vyplývá, že vstup Chorvatska do Evropské unie a vyřešení tohoto prvního
případu neznamenalo okamžitý konec italských teritoriálních aspirací projevujících se
v politických diskurzech.
Na základě předchozí analýzy teoretických rámců, které neposkytly dostatečné
vysvětlení pro tuto problematiku vyplývá, že je třeba hledat jiný úhel pohledu. Jádro
problému pak dobře zachycuje teoretický koncept hry na dvou úrovních.
Podle všeobecných teorií mezinárodních vztahů, v tomto případě iredentistická
(neoiredentistická), rétorika negativně ovlivňuje další vývoj bilaterálních vztahů mezi
dvěma státy a vede k bezprostředně k jejich zhoršování. V příkladu italsko-chorvatských
vztahů jsme však viděli, že to tak vždy nemusí být. Proto je třeba do výzkumu „vnést“ i další
proměnnou. První proměnná, kterou označuji s písmenkem A, představuje tu kontroverzní
italskou (neo)iredentistickou rétoriku. Druhá proměnná, označena písmenkem B představuje
kvalitu bilaterálních vztahů mezi Itálií a Chorvatskem. Podle zákonitosti mezinárodních
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vztahů s nárůstem hodnoty proměnné A se proměnná B bude přímo úměrně snižovat, což
znamená, že pokud iredentistická rétorika bude sílit bilaterální vztahy mezi Italií a
Chorvatskem budou slábnout. Tato nepřímá úměra však neplatí. V chorvatsko-italském
případě měla italská iredentistická rétorika pouze prozatímní dopad na vývoj bilaterálních
vztahů, které jsou dost stabilní. Proto je nutné zavést i třetí proměnou (intervenční), kterou
označím písmenkem C a představuje volební proces nebo prostě volby. Zavedením této
intervenční proměnné pak pomáhá vysvětlit tento fenomén, a to tím způsobem, že
problematická iredentistická prohlášení jednotlivých italských politiků představují
instrumentalizaci zahraniční politiky, čímž usilují o dosažení svých cílů ve vnitrostátní
politice, tj. cílem je získat co nejvíce hlasů ve volbách.
Pokud hovoříme o prvním uvedeném případu, tj. o italském vyhrožování vetem
chorvatské straně kvůli pokusu o vyhlášení výlučné pohraniční hospodářské zóny
v Jaderském moří, v pozadí této italské reakce jedná se pouze o ekonomický zájem.
Vyhlášením této výlučné hospodářské zóny by Itálie a italští rybáři ztratili privilegované
postavení, tj. monopol, který do té doby měli. Vyhlášení výlučného hospodářského pásma
na Jadranu by Chorvatsko získalo nárok a možnost na stavbu umělých ostrovů a dalších
objektů, mezi které paří mimo jiné ropné platformy, což bylo pro italskou stranu nepřípustné,
jelikož exploatace neobnovitelných zdrojů energie z Jadranu patřila exkluzivně jí. Další
možnosti, kterou by Chorvatsko získalo je využití energie moře a výstavby ekologických
větrných elektráren.130 Od této doby uplynulo téměř dvacet let a Chorvatsko a Itálie v rámci
bilaterálních jednání po dlouhé době dosáhly konsensu. Do negociačního procesu bylo
zapojeno i Slovinsko, a to s cílem vyřešení problému rozhraničení v severním Jadranu. Na
základě už ne bilaterálního, ale trilaterálního jednání z prosince roku 2020 se Itálie a
Chorvatsko zavázaly vyhlásit hospodářské zóny na Jadranu. Šéfové diplomacií třech států
ve společném prohlášení podtrhli „vizi Jaderského moře jako mostu, který má spojovat
všechny státy a národy tohoto regionu a jako zdroj pokroku pro všechny“.131 Itálie a
Chorvatsko na začátek roku 2021 vyhlásily své výlučné hospodářské zóny v jaderském
akvatoriu, čímž byl vyřešen problém trvající téměř 20 let. Tato dohoda umožní oběma státům
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spravovat Jaderské moře (hlavní preambulí je jeho ochrana), které bylo rozděleno podle
dohody z roku 1968 a následné Osimské smlouvy, kterou v roce 1975 podepsaly Itálie a
bývalá socialistická Jugoslávie. Nové řešení bylo návratem k starým dohodám a smlouvám,
otázkou je však na co se doposud čekalo? Toto otázka, ale i nadále zůstává nezodpovězena
a mohla by sloužit za účelem dalšího výzkumu.
„Giorno della memoria“ z únoru 2007, byl prvním pamětním dnem po zvolení
nového levicového prezidenta Giorgia Napolitana. Tento jeho projev nevyvolal pouze
bouřlivou reakci na opačně straně Jadranu v Chorvatsku, ale zároveň se rozpoutala diskuse
i v rámci italské společnosti. Zatímco tento čin italského prezidenta podpořili pravicové a
středopravicové strany a političtí představitelé, levá část politického spektra v čele s Italskou
komunistickou stranou ho odsoudila a jeho chování označila za pokus o historický
revizionismus. Na druhé straně Italská komunistická strana, jejíž významným členem byl i
samotný Napolitano, stejně jak i ta jugoslavská celá desetiletí mlčela o zločinech proti
italskému obyvatelstvu po Druhé světové válce v Istrii a na slovinském pobřeží. Proto
někteří analytici tvrdí, že Napolitanův projev byl pouze pokusem o vyčistění jeho vlastního
svědomí.132 Namísto rekonciliační politiky si vybral pro levicového politika velmi zvláštní
revizionistickou politiku, která jenom přilila olej do ohně. Italský novinář Paolo Guzzanti
bývalého italského prezidenta Napolitana popsal nasedajícími slovy: „Fašistická,
stalinistická a proamerická bývalá hlava státu je mistrem v umění bít a utíkat“.133 Napolitano
byl nejdříve eminentním členem italské fašistické mládeže, potom jako tvrdý stalinista člen
Italské komunistické strany, následně umírněný levicový politik a co dalšího bylo možné
očekávat než proklamativní návrat k hodnotám pravice. Jeho politiku je z toho důvodu
možné označit za konformistickou a oportunistickou, a proto právě zapadá do konceptu hry
nejenom na dvou, ale vícero úrovních.
Co se týká iredentistického projevu bývalého předsedy Evropského parlamentu
Antonia Tajaniho v únoru roku 2019 logické vysvětlení jeho chování je třeba hledat právě
v načrtnutém modelu. Giorna della memoria v roce 2019 a pietní akce v Basovizzi se konala
v únoru, což byl předvečer voleb do Evropského parlamentu, které se konaly o několik
měsíců později, tj. koncem května. Podle průzkumu, které probíhaly, jíž od roku 2018
132

„Napolitano e le foibe“, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, 12.2.2007,
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preference středopravicové strany Antonia Tajaniho Forza Italia nepřekračovaly 12 % a dále
ztrácela na popularitě. Na druhé straně pravicová strana (velmi často označována za
extrémně pravicovou stranu) La Lega Mattea Salviniho velmi často získávala v průzkumech
30 %. Tajaní se proto velmi pravděpodobně rozhodl pro tento zoufalý krok, aby na poslední
chvíli získal podporu určitého počtu voličů patřících do cílové skupiny v této části
politického spektra. Někteří analytici, mezi které patří mimo jiné profesorka Orlić, tvrdí, že
iredentistická rétorika je velmi účinná k získání hlasů ve volbách. Proto se Tajani odhodlal
pokusit tímto způsobem získat lepší volební výsledky ve volbách do Evropského
parlamentu. Vzhledem k tomu, že pro samotného Tajaniho nepředstavovaly strany levicové
a středolevicové orientace konkurenci, odbočil ve svém projevu k názorům extrémní pravice
a využil jejich modus operandi.
Poslední představený napjatý moment v chorvatsko-italských vztazích týkající se
postavení sochy propagátora iredentistického myšlení a jednoho z předchůdců fašismu
Gabriela D’Annunziho, což bylo Záhřebem označeno za nepřípustnou provokaci, má podle
italského historika Franca Cecottiho jednoznačně politickou konotaci a nacionalistický
charakter.134 Předseda Chorvatského společenství v Terstu Damir Murković poukazuje na
to, že je Terst ještě stále multikulturní a multietnické město, kde žije kolem 15 000 členu
chorvatské národnostní menšiny. Samotný Murković uvádí, že pokud pravicové strany (La
Lega spolu s Forza Italia) chtějí získat aspoň 40 % křesel ve sněmovně, pak se kolaterální
škodou stávají národnostní menšiny. Primátor Terstu Robero Dipiazza, kandidát strany
Forza Italia, v oficiální zprávě z jednání městské rady uvedl, že bylo rozhodnuto, že
památník má připomínat sté výročí okupace Rijeky D’Annunzim. Také zmínil, že se má
konat řada akcí, „kterými město slaví kulaté výročí ,podniku’ v Rijece“135. Současný
primátor Terstu byl zvolen v řádných komunálních volbách v roce 2016. Následující
komunální volby jsou plánovány teprve na rok 2021. Pokud vezmeme v úvahy fakt, že je
otázka dějin i dnes v Terstu velmi problematická, lze s velkou pravděpodobnosti říci, že
tento krok primátora Dipiazzi dalším příkladem jednoho z oblíbených populistických
způsobů v italské politice, jak získat podporu místního obyvatelstva a posílit svou vlastní
pozici na lokální politické scéně bez ohledu na národnostní menšiny žijící v Terstu.
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I když by tomu tak podle výše uvedených a v práci aplikovaných analytických přístupů být
nemělo, iredentistická rétorika poškozuje chorvatsko-italské bilaterální vztahy. Kromě
iredentistické rétoriky problematická je i sekuritizace, která probíhá na obou stranách a teorií
předpokládané mechanismy tomu nedokážou zabránit. Cílem této politiky je zisk hlasů
v domácích volbách a mezinárodní politika se stává rukojmí volebních kampaní.

Závěr
Italsko-chorvatské bilaterální vztahy, které byly předmětem této analýzy jsou mnohem
komplikovanější, než se zdají být. I přestože otázka italské východní hranice byla vyřešena
již v 70. letech minulého století podpisem Osimské dohody mezi Italskou republikou a
Socialistickou federativní republikou Jugoslávií, s vyhlášením nezávislosti Chorvatska se
tato problematika znovu dostala do popředí. S nárůstem popularity italské pravice se
jednotliví italští politici znovu dostali k otázce italských území na východním jaderském
pobřeží.
Na základě liberálních a neoliberálních konceptů v mezinárodních vztazích, kam
patří mimo jine teorie demokratického míru, teorie vzájemné závislosti (interdependence) a
teorie transformační moci integrace jsem se pokusil analyzovat tento fenomén. Výše
zmíněné teoretické koncepty se neukázaly být dostatečně vysvětlující pro pochopení
problematiky italsko-chorvatských bilaterálních vztahů. Koncept teorie demokratického
míru, podle kterého dva sousední státy nepřistoupí k otevřenému konfliktu, pokud jsou oba
demokratické v případě Chorvatska a Itálie poskytuje pouze obecné poznatky. Podle
dostupných údajů jsou oba státy, jak Itálie, tak i Chorvatsko označovány za flawed
demokracie s velmi dobře rozvinutými demokratickými institucemi, kde ale ještě stále
přetrvávají určitá omezení týkající se práv jednotlivých skupin obyvatelstva. Za tímto
účelem zkoumána míra demokratičnosti v obou státech neukázala na to, že byl jejich
fluktuace vedla k nárůst nebo naopak k poklesu ve vývoji bilaterálních vztahů mezi
Chorvatskem a Itálii anebo k nárůstu problematické rétoriky na obou stranách.
Aplikace konceptu interdependence se poukázal na vysokou míru vzájemné
závislosti Itálie a Chorvatska, ale je nedostačující pro objasnění působení setrvávajících
problémů v chorvatsko-italských vztazích. Poslední přístup, který byl zpracován za účelem
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této analýzy byla aplikace konceptu transformační moci integrace. I přestože jsou oba státy
členskými zeměmi jak Evropské unie, tak i Severoatlantické aliance, které jsou považovány
za faktory stability v Evropě, italské aspirace na dnešní chorvatské pobřeží v ideách a
názorech jednotlivých italských politiků přetrvávají dodnes. Pokusy o přeshraniční
spolupráci v oblasti severního Jadranu prostřednictvím evropských projektů Interreg splnily
své primární cíle, a to propojit celý region, ale problém teritoriálních nároků zůstává naživu.
Proto bylo nutné najít odlišný pohled, který by lépe zapadal do kontextu chorvatskoitalských bilaterálních vztahů. Možné řešení a vysvětlení této problematiky představuje tzv.
teorie hry na dvou úrovních. Ta, stejně jako i další teorie, poukazuje právě na propojenost
vnitřní a zahraniční politiky. Na uvedených příkladech, kam patří mimo jiné projev bývalého
italského prezidenta Giorgia Napolitana inspirován historickým revizionismem, dále
iredentistický projev bývalého předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho a
nakonec i čin postavení sochy Gabriela D’Annunziho v Terstu u příležitosti stého výročí
okupace Rijeky je možné pozorovat návrat k iredentistické myšlence u jednotlivých
italských předních politiků a otevřené vyjádření historického revizionismu. Z analýzy také
vyplývá, že nárůst popularity pravice v Itálii jenom přispěl k těmto trendům a k posunu
celého italského politického spektra doprava. V uvedených případech se jako motiv, ale i
hlavní efekt zdá být zisk co nejvíce hlasů ve volbách, kde instrumentalizace zahraniční
politiky představuje pouze nástroj k dosažení vlastních cílů na vnitrostátní úrovní. Proto
chorvatsko-italské vztahy i navzdory vznětlivé iredentistické rétorice jednotlivých italských
politických představitelů (nikoliv celého států) zůstávají velmi stabilní.
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Summary
The diploma thesis dealing with the analysis of Italian-Croatian bilateral relations over the
last twenty years has found that this is a much more complicated problem than it seems.
Based on liberal and neoliberal concepts in international relations, which include,
among others, the theory of democratic peace, the theory of interdependence and the theory
of the transformative power of integration, I tried to analyze this phenomenon. The abovementioned theoretical concepts, which were modified for the purpose of this analysis, did
not prove to be sufficiently explanatory for understanding the issues of Italian-Croatian
bilateral relations. The modified concept of the theory of democratic peace, according to
which two neighboring states will not have territorial claims, if both are democratic,
however, does not apply in the case of Croatia and Italy.
Despite the high degree of interdependence between Italy and Croatia, the modified
theoretical concept of interdependence proved to be insufficient to explain the remaining
problems in Croatian-Italian relations. The last concept that was developed for the purpose
of this analysis was the theoretical concept of the transformational power of integration.
Although both countries are members of both the European Union and the North Atlantic
Alliance, which are considered factors of stability in Europe, the aspirations of individual
Italian politicians on today's Croatian coast persist to this day. Attempts at cross-border
cooperation in the North Adriatic region through European Interreg projects have met their
primary objectives of connecting the whole region, but the problem of territorial claims
remains alive. Therefore, it was necessary to find a new logical explanation of the
phenomenon of Croatian-Italian bilateral relations. A possible solution and explanation of
this issue is the so-called two level game theory/concept invented by the American political
scientist Robert D. Putnam.
The analysis also shows that the increase in popularity of the right in Italy only
contributed to these acts and to the shift of the entire Italian political spectrum to the right.
This shift to the right, however, has only one reason, and that is to gain as many votes as
possible in elections, where the instrumentalization of foreign policy is only a tool for
achieving one's own goals at the national level. Therefore, Croatian-Italian relations remain
very stable, despite the irritating irredentist rhetoric of individual Italian political leaders.
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Rok

Itálie

Chorvatsko

2006
2008
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7,98

7,04
7,04

2010
2011

7,83
7,74

6,81
6,73

2012
2013

7,74
7,85

6,93
6,93

2014

7,85

6,93

2015
2016

7,98
7,98

6,93
6,75

2017
2018

7,98
7,71

6,63
6,57

2019
2020

7,52
7,74

6,57
6,50

Příloha č.9 – Democracy index
(Zdroj: The Economist výroční zprávy – vlastní zpracování)
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