
questa l’occasione propizia per riflettere 
su cosa abbia significato l’anelito verso 
la conquista dello Stato nazionale per i 

popoli italiano e ebraico, la cui storia è intrecciata in 
modo speciale e ineludibile. 
Alla radice di entrambi i processi c’è la coscienza di 
una identità unitaria mai sopìta, mai rimossa, sia pure 
in popoli che avevano vissuto per millenni in una 
condizione di divisione e dispersione. 
Il Risorgimento italiano è guidato da quella “idea di 
nazione” che nel secolo decimo nono attraversa tutta 
l’Europa ridisegnandone la carta geografica, e che si 
nutre di ideali di democrazia, di libertà, di progresso 
sociale e di solidarietà. 
Anche solidarietà internazionale, incarnata da figure 
come quelle di Garibaldi che combatté per la “libertà” e 
contro la tirannia (oggi diremmo autocrazia) in numerosi 
paesi del mondo, sulle due sponde dell’atlantico, per non 
parlare della visione europea di Mazzini e di Cattaneo.  
Ne è corollario l’aspirazione a realizzare condizioni di 
pacifica e cooperativa convivenza fra Nazioni (di nuovo, 
Mazzini). 
La “nazione” mazziniana o il sionismo di Herzl sono 
ben lontani dagli esiti disastrosi dei nazionalismi del XX 
secolo. 
…Il nostro Risorgimento fu fonte di ispirazione e di 
incoraggiamento per l’evolversi - a partire dalla seconda 

metà del XIX secolo - della coscienza ebraica nel senso 
della consapevolezza di rappresentare non più solo una 
comunità religiosa ma un popolo e una nazione e di 
dover mirare al Ritorno nella terra di Palestina. 
Ma importante, agli albori del sionismo, fu la lezione, 
soprattutto, di Giuseppe Mazzini per suggerire un 
approccio alla questione nazionale che presentasse la 
più limpida impronta umanistica e universalistica. 
Così, se l’ideale e il progetto sionistico si collocarono 
nell’età dei nazionalismi, essi si caratterizzarono per 
la distinzione e distanza da approcci aggressivi e 
ambizioni di potenza. Al tempo stesso, il Risorgimento 
fu strettamente collegato all’anelito verso una società 
più libera, più giusta e più laica. 
…Queste constatazioni sono oggi di speciale attualità. 
Ad una Europa faticosamente alla ricerca di una nuova 
idea di Unione e di una più compiuta Comunità di popoli 
e di democrazie fa infatti da contraltare un Medio Oriente 
attraversato da fermenti convulsi e spesso indecifrabili, 
ma sicuramente rappresentativi oggi di una aspirazione 
sincera dei popoli e delle Nazioni alla libertà e 
all’affrancamento dall’autocrazia e dall’oscurantismo…

Dal saluto del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano in occasione della Conferenza Italia-Israele: gli 
ultimi centocinquanta anni”, Gerusalemme 16-17 maggio 
2011, organizzata per le celebrazioni in Israele
dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia

…È
על  הדעת  את  לתת  כדי  מזו  מתאימה  הזדמנות  ין 

משמעותה של הכמיהה לכינון מדינה לאומית עבור 

בזה  זה  כרוך  שגורלם  היהודי,  והעם  האיטלקי  העם 

באורח יוצא דופן ובלתי נמנע. 

המשותפת  הזהות  תודעת  שוכנת  התהליכים  שני  של  בשורשם 

שלא נגוזה מעולם ולא נמחתה מעולם, אף כי פיעמה בעמים שחיו 

במשך אלפי שנים בתנאים של פילוג ופיזור.

מקורה של תנועת התחייה האיטלקית ב“רעיון הלאום“ שסחף את 

אירופה במאה ה-19 ושירטט מחדש את מפת הגבולות, ואשר ניזון 

מאידיאלים של דמוקרטיה, חירות, קדמה חברתית וסולידריות.

כמו  באישים  שהתגלמה  בינלאומית  לסולידריות  גם  והכוונה 

נקראת  (שבימינו  הרודנות  ונגד  החירות  למען  שנלחם  גריבלדי, 

האוקיינוס  של  גדותיו  משתי  בעולם,  רבות  בארצות  יחיד)  שלטון 

האטלנטי, לא כל שכן בחזונם האירופי של מאציני וקטנאׂו. מכאן 

שלום  שוחר  לקיום  התנאים  את  להכשיר  השאיפה  גם  נבעה 

ושיתופי בין אומות (שוב, מאציני).

”האומה“ של מאציני או הציונות של הרצל נבדלות אלפי הבדלות 

מתוצאותיהן ההרסניות של תנועות הלאומנות של המאה ה-20. 

...החל במחצית השנייה של המאה ה-19 שימשה תנועת התחייה 

דהיינו  יהודית,  תודעה  של  להתפתחותה  ותמריץ  השראה  שלנו 

ולהתעוררותו  דתית,  קהילה  רק  ולא  ואומה  עם  להיותם  מודעות 

של הצורך לשאוף לשיבה לארץ ישראל.

ג‘וזפה  של  שיעורו  היה  במיוחד  חשוב  הציונות  בשחר  ואולם 

מאציני, שהציע גישה לשאלה הלאומית בחותם אנושי ואוניברסלי 

ברור.

מעידן  חלק  היו  ותוכניתה  הציונות  שאידיאל  פי  על  אף  וכך, 

הלאומיות, הם התאפיינו בנבדלותם ובריחוקם מגישות תוקפניות 

הדוק  קשר  קשורה  הייתה  התחייה  בעת,  בה  לשררה.  ומשאיפות 

לכמיהה לחברה חופשית יותר, הוגנת יותר וחילונית יותר.

שלא  אירופה  מול  בימינו.  תוקף  משנה  מקבלות  אלה  ...הצהרות 

של  מלאה  והגשמה  האיחוד  של  חדשה  תפיסה  אחר  לתור  חדלה 

המוצף  התיכון  המזרח  מנגד  ניצב  והדמוקרטיות,  העמים  קהילת 

אך  מובנים,  בלתי  קרובות  לעתים  מטלטלים,  תסיסה  מוקדי 

לחירות  ואומות  עמים  של  כנה  שאיפה  ספק  ללא  היום  המייצגים 

ולגאולה משלטון היחיד ומן החשכה...

מתוך נאומו של נשיא הרפובליקה ג‘ורג‘ו נפוליטאנו לרגל כנס ”איטליה-
ישראל: 150 השנים האחרונות“, שנערך בירושלים בין התאריכים 16-
17 מאי 2011 במסגרת החגיגות בישראל לציון מלאות 150 שנה לאיחוד 

איטליה.

...א

במסגרת החגיגות בישראל לציון מלאות 150 שנה לאיחוד איטליה
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על קצה המזלג

Le idee del Risorgimento e il Sionismo moderno
ell’anno 1865 un filosofo 
ebreo tedesco di nome Moses 
Hess pubblicò un libro dal 

titolo “Roma e Gerusalemme: uno 
studio sul nazionalismo ebraico”. Nella 
sua introduzione si legge: “…con la 
liberazione della Città Eterna sulle rive 
del Tevere comincia la liberazione della 
Città Eterna sui pendii del Monte Moriah: 
il risorgimento dell’Italia annuncia la 
rinascita di Giuda. I giovani orfani di 
Gerusalemme parteciperanno anch’essi alla 
grande rigenerazione delle Nazioni, al loro 
risveglio dal letargo del Medio Evo, con 
i suoi terribili incubi”. Per Moses Hess la 
primavera delle Nazioni era cominciata in 
Europa nel 1848 e avrebbe spinto anche Israele a “riscoprire 
la sua missione storica e a combattere per i propri diritti 
nazionali”. L’intuizione di Hess costituisce una delle basi su cui 
si è sviluppato il sionismo moderno ed è stato costruito lo Stato 
di Israele. 
Nel 1851, pochi anni prima che Hess pubblicasse “Roma e 
Gerusalemme”, Benedetto Musolino, un giovane filosofo 
italiano di Pizzo Calabro che si era arruolato con Garibaldi e 
che aveva visitato la Terra Santa quattro volte, aveva scritto un 
libro utopico titolato “Gerusalemme e il popolo ebraico”, in 
cui, seppure in modo del tutto isolato, anticipava il padre del 
sionismo politico Theodor Herzl, lanciando il sogno del ritorno 
degli ebrei in Terra di Israele.
L’idea di un collegamento tra il Risorgimento italiano e quello 
ebraico è stata sintetizzata dallo storico piemontese Arnaldo 
Momigliano, il quale coniò l’espressione di “nazionalizzazione 
parallela”, che avrebbe anche contraddistinto la partecipazione 
ebraica al moto risorgimentale. “…La formazione della 
coscienza nazionale italiana negli ebrei è parallela alla 
formazione della coscienza nazionale nei piemontesi, nei 
napoletani o nei siciliani: è un momento dello stesso processo 
e vale a caratterizzarlo”, ha scritto Momigliano nel 1933. 
Nel dibattito storiografico, al quale ha partecipato anche 
l’intellettuale italiano Antonio Gramsci con uno scritto su “Il 
Risorgimento” pubblicato nel terzo volume dei Quaderni dal 
Carcere stampato da Einaudi nel 1949, un punto nodale nel 
rapporto tra Risorgimento ed ebrei è l’intrecciarsi della libertà 
italiana e della libertà ebraica. 
Il coinvolgimento degli ebrei italiani nel Risorgimento e il loro 

contributo all’Unità è stato per molti versi 
straordinario. Il messaggio mazziniano e il 
suo valore della Patria ha toccato il rabbino 
e teologo livornese Eliah Benamozegh che, 
nella sua opera Morale ebraica e morale 
cristiana sottolinea la concordanza, per gli 
ebrei, tra Messianesimo e Patria. Centinaia 
sono stati gli ebrei attivi nella Carboneria. 
Alcuni furono collaboratori stretti di 
Giuseppe Mazzini come Alessandro Levi, 
Nello Rosselli, Raffaele Vita Foa, Felice 
Momigliano, Ugo Della Seta. I moti di 
Venezia contro gli austriaci furono guidati 
dall’ebreo Daniele Manin. A Torino, il 
rabbino Lelio Cantoni e l’avvocato David 
Levi lavorarono con Roberto D’Azeglio, 

propugnatore del Decreto sull’emancipazione israelitica firmato 
il 29 marzo del 1848 dal Re di Sardegna Carlo Alberto. Dei 
Mille fecero parte otto ebrei, dei quali tre ufficiali. È noto 
che per assecondare la spedizione in Sicilia, il Conte Cavour 
si fece finanziare dalla famiglia piemontese Finzi. Il suo più 
stretto consigliere fu Isacco Artom. Nel 1869 l’esercito italiano 
aveva 87 ufficiali e più di 300 soldati ebrei (87 su 14.108 e 
300 su 170.000. Gli ebrei erano allora 30.000 su 25 milioni 
di abitanti). Molti di questi militarono tra le truppe del Gen. 
Raffaele Cadorna che entrarono per la breccia di Porta Pia. Fu 
il Capitano Giacomo Segre a sparare il primo colpo di cannone 
contro le mura di Roma, mentre un Piperno e un Alatri vennero 
chiamati a far parte del nuovo Consiglio Comunale. 
Compiuta l’Unità d’Italia, continuò l’ascesa ebraica nella 
dirigenza politica, militare e culturale italiana. Gli ebrei hanno 
dato all’Italia: un Primo Ministro, Luigi Luzzatti; un Ministro 
della Guerra, Giuseppe Ottolenghi; un Segretario Generale del 
Ministero degli Esteri, Giacomo Malvano, un Sindaco di Roma, 
Ernesto Nathan.
Ma lo spirito del Risorgimento restò vivo anche tra i padri del 
sionismo. Uno di loro, Ze’ev Jabotinsky, studiò a Roma tra il 
1898 e 1901, anni formativi in cui rimase molto influenzato 
dalla cultura italiana e dalle idee del Risorgimento, al punto 
da affermare che esse avessero “approfondito il mio sionismo 
superficiale trasformandolo da sentimento istintivo a vera e 
propria dottrina”. 

A cura di Simonetta Della Seta

N

uando il 24 marzo del 1947 l’Assemblea 
Costituente stabilì che «La bandiera 
della repubblica è il tricolore italiano: 

verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni» (come recita il testo della 
Costituzione), si levarono applausi e fu un momento 
di profonda emozione per tutti i presenti. La bandiera 
italiana porta i segni della storia, ed è il risultato 
di un percorso nel quale il tricolore ha sempre 
rappresentato l’anelito alla libertà. E se l’Unità 
d’Italia compie 150 anni, la storia della bandiera 
italiana ha radici più antiche: nasce a Reggio Emilia 
il 7 gennaio del 1797, quando il Parlamento della 
Repubblica Cispadana decretò che dovevano essere 
usati i colori Verde, il Bianco e il Rosso in tutti gli 
stendardi (il bianco e il rosso erano già presenti 
nell’antico stemma del Comune di Milano). Durante 
l’epoca napoleonica, la bandiera d’Italia diventò il 

simbolo del popolo e pian piano divenne portatrice 
di quei valori che condussero al Risorgimento. 
Dopo il Congresso di Vienna, con la Restaurazione, 
il tricolore continuò ad essere usato in tutta Italia 
dai Moti del 1831 e nelle rivolte mazziniane come 
simbolo di libertà. Poeti e scrittori del Risorgimento 
trovarono ispirazione nel tricolore per esprimere il 
sentimento di speranza nell’Italia unita. Lo stesso 
Goffredo Mameli, autore dell’inno italiano, nel 
1947 scrive nel suo Canto degli Italiani “Raccolgaci 
un’unica bandiera, una speme”. Durante la 
prima guerra d’Indipendenza, nel 1848, le truppe 
portarono il tricolore (con lo stemma dinastico dei 
Savoia). Il 14 maggio del 1861 venne proclamato il 
Regno d’Italia, ma non ci fu una legge che definiva 
il modello della bandiera italiana fino al 1925. Con 
la nascita della Repubblica e con la Costituzione il 
modello del Tricolore venne finalmente definito. 

Q כי   ,1947 במרס  ב-24  המכוננת  האספה  קבעה  אשר 

לבן  ירוק,  האיטלקי:  הטריקולור  הוא  הרפובליקה  ”דגל 

(כלשון  ברוחבם“  שווים  אנכיים  פסים  בשלושה  ואדום, 

אחזה  עמוקה  והתרגשות  סוערות  כפיים  מחיאות  נשמעו  החוקה), 

והוא  העבר,  אותות  את  עמו  נושא  איטליה  של  הדגל  הנוכחים.  בכל 

פריה של דרך שלאורכה תמיד ייצג הטריקולור את הכמיהה לחירות. 

ואם מלאו לאיחוד איטליה 150 שנה, הרי ששורשיו של דגל איטליה 

עתיקים עוד יותר: ראשיתו ברג‘ו-אמיליה ב-7 בינואר 1797, כאשר 

בצפון- שנוסדה   ,Cispadana רפובליקה  של  הנבחרים  בית  פסק 

מערב איטליה בחסות צבא נפולאון, כי יש להשתמש בצבעים ירוק, 

העתיק  בסמלה  הופיעו  כבר  והאדום  (הלבן  הדגלים  בכל  ואדום  לבן 

האיטלקי  הדגל  הפך  נפוליאון  תקופת  במהלך  מילאנו).  עיריית  של 

לסמל העם ונעשה אט-אט לנס ערכי התחייה. לאחר קונגרס וינה, עם 

השבת המשטר המלוכני, הוסיף הטריקולור לשמש בכל רחבי איטליה 

משוררים  החירות.  כסמל  מאציני  ובמהפכות   1831 בהתקוממויות 

וסופרים של תנועת התחייה שאבו השראה מהטריקולור כדי לבטא 

את כיסופיהם לאיטליה מאוחדת. גם גופרדו מאמלי, מחבר ההמנון 

האיטלקי, כתב ב-1947 ב“שירת האיטלקים“ פרי עטו: ”הניפו דגל 

אחד, תקווה אחת“. במהלך מלחמת העצמאות הראשונה, ב-1848, 

של  השושלת  סמל  (כשבמרכזו  הטריקולור  דגל  את  הכוחות  הניפו 

בית ָסבׂוָיה). ב-14 במאי 1861 הוכרז על הקמת ממלכת איטליה, אך 

עד 1925 לא נחקק כל חוק שהגדיר את הדגל האיטלקי הרשמי. עם 

כינון הרפובליקה והחוקה אומץ לבסוף דגם הטריקולור.

והעיצוב.  האופנה  לעולם  גם  איטליה  דגל  חדר  השנים  במרוצת 

מעצבים רבים שאבו השראה ליצירותיהם מצבעי הטריקולור. לרגל 

מובילות  חברות  כמה  בחרו  איטליה  לאיחוד  השנים   150 חגיגות 

לציין את האירוע החגיגי בייצור מחודש של מוצרים מוכרים שלהן 

במהדורות מיוחדות בהשראת הטריקולור. 

כ

רעיונות התחייה והציונות המודרנית

הדעות  הוגה  פרסם   1865 שנת 

חיבור  הס  משה  גרמני  היהודי 

מחקר  וירושלים:  ”רומי  בשם 

במבוא: וכתב  היהודית“,  הלאומיות  על 

הטיבר  שלגדות  הנצח  עיר  שחרור  ”...עם 

הר  שלמרגלות  הנצח  עיר  שחרור  החל 

על  מבשרת  איטליה  של  התחייה  המוריה: 

של  הצעירים  יתומיה  יהודה.  של  תחייתה 

של  מחדש  בכינון  הם  גם  ישתתפו  ירושלים 

הביניים,  ימי  מתרדמת  הקיצן  עם  האומות, 

על סיוטיה הנוראיים“. לטענתו של משה הס, 

ועורר  ב-1848  באירופה  החל  העמים  אביב 

שליחותו  את  ”לגלות  היהודי  העם  את  גם 

זכויותיו  למען  ולהילחם  ההיסטורית 

מן  אחד  היא  הס  של  השקפתו  הלאומיות“. 

היסודות שמהם התפתחה הציונות המודרנית 

ושעליהם נבנתה מדינת ישראל.

ב-1851, שנים אחדות לפני שפרסם הס את ”רומי וירושלים“, כתב בנדטו 

מוסולינו, פילוסוף איטלקי צעיר מפיצו קלברו שהתגייס לצדו של גריבלדי 

והעם  ”ירושלים  בשם  אוטופי  ספר  פעמים,  ארבע  ישראל  בארץ  וביקר 

היהודי“, שבו הקדים את אבי הציונות בנימין זאב הרצל, אף כי היה זה דבר 

חד-פעמי, וביטא את משאלת השיבה של היהודים לארץ ישראל.

רעיון הזיקה בין התחייה האיטלקית וזו היהודית תומצת על ידי ההיסטוריון 

”לאומיות  הביטוי  את  טבע  אשר  מומיליאנו,  ארנלדו  פיימונטה  חבל  בן 

מקבילה“, אשר ייחד את השתתפות היהודים במאבק התחייה. ”...התעוררות 

התודעה הלאומית האיטלקית אצל היהודים מקבילה להתעוררות התודעה 

תהליך  באותו  פרק  זהו  וסיציליה:  נפולי  פיימונטה,  בני  אצל  הלאומית 

ומאפיין את התהליך עצמו“, כתב מומיליאנו ב-1933. במחקר ההיסטורי, 

שעליו נתן את דעתו גם האינטלקטואל האיטלקי אנטוניו גראמשי בחיבורו 

שפורסמו  הכלא“  בית  של ”מחברות  השלישי  בכרך  שנכלל  על ”התחייה“ 

בהוצאת איינאודי ב-1949, נקודת המפתח בקשר בין תנועת התחייה לבין 

היהודים היא השזירה בין השחרור האיטלקי והשחרור היהודי.

התגייסות היהודים האיטלקים לתנועת התחייה ותרומתם לאיחוד איטליה 

היו יוצאות דופן בהיבטים רבים. המסר של מאציני וערך המולדת שלו נגעו 

התייחס  אשר  בליבורנו,  שגדל  אמוזג  בן  אליהו  והתיאולוג  הרב  של  ללבו 

נוצרי“  מוסר  לעומת  יהודי  ”מוסר  בחיבורו 

משיחיות  בין  היהודים  שעושים  להקבלה 

בתנועת  השתתפו  יהודים  מאות  ומולדת. 

הקרבונארי. אחדים מהם היו עמיתים קרובים 

רוסלי,  נלו  לוי,  אלסנדרו  כמו  מאציני,  של 

מומיליאנו,  פליצ‘ה  פואה,  ויטה  רפאלה 

נגד  ונציה  מרידות  בראש  סטה.  דלה  אוגו 

היהודי.  ָמִנין  דניאֶלה  עמד  האוסטרים 

בטורינו פעלו יחד עם רוברטו דאצליו, שיזם 

העם  של  האמנסיפציה  על  ההכרזה  כתב  את 

היהודי ב-1848, הרב לליו קנטוני והפרקליט 

שמונה  השתתפו  האלף“  ב“מסע  לוי.  דוד 

יהודים, בהם שלושה קצינים. ידוע כי לצורך 

קאבור  הרוזן  קיבל  לסיציליה  במסע  תמיכה 

ימינו  יד  מפיימונטה.  פינצי  ממשפחת  מימון 

של הלה היה איזאקו ארטום. ב-1869 שירתו 

בצבא האיטלקי 87 קצינים ויותר מ-300 חיילים יהודים (87 מתוך 14,108 

ו-300 מתוך 170,000. היהודים באותה תקופה היו 30,000 מתוך 25 מיליון 

שער  דרך  לרומא  שפרצו  קאדורנה  בכוחות  לחמו  מהם  רבים  תושבים). 

פורטה פייה. מי שירה את יריית התותח הראשונה לעבר חומות רומא היה 

קצין בשם סגרה, ואילו היהודים פיפרנו ואלטרי נקראו לכהן במועצת העיר 

החדשה.

המנהיגות  בסולם  היהודים  של  עלייתם  נמשכה  איטליה,  איחוד  לאחר 

היהודית  הקהילה  מקרב  איטליה.  של  והתרבותית  הצבאית  המדינית, 

ג‘וזפה  מלחמה,  שר  לוצאטי;  לואיג‘י  ממשלה,  ראש  צמחו  האיטלקית 

רומא,  עיריית  וראש  מלבאנו;  ג‘אקומו  החוץ,  משרד  מזכ“ל  אוטולנגי; 

ארנסטו נתן.

רוחה של התחייה הוסיפה לפעם גם בלבבותיהם של אבות הציונות. אחד 

מהם, זאב ז‘בוטינסקי, למד ברומא בין השנים 1901-1898, שנים מעצבות 

שבהן הושפע עד מאוד מן החיים באיטליה, מהתרבות האיטלקית ומרעיונות 

התחייה, עד שאמר על אודותם: ”...העשירו והעמיקו את ציונותי השטחית, 

מהרגשה אינסטינקטיבית עשּוַה להשקפה.“

ערכה: סימונטה דלה סטה
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