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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá obdobím hospodářského zázraku a jeho 

ekonomickými, politickými a sociálními důsledky pro vývoj Itálie v 60. letech. Roku 1956 

v této zemi započal tzv. hospodářský zázrak, při kterém se převážně zaostalá Itálie stala 

jednou z průmyslových mocností Evropy. Úspěchy rozrůstajícího se průmyslu jsou 

přiblíženy na příkladech firem ENI a Fiat, nejen ty v těchto letech významně ovlivnily 

hospodářský a sociální život italského obyvatelstva. Navzdory mnoha pozitivním aspektům 

měl rychlý italský ekonomický rozvoj i negativní stránku. Modernizace země byla 

zajištěna díky velkému množství levné pracovní síly, která se přesunula do průmyslových 

oblastí, kde pracovala v poměrně špatných podmínkách. Konec ekonomického rozmachu 

zanechal zemi hluboce transformovanou ve všech ohledech a ukázal mnoho sociálních 

nerovnováh italského státu. Italská vláda se snažila s touto situací vypořádat, ale postupně 

docházelo k radikalizaci italské společnosti a vzniku studentského a dělnického hnutí. Tato 

bakalářská práce odpoví na otázky, jaký vliv měl rychlý ekonomický růst na transformaci 

italské společnosti v 60. letech? Jakým způsobem hospodářský zázrak ovlivnil rozvoj 

sociálních hnutí?  

Annotation 

This bachelor thesis examines the period of the Italian economic miracle. It aims to analyse 

its economic, political and social impacts in Italy in the 1960s. In 1956 the so-called 

economic miracle started and transformed largely agrarian Italy into one of the strongest 

industrial powers of Europe. The successes of the growing industry are illustrated on the 

examples of ENI and Fiat, however not only those significantly affected the economic and 

social life of the Italian population in these years. Despite many positive aspects Italy's 

rapid economic development also had its downsides. The modernization of the country was 

carried out thanks to a large number of migrants who moved to industrial areas, where they 

were working in relatively unfavourable working conditions. Provided that the end of the 

economic boom deeply transformed the country and exposed many social imbalances of 

the Italian state. The Italian government tried to cope with this situation, but gradually 

Italian society became radical. Therefore, the student and workers' movement emerged. 

This thesis answers the questions of how did the rapid economic growth influence the 

transformation of Italian society in the 1960s? How did the economic miracle affect the 

development of social movements? 
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Úvod 
V letech 1956 až 1963 zažila Itálie období hospodářských a sociálních změn, které 

v její historii neměly obdoby. Politická stabilita 50. let a nízké náklady na energii a práci 

způsobily, že během několika let se chudá a válkou zničená země stala jednou z hlavních 

průmyslových mocností Evropy. Rychle stoupala výroba ve všech odvětvích ekonomiky. 

Byly budovány nové strojírenské, hutnické a petrochemické závody. Masová výroba 

automobilů, televizorů a domácí spotřebičů zásadně změnila italský životní styl. Úspěchy 

rozrůstajícího se průmyslu v těchto letech hrály důležitou roli při formování moderního 

vzhledu země. Díky své intenzitě a rychlosti byly ovlivněny všechny aspekty 

hospodářského a sociálního života italského obyvatelstva. A právě proto dostalo toto 

období pojmenování „hospodářský zázrak“. Znamenal ale mnohem víc než jen 

ekonomický růst, zahrnoval zásadní změnu ve způsobu, jakým Italové žili a vnímali sami 

sebe. 

Hlavním tématem mé bakalářské práce jsou důsledky italského hospodářského 

zázraku na Itálii v 60. letech. Navzdory mnoha pozitivním aspektům měl rychlý italský 

ekonomický rozvoj i negativní stránku. I přes zvyšující se produktivitu dělníků, která 

vyústila ve vyšší zisky, byly pracovní podmínky v továrnách velmi špatné a reálné mzdy 

pracujících klesly. Vylidňování venkova na jihu země a migrace milionů Italů z vesnic do 

měst kvůli možnosti lepšího pracovního uplatnění v nově otevřených továrnách ještě více 

prohloubily rozdíly mezi severem a jihem země. Města se stala přeplněnými metropolemi a 

díky masové motorizaci a rozvoji energetického průmyslu vedl boom k nenávratné 

proměně italské krajiny. Konec ekonomického rozmachu zanechal zemi hluboce 

transformovanou ve všech ohledech a ukázal mnoho sociálních nerovnováh italského státu. 

To, co lze definovat jako zlatý věk italské ekonomiky, obsahovalo v sobě zárodky 

nepokojů, které v 60. letech propukly. 

Postupné zhoršování hospodářských a finančních poměrů země měly nemalý vliv 

na politickou situaci. Křesťanskodemokratická strana pomalu ztrácela podporu, protože v 

nové moderní společnosti se tradiční hodnoty strany staly pro obyvatelstvo méně 

přitažlivé. Z toho důvodu vznikla nová středo-levicová koalice, která měla za úkol vykonat 

řadu důležitých strukturálních reforem, které by pomohly Itálii vyrovnat se s následky 

ekonomického růstu. V této době postupně docházelo došlo k rozvoji studentského a 

dělnického hnutí. Studentští aktivisté nejprve nesouhlasili se stávajícím vzdělávacím 
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systémem, posléze reagovali na politickou a sociální nestabilitu země. Dělnické hnutí 

řadou revolt bojovalo za lepší pracovní a sociální podmínky. Studenti rozšiřovali své 

protesty i do prostředí dělnických tříd, k jejichž stávkám se připojovali.  

Cílem mé bakalářské práce je přiblížit ekonomické, politické a sociální dopady 

hospodářského boomu. Má práce zodpoví tyto výzkumné otázky: „Jaký vliv měl rychlý 

ekonomický růst na transformaci italské společnosti v 60.letech? Jakým způsobem 

hospodářský zázrak ovlivnil rozvoj sociálních hnutí?“. Hlavní důraz bude kladen na 

postupné radikalizování italského obyvatelstva. Práce bude primárně vypracována v 

časovém rozmezí od roku 1960 do roku 1969, nicméně klíčové události 50. let budou v 

práci zohledněny. Každá kapitola bude chronologicky vedena podle dílčích témat. Práce 

bude kompilací především sekundárních zdrojů, které se zabývají obdobím od 50. do 60. 

let v Itálii.  Bude se jednat o chronologický rozbor ekonomického, politického a sociálního 

vývoje. Vzhledem k cíli bude bakalářská práce tvořena tematicky vymezenými celky, 

přičemž v každé kapitole bude propojena deskripce s analytickým pohledem. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola bude 

popisovat samotný hospodářský zázrak, jeho vznik a průběh v různých částech Itálie v 

období 50. a 60. let. Konkrétně představí různé firmy, které v tomto období vznikly nebo 

markantně posílily. Druhá kapitola se bude zabývat ekonomickými dopady italského 

boomu. K analýze jsem si zvolil energetický a automobilový průmysl. Státní ropná 

společnost ENI a soukromá automobilka Fiat jsou totiž považovány za symboly italského 

ekonomického růstu. Třetí kapitola se bude věnovat politickým důsledkům ekonomického 

boomu. Snižující se podpora křesťanských demokratů v 50. letech způsobila odklon od 

centristické vlády a potřebu vytvořit novou koalici. Tato část mimo jiné představí důležité 

parlamentní volby během 50. a 60. let. Postupně budou objasněny důvody přechodu k 

vládě středu a levice a reformy, které nová vláda zamýšlela. Poslední, čtvrtá kapitola mé 

práce, bude analyzovat sociální důsledky, které hospodářský zázrak přinesl. Charakterizuji 

migraci obyvatelstva a její dopady na ekonomickou a sociální stránku měst. Pozornost 

bude kladena na postupnou radikalizaci italské společnosti, kdy ve druhé polovině 60. let 

došlo na univerzitách k rozvoji studentského hnutí a následnému zformování dělnického 

hnutí v továrnách a v dělnických čtvrtích. Kapitola objasní příčiny vzniku hnutí, hlavní 

skupiny, které řídily protestní akce a nakonec průběh studentských a dělnických protestů 

do roku 1969. 
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Ve své bakalářské práci jsem čerpal ze zdrojů v anglickém i italském jazyce. 

Jednalo se o sekundární literaturu, tedy knihy a akademické články. Pro představení 

italského hospodářského zázraku jsem využil knihu A History of Contemporary Italy: 

Society and Politics, 1943-1988 od Paula Ginsborga, anglický překlad knihy Italy Since 

1945, jejíž autorkou je Elizabeth Wiskemann, nebo například článek Entrepreneurial 

Typologies in the History of Industrial Italy: Reconsiderations od italského historika 

specializujícího se na hospodářské dějiny Franca Amatoriho. V italském jazyce jsem 

uplatnil knihu Storia del miracolo italiano: culture, identità, trasformazioni fra anni 

cinquanta e sessanta od italského historika Guida Crainze, jež se podrobně zaobírá situací 

v Itálii během ekonomického boomu. Pro hlubší analýzu společnosti ENI jsem čerpal z 

článku State Enterprise and Italy's "Economic Miracle": The Ente Nazionale Idrocarburi 

od Francesky Carnevali, ve kterém se autorka věnuje rozvoji společnosti ENI v kontextu 

italského ekonomického zázraku až do poloviny 60.let. Dále jsem využil článek od italské 

profesorky Francesky Fauri týkající se rozmachu soukromé automobilky Fiat The Role of 

Fiat in the Development of the Italian Car Industry in the 1950's. Z další anglicky psané 

literatury jsem čerpal z kapitoly The “Opening to the Left” od Paola Pombeniho, která byla 

zveřejněna v knize The Oxford Handbook of Italian Politics, zabývající se vstupem 

levicově orientovaných stran do italské vlády. Pro informace o průběhu a výsledcích voleb 

jsem využil akademický článek The 1963 Italian Elections od politologů Davida 

McLellana a Roberta McLellana. Důležitou součástí mé práce je i migrace Italů a jejich 

asimilace v novém pracovním prostředí měst a továren, kterými se zaobírá americká 

socioložka Kitty Calavita v knize Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in 

Southern Europe. K tématu rozvoje studentského hnutí v Itálii jsem čerpal z kapitoly Italy 

od autorů Jana Kurze a Mariky Tolomelli, která byla zveřejněna v knize 1968 in Europe: A 

History of Protest and Activism, 1956-1977 a knihu The Spirit of '68: Rebellion in Western 

Europe and North America, 1956-1976 od amerického historika působícího ve Francii 

Gerd-Rainra Horna, jenž se věnuje historii sociálních hnutí. S tím souvisí nový 

myšlenkový směr, Nová levice, která je vysvětlena v knize Italy and 1968: Youthful Unrest 

and Democratic Culture od amerického historika Stuarta Hilwiga. Tato práce se však 

kromě studentského hnutí věnuje i dělnickému hnutí, stejně tak jako kniha ’More Work! 

Less Pay!’: Rebellion and Repression in Italy, 1972–7 od Phila Edwardse nebo anglický 

článek What do we want? Everything! 1969: Italy’s “Hot Autumn” od amerického autora 

Williama Keacha, jenž se věnuje vývoji dělnických nepokojů na konci šedesátých let. 
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1. Italský hospodářský zázrak 
Itálie byla v polovině 50. let stále ještě v mnoha ohledech poměrně nerozvinutou 

zemí. Rychlému zotavení státu pomohlo ukončení tradičního italského protekcionismu a 

přijmutí Marshallova plánu, které usnadnilo technologickou obnovu velkých podniků. 

Průmyslový sektor se rozvíjel převážně ve výrobě oceli, ropných produktů nebo 

automobilů, ale ze začátku byl omezen geograficky hlavně na sever Itálie.1 Průmyslová 

odvětví se postupně zdokonalovala, až dosáhla dostatečné technologické úrovně a mohla 

aktivně reagovat na vytvoření Evropského hospodářského společenství. K tomuto rozvoji 

průmyslu však bylo potřeba velké množství pracovní síly. Z toho důvodu došlo k obrovské 

meziregionální migraci Italů z venkovského jihu na sever, která způsobila do roku 1963 

pokles počtu rolníků ze 46 % na 28 %.2 

Postupně se geografická rozloha italské výroby rozšířila za úzké hranice 

průmyslového trojúhelníku. Pokud se dříve považovala Lombardie a Piemont za epicentra, 

tak nyní se průmysl rozšířil i na jih k Bologni a na východ do Val Padana, aby se dostal na 

Jadran do přístavů Porto Marghera a Ravenna. Do roku 1961 dosáhl počet zaměstnaných v 

průmyslu již 38 % pracujícího obyvatelstva a v terciárním sektoru se zvýšil na 32 %. Tímto 

se Itálii otevřela cesta k připojení se k vyspělým průmyslovým velmocem.3 

Industrializace středu Itálie byla velmi odlišná od industrializace ve velkých 

centrech na severu. Průmyslový růst nebyl koncentrován ve velkých městech, ale šířil se 

mezi menšími městy a na venkově. Až na pár výjimek byl charakterizován malými 

firmami zaměstnávající méně než padesát lidí, často méně než dvacet. Tyto podniky 

vzkvétaly v tradičních odvětvích jako je oděvnictví, výroba obuvi, výroba nábytku, 

keramika a kožené zboží. Menší část z nich se zapojovala i ve strojírenství, např. ve výrobě 

dílů pro větší kovoobráběcí společnosti. Všechny firmy byly vysoce flexibilní, rychle se 

přizpůsobovaly trhu a stále více se orientovaly na export.4 

K ekonomickému boomu se neodmyslitelně pojil jižní rozvojový fond Cassa per il 

Mezzogiorno, který zřídila vláda v čele s Křesťanskými demokraty v srpnu 1950. Byl to 

 
1 Kitty Calavita, Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005), 53 
2 Emanuele Felice, Ascesa e declino: storia economica d'Italia (Bologna: Il mulino, 2015), 236 
3 Paul Ginsborg, A History of Contemporary Italy: Society and Politics, 1943-1988 (London: Penguin Books, 

1990), 215–216 
4 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 234 
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orgán, který pomocí veřejných prostředků modernizoval jih Itálie. Významně investoval do 

výstavby silnic a akvaduktů, do cestovního ruchu a zemědělství.5  Od roku 1957 se začal 

orientovat na těžký průmysl. Mezi léty 1961 a 1965 podporoval průmysl částkou přibližně 

30 miliard lir ročně, do roku 1973 investoval až 230 miliard lir ročně. Vznikly určité 

prioritní oblasti na jihu, které byly označeny jako „rozvojové zóny“ a ty dostávaly tyto 

velkorysé finanční prostředky. K obrovskému rozvoji průmyslu došlo ve velkých městech 

jako v Tarantu a Bagnoli poblíž Neapole, kde vznikly ocelárny. Automobilka Alfa Romeo 

otevřela novou továrnu v Pomigliano d'Arco poblíž Neapole a Fiat v Poggioreale na 

Sicílii.6 

Měnová stabilita, díky které bylo možné udržovat příznivé úrokové sazby ze strany 

italské banky, sloužila k vytvoření správných podmínek pro akumulaci kapitálu a jeho 

následné investici do průmyslu.7  

Pro posílení ekonomiky stát také podporoval odvětví energetických zdrojů a 

surovin. V únoru 1953 byl vytvořen státní průmyslový koncern Ente Nazionale 

Idrocarburi – ENI, který se stal hlavní společností pro dodávku a distribuci ropy a 

zemního plynu v Itálii. Vystavěla mnoho petrochemických závodů, které měly do roku 

1967 více než 2 500 zaměstnanců.8 Na druhou stranu se rozvíjela i státní společnost Institut 

pro obnovu průmyslu (lstituto per la Ricostruzione lndustriale; IRI), která vznikla již před 

válkou. V období boomu IRI zmodernizovala ocelářský průmysl, který byl schopen 

poskytnout velké množství levné oceli pro italské firmy, zlepšil infrastrukturu a mohly 

vznikat nové druhy spotřebního zboží. Výroba oceli se pod záštitou IRI soustředila hlavně 

v Corniglianu poblíž Janova. Na konci roku 1956 vláda ustanovila nové Ministerstvo 

státních podniků Ministero delle Partecipazioni Statali, které bylo nadřazené IRI, ENI a 

Cassa per il Mezzogiorno. 9  

Dalším ze symbolů ekonomického zázraku se stal automobilový průmysl. Vozy se 

v těchto letech staly ikonou moderny, po kterých toužila celá Itálie. Největší část trhu 

ovládala společnost Fiat. Vittorio Valletta, který řídil automobilku Fiat jménem rodiny 

Agnelli, přispěl k masové motorizaci. Již v roce 1955 představil dva levné modely, Fiat 

600 a Fiat 500, které se staly velkým úspěchem a vedly k revoluci ve způsobu cestování 

 
5 John Foot,The Archipelago: Italy Since 1945 (London: Bloomsbury Publishing, 2018) kapitola 2 
6 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 229–230  
7 Elizabeth Wiskemann, Italy Since 1945 (Hampshire: Palgrave Macmillan UK, 1971), 26 
8 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 230 
9 Wiskemann, Italy Since 1945, 29–30  
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Italů. Závod v Mirafiori v Turíně postupně rostl, na konci 50. let činila roční produkce 

vozů téměř jeden milion.10 

Zboží, které Itálie vyráběla a vyvážela, se v 50. letech významně změnilo. Tradiční 

výrobky ustoupily spotřebnímu zboží, které bylo ve vyspělých zemích velmi žádané. 

Největší nárůst zaznamenaly elektrické spotřebiče. Od roku 1958 do roku 1965 vzrostla 

produkce chladniček ze 13 % na 55 % a praček ze 3 % na 23 %. V té době byla Itálie po 

USA a Japonsku třetím největším výrobcem chladniček na světě. Avšak žádná inovace z 

těchto let neměla větší dopad na každodenní život jako právě televizory. Na konci 50. let 

vlastnilo televizi pouze 12 % italských rodin, do roku 1965 se jejich počet zvýšil na 49 

%.11 

V neposlední řadě by k „zázraku“ nemohlo dojít bez nízkých nákladů na pracovní 

sílu. Dva miliony nezaměstnaných v padesátých letech způsobily, že poptávka po práci 

vysoko převyšovala nabídku a z toho důvodu mohla být mzda zpočátku velmi nízká, což 

umožnilo vysokou míru investic.12 Stálá potřeba zvyšování produktivity v továrnách ztížila 

situaci dělnické třídy, protože byla nucena pracovat v nedostatečně bezpečných 

podmínkách. V letech 1953 až 1960, kdy průmyslová výroba stoupla ze 100 na 189 a 

produktivita pracovníků ze 100 na 162, reálné mzdy v průmyslu mírně poklesly ze 100 na 

99,4. Za těchto okolností byly italské firmy vysoce konkurenceschopné na mezinárodních 

trzích.13  

Je však třeba poznamenat, že italskému modelu rozvoje chyběla dimenze kolektivní 

odpovědnosti. Díky hospodářskému boomu se upřednostňovaly zájmy jedince nebo rodiny 

spíše než celé společnosti. Stát sehrál důležitou roli při stimulaci rychlého ekonomického 

rozvoje, ale následně selhal v řízení sociálních důsledků.14 V severních průmyslových 

centrech zvýšil masivní příliv migrantů z jižní Itálie, z důvodu hledání pracovních míst 

v továrnách, populaci téměř o 50 %. Stát se však nepokusil usnadnit integraci těchto 

migrantů do nových komunit například tím, že by vybudoval moderní sociální systém. 

Dále vláda nedovedla účinně monitorovat státní podniky. Itálie v roce 1960 neměla žádné 

antimonopolní zákony. Existovala nedostatečná legislativa, která bankám zakazovala držet 

 
10 Franco Amatori „Entrepreneurial Typologies in the History of Industrial Italy: Reconsiderations“ The 

Business History Review 85, no. 1 (2011): 165 http://www.jstor.org/stable/41301373. 
11 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 239–240  
12 Giampiero Carocci, Storia dell'Italia moderna (Roma: Newton Compton Editori, 2012), 109 
13 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 214 
14 Ibid., 240 
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akcie průmyslových podniků a současně poskytovat dlouhodobé půjčky, což vytvářelo 

rozporuplný vztah mezi bankami a společnostmi. Nakonec se ukázalo, že stát se nestíhal 

přizpůsobit velké sociální transformaci padesátých a šedesátých let, která přinesla značné 

sociální konflikty.15 

2.  Ekonomické důsledky 
K analýze ekonomických důsledků jsem si vybral dvě italské společnosti. Jako 

první jsem zvolil státní ropnou společnost ENI, která hrála klíčovou roli v průběhu 

hospodářského zázraku v transformaci Itálie. Prostřednictvím dodávek levného zdroje 

energie zapříčinila proměnu země v moderní stát. Dalším důvodem, proč byla zvolena, 

bylo její ovlivnění dalších průmyslových oblastí a její přesah z ekonomické do politické 

sféry. Jelikož ropný koncern ENI úzce souvisel s rozvojem automobilového průmyslu, jako 

druhý příklad byla vybrána automobilka Fiat, která byla jednou z nejvýznamnějších ve 

svém oboru, a právě ona vedla k rozvoji masové motorizace v Itálii. Pracovníci z továren 

Fiatu v 60. letech sehráli důležitou roli při formovaní dělnického hnutí. K analýze jsem se 

rozhodl použít obě tyto společnosti, protože na ENI jde lépe ukázat závislost 

ekonomických dopadů na měnících se politických plánech a na Fiatu zase spíše spojitost s 

pozdějšími sociálními dopady zázraku. 

V období 1951–58 byl růst italské ekonomiky umožněn zejména díky vnitřní 

poptávce. Míra růstu HDP činila v průměru 5,5 % ročně, kdy hlavní investice v tomto 

období byly hlavně v oblasti bydlení a zemědělství. Tento obraz se v letech 1958–63 

dramaticky změnil. Tempo růstu dosáhlo úrovně, jaké v historii sjednocené Itálie nikdy 

nenastalo, což byl průměrný roční nárůst HDP o 6,3 %. Investice do strojů a technických 

zařízení rostly v průměru o 14 % ročně. Průmyslová výroba se v tomto období více než 

zdvojnásobila, přičemž v čele byl strojírenský a petrochemický průmysl.16 Důraz byl 

tentokrát kladen především na mezinárodní obchod. Export rostl přibližně o 12 % ročně a v 

letech 1958 až 1963 se zvýšil na téměř 16 % ročně. Přestože rostl i dovoz, obchodní 

bilance se v průběhu tohoto období nadále zlepšovala.17 Tento příznivý vývoj v kombinaci 

s přítomností početné pracovní síly položil základ značnému ekonomickému růstu. Po roce 

 
15 Amatori „Entrepreneurial Typologies in the History of Industrial Italy: Reconsiderations,“ 169 
16 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 214 
17 Jon Cohen, Giovanni Federico, The Growth of the Italian Economy, 1820-1960 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001), 88 
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1964 si Itálie udržovala konstantní tempo ročního růstu přibližně 5 % HDP, které trvalo 

téměř bez přerušení až do masivních stávek a sociálních nepokojů v letech 1969–70.18 

2.1 Energetický průmysl 

Velkou ekonomickou slabostí Itálie do poloviny dvacátého století byl nedostatek 

uhlí, železa, plynu a ropy. Pro zemi jako Itálie představovala dostupnost těchto surovin 

šanci proměnit se v moderní průmyslový národ. Na počátku 40. let byla nalezena metanová 

a ropná ložiska v Pádské nížině. V roce 1950 bylo vytěženo dvakrát více zemního plynu 

než v roce 1949. Ropa byla následně nalezena i na dalších místech na poloostrově.19 

Získávání zemního plynu nebylo bezproblémové. Naleziště vyžadovala nová technická 

řešení a bylo nutné vybudovat síť potrubí pro její distribuci. Neméně důležité bylo nalézt i 

dostatek odběratelů, kteří se v blízkosti těžby nenacházeli. Hlavní roli v této otázce měla 

společnost Agip – Azienda generale Italiana Petroli založená v roce 1926 fašistickou 

vládou, která pod vedením Enrica Matteiho20 nakonec dokázala najít dostatečné množství 

odběratelů a tím i finanční prostředky. K distribuci zemního plynu byla využita státní 

společnost Snam – Società Nazionale Metanodotti, která do konce roku 1952 položila více 

než 2 000 kilometrů potrubí. Tím byla Pádská nížina spojena s většinou průmyslového 

severu, s firmami jako Fiat, Pirelli a Magneti Marelli. Zemní plyn nahradil dříve 

dováženou ropu a uhlí a pomohl podnikatelům snížit náklady. Na konci roku 1962 se 

plynovodní sítě Snam téměř zdvojnásobily a spotřeba plynu v průmyslu vzrostla o 110 

%.21 

V únoru 1953 vznikla státní ropná společnost Ente Nationale degli Idrocarburi – 

ENI, která měla za úkol výrobu a dodávky benzínu a zemního plynu. ENI vznikla 

sloučením 4 státních firem a to Agip, Agip Mineraria, Snam a Anic. Agip se zabývala 

prodejem pohonných hmot, Agip Mineraria průzkumem a těžbou, Snam distribucí a Anic 

rafinací a petrochemickou výrobou. Prezident firmy ENI Enrico Mattei totiž chtěl, aby 

všechny státní podniky související s těžbou ropy byly seskupeny do jedné holdingové 

společnosti. Vytvoření ENI bylo možné pouze díky spolupráci mezi levým křídlem DC a 

 
18 Nicola Rossi, Gianni Toniolo, „Italy“ v Economic Growth in Europe Since 1945, ed. Nicola Rossi, Gianni 

Toniolo (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 428–429 
19 Elizabeth Wiskemann, Italy Since 1945 (Palgrave Macmillan UK, 1971), 26 
20 Elisabetta Bini, „A Transatlantic Shock: Italy's Energy Policies between the Mediterranean and the EEC, 

1967-1974,“ Historical Social Research 39, no. 4 (2014): 146–147 http://www.jstor.org/stable/24145531. 
21 Francesca Carnevali „State Enterprise and Italy's "Economic Miracle": The Ente Nazionale Idrocarburi, 

1945—1962“ Enterprise & Society 1, no. 2 (2000): 259–260 http://www.jstor.org/stable/23699774 
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opozičními socialistickými a komunistickými stranami, které chtěly snížit soukromý 

kapitál. ENI byla udělena výlučná práva pro oblasti, kde se soustředila těžba ropy a 

zemního plynu. Zakladatelé ENI věřili, že energetický sektor je příliš důležitý pro 

hospodářský růst a jedině státní vedení firmy může zajistit, aby energie byla distribuována 

za stejnou cenu po celé zemi. Kromě toho úspěchy společnosti Agip v prodeji zemního 

plynu ukázaly, že by ENI mohla být dobrou finanční investicí, neboť vysoká míra 

samofinancování znamenala, že ENI nevyžadovala od státu velké kapitálové dotace.22 

V letech 1952 až 1962 bylo zprovozněno 532 nových vrtů, což zvýšilo produkci 

ropy z 86 000 tun na 513 000 tun a produkci zemního plynu z 1,2 na 6,9 miliardy 

kubických metrů. Přesto ve srovnání s výsledky dosaženými soukromými společnostmi 

byly nálezy ropy ENI skromné. Naopak v těžbě zemního plynu je ENI předstihla. Zemní 

plyn mohl účinně podporovat průmysl, ale nemohl úplně nahradit ropu.23 Mattei si byl 

vědom, že je nepravděpodobné, že by se společnost ENI stala významným producentem 

ropy, který by byl schopný konkurovat mezinárodním ropným společnostem, pokud by se 

spoléhala pouze na ropu nalezenou v Itálii. S podporou vlády vedené křesťanskými 

demokraty se rozhodl rozšířit průzkumné aktivity ENI do zahraničí.24 

Do roku 1962 ENI vytěžila v zahraničí téměř 13 milionů tun ropy. Roční produkce 

ropy firmou ENI v Itálii i v zahraničí pokrývala přibližně 50 % potřeb ENI na distribuci a 

rafinaci. Rozvoj rafinérské kapacity ENI rostl ruku v ruce se zvyšujícím se prodejem 

ropných derivátů společností Agip. Do roku 1962 měla firma pouze 11 % z čerpacích 

stanic na průmyslovém severu. Ačkoli ENI držela větší podíl stanic ve střední a jižní Itálii, 

byla to jen relativní výhoda, protože nižší příjmy znamenaly, že spotřeba benzínu zde byla 

podstatně nižší než na severu. Do roku 1964 s podílem pouze 13 % prodejních míst 

společnost ENI prodala 25 % veškerého benzínu zakoupeného v zemi, což bylo více než 

dvojnásobek tržby jejích konkurentů. Schopnost společnosti ENI ovládat velký podíl na 

trhu, přestože měla menší distribuční síť, byla založena na třech faktorech: lepších 

produktech, nižších cenách a inovativním využití reklamy ke zdůraznění výhod jejích 

produktů a služeb.25  

Není pochyb o tom, že ENI měla zásadní podíl na rozvoji Itálie. Její vlastní 

 
22 Carnevali, „State Enterprise and Italy's "Economic Miracle“, 261–262  
23 Ibid., 263 
24 Bini, „A Transatlantic Shock: Italy's Energy Policies between the Mediterranean and the EEC, 1967-

1974,“, 147 
25 Carnevali, „State Enterprise and Italy's "Economic Miracle“, 266–267  
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expanze byla mimořádná na domácí půdě i v zahraničí. Na počátku 60. let vybudovala 

další dva závody na jihu země, na Sicílii a v Apulii, což přispělo ke zdejšímu rozvoji. Bylo 

možné sem levně přivést ropu, což znamenalo výrazný nárůst výroby plastů.26 Tyto velké 

investice podnikla společnost ENI pod vlivem Křesťanskodemokratické strany, protože 

průmyslové komplexy vytvořily pracovní místa a zvýšily příjmy na jihu, čímž se zlepšily 

hospodářské a sociální podmínky těchto chudých oblastí. Strategie křesťanských 

demokratů zahrnovala využití nových pracovních míst v ENI ke zvýšení volební základny 

strany. ENI byla využita jako nástroj ekonomického rozvoje, ale také jako nástroj pro 

prosazování politických cílů.27 

Navzdory tomu, že ENI byla ovlivněna politikou křesťanských demokratů, Mattei 

vedl ENI jako soukromou firmu. V roce 1956 bylo vytvořeno Ministerstvo státních 

podniků, které ustanovilo ministra, který měl dohled nad státními holdingy. Ve skutečnosti 

ministerstvo nebylo nic jiného než loutka v rukou Enrica Matteiho,28 protože italským 

politikům obecně chyběla vůle rozvíjet struktury pro kontrolu a řízení státních podniků. 

Takže úspěchy a neúspěchy ENI spočívaly téměř výhradně na manažerech, kteří firmu 

řídili. Z pohledu ENI diverzifikace znamenala zvýšení investic v oblastech, které 

nepřinášely přiměřenou úroveň návratnosti, čímž se snížila její schopnost zůstat finančně 

nezávislá. Výnosy ze zemního plynu znamenaly, že 60 % investičních plánů ENI na roky 

1956 až 1958 bylo možné financovat interně. Do roku 1962 činnosti společnosti 

představovaly více než 40 % jejích celkových investic, aniž by došlo k odpovídajícímu 

zvýšení výnosů.29 

Matteiho smrt v říjnu 1962 vedla k dalšímu zhoršení finanční situace ENI. 

Společnost se stala více závislou na rozhodnutích přijatých italskou vládou, která nutila 

ENI vstoupit do sektorů nesouvisejících s energetikou. Matteiho nástupce Eugenio Cefis 

tak na základě politického tlaku soustředil prostředky ENI na převzetí chemické 

společnosti Montecatini. Toto zapojení ENI v chemickém průmyslu nebylo úspěšné a 

navíc firmu zadlužilo. 30 Dále ENI omezila své těžební aktivity v zemích produkujících 

ropu a začala se orientovat na dovoz pro americké ropné společnosti, které těžily v severní 

 
26 Wiskemann, Italy Since 1945, 27–28  
27 Carnevali, „State Enterprise and Italy's "Economic Miracle“, 272 
28 Amatori „Entrepreneurial Typologies in the History of Industrial Italy: Reconsiderations,“ 170 
29 Carnevali, „State Enterprise and Italy's "Economic Miracle“, 275 
30 Ibid., 275 



 

 

12 

Africe a na Středním východě.31 

ENI a další státem kontrolované koncerny se staly symbolem ekonomického 

rozvoje. Na počátku 60. let byly ENI a Iri odpovědné za více než pětinu všech 

kapitálových investic do výroby, dopravy a za zaměstnávání více než 300 000 lidí. 32 ENI a 

její dceřiné společnosti poskytly Italům některé z nejhmatatelnějších aspektů nového 

moderního života. Její hlavní příspěvek k „ekonomickému zázraku“ byl objev a dodávky 

levného zdroje energie pro průmysl, které vedly ke vzniku velkých čerpacích stanic a 

plynovodů pokrývající celý poloostrov. To mělo hluboký dopad převážně na agrární 

společnosti a navždy změnilo italskou krajinu. Monopol ENI v Itálii a zapojení se do 

soutěže s ropnými nadnárodními společnostmi způsobilo velké snížení cen benzínu. To v 

těchto letech hrálo důležitou roli v rozmachu vlastnictví automobilů, jejichž počet na 

silnicích vzrostl ze 700 000 v roce 1954 na téměř 5 000 000 o deset let později.33 ENI 

představovala příklad prolínání ekonomických a politických zájmů, které často vedlo ke 

zneužívání státní moci. Je vidět, že cílem politiků bylo zvýšení zaměstnanosti a dosažení 

konsensu, ale také získání hlasů pracujících voličů pro strany vládní koalice.  

2.2 Automobilový průmysl 

Před 50. léty byla auta v Itálii raritou. Pro dlouhé cesty byly převážně používány 

vlaky nebo lodě. Naopak jízdní kola byla hlavním prostředkem pro místní dopravu, který 

používaly miliony občanů. Motorizace představovala nové formy mobility, které přinesly 

revoluci v každodenním životě. Prvními masově vyráběnými motorovými vozidly byly 

skútry. Obchodní značka Vespa, vyráběná poblíž Pisy společností Piaggio, a modely 

Lambretta produkované v Miláně společností Innocenti, se staly mezinárodními ikonami 

italského stylu a designu.34 

Mezi nejvýznamnější automobilové společnosti patřila firma Fiat, která byla 

založena už v roce 1899 v Turíně. Pod vedením rodiny Agnelli začala expandovat hlavně 

díky inspiraci americkými automobilkami. V důsledku toho byl snížen počet nových 

modelů, ale celkově zvýšen počet vozů. To způsobilo snížení nákladů na produkci a také 

pořizovací ceny, tím pádem vzrostl počet potenciálních prodejů. Zároveň v letech 1950 až 

 
31 Bini, „A Transatlantic Shock: Italy's Energy Policies between the Mediterranean and the EEC, 1967-

1974,“, 150 
32 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 213 
33 Carnevali, „State Enterprise and Italy's "Economic Miracle“, 276 
34 Foot,The Archipelago: Italy Since 1945, kapitola 2 
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1960 úroveň výroby Fiatu zaznamenala náhlý nárůst díky přijetí amerického vybavení a 

nových výrobních metod.35 V tomto období automobilka vyrobila 2,9 milionu motorových 

vozidel a během 60. let toto číslo ještě ztrojnásobila. Odhaduje se, že do roku 1970 bylo v 

Itálii 10 milionů automobilů vyrobeno pouze společností Fiat.36  

Pro vnitřní trh se Fiat soustředil na tvorbu malých a levných vozidel. Na základě 

investice 20 miliard lir do nových výrobních procesů v roce 1954 vstoupil na trh první 

automobil Fiat se zadním motorem – Fiat 600. Pokud jde o kvalitu a výkon, tak byl Fiat 

600 mnohem lepší než model Topolino 500 C, přesto se společnost rozhodla Fiat 600 uvést 

na trh za nižší cenu. Čtyřmístný vůz se stal obrovským hitem po celé Itálii. Trend směrem 

k různorodosti produktů nesouvisel pouze se změnami poptávky, ale byl prostředkem, jak 

uměle stimulovat trh. Tato politika pomohla firmě rychleji se přizpůsobit konkurentům. 

Fiat diverzifikoval hlavně v oblasti nových modelů malých osobních automobilů.37 

Fiat 600 si přesto každý nemohl dovolit, a proto generální ředitel Vittorio Valletta 

požádal inženýra Dante Giacosu, aby vyrobil auto, které by si mohla koupit střední i 

dělnická třída. V listopadu 1957 byla nová 500 uvedena na trh ve dvou verzích s cenou 

kolem 480 000 lir. Automobil nabízel místo pro čtyři osoby a mohl dosáhnout až 90 km/h. 

Vznikla celá řada sérií a typů Fiatu 500 a stala se ve skutečnosti automobilem, který velmi 

dobře reprezentoval italský ekonomický rozmach. Toto auto bylo velmi praktické a díky 

nízké ceně tak bylo v dosahu téměř každého.38 

V letech 1954–55 automobilka investovala do nových závodů a strojů 35 miliard 

lir. Tato hodnota stoupla ke konci 50.let na 51 miliard lir. Ve stejné době byl vystavěn 

nový závod Fiatu Mirafiori Sud v Turíně, který měl za cíl zdvojnásobit produkci a držet 

krok s technickým pokrokem.39 Nová auta byla odolná a určená pro rodiny napříč širokou 

škálou společenských tříd. Výhodou bylo, že mohla být zakoupena na úvěr. Společnost 

expandovala a obří závod v Turíně pracoval na plný výkon.40 Do roku 1964 se počet těchto 

levných a dobře navržených soukromých automobilů v Itálii zvýšil z 342 000 na 4,67 

 
35 Francesca Fauri, „The Role of Fiat in the Development of the Italian Car Industry in the 1950's“ The 

Business History Review 70, no. 2 (1996): 180 doi:10.2307/3116880 
36 Foot,The Archipelago: Italy Since 1945, kapitola 2 
37 Fauri, „The Role of Fiat in the Development of the Italian Car Industry in the 1950's“, 181–186 
38 Simonluca Pini, „Oggi la Fiat 500 compie 60 anni: auguri all’auto simbolo del boom economico,“ La 

Stampa, staženo 27.2.2021, https://www.lastampa.it/motori/attualita/2017/07/03/news/oggi-la-fiat-500-

compie-60-anni-auguri-all-auto-simbolo-del-boom-economico-1.34445721 
39 Fauri, „The Role of Fiat in the Development of the Italian Car Industry in the 1950's“, 186–187  
40 Foot, The Archipelago: Italy Since 1945, kapitola 2 
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milionu.41 

Automobilový průmysl byl velmi závislý na vládní politice. Fiat si vytvořila 

privilegované propojení se státem kvůli snaze politiků zamezit zahraniční dovoz. S celním 

poplatkem kolem 41 % a přísně omezeným dovozem zahraničních vozů byl automobilový 

průmysl nejvíce chráněn ze všech jednotlivých odvětví. Vysoké tarify na automobily a 

systém kvót omezující množství zboží, které může být dovezeno, byly udržovány italskými 

vládami na velmi nízké hranici až do šedesátých let. V roce 1960 bylo importováno do 

Itálie 21 659 vozidel oproti 215 269 italských vozidel exportovaných do zahraničí.42 V 

roce 1966 byla dokonce ratifikována dohoda mezi sovětskou vládou a italskou 

automobilkou, díky které došlo k výstavbě automobilové továrny na jihozápadě SSSR ve 

městě Togliatti.43  

Dobrý osobní vztah mezi předsedou vlády De Gasperim a prezidentem Fiatu 

Vallettou pomohl dosáhnout Fiatu dominanci na italském trhu. Důkazem toho je i tvrzení 

některých politiků, které zní: „To, co je dobré pro Fiat, je dobré pro Itálii.“ Italská vláda se 

obávala vlivu komunistické strany, a proto Valletta zasílal vládě zprávy o činnosti 

komunistických představitelů v závodech Fiatu.44 Také si uvědomovala, že dokud firma 

zajistí vysoké mzdy a zaměstnanost pro své dělníky, komunisté nemohou skutečně uspět. 

Avšak výhody, které Fiat svým pracovníkům poskytoval, přestaly být dostatečné a situace 

dělníků v továrnách se zhoršovala natolik, že v 60. letech došlo k řadě stávek. 45   

3.  Politické důsledky 
Ekonomický a sociální boom představoval pro italskou politiku zásadní výzvu. 

Země byla bohatší než kdykoli předtím, ale v návaznosti na hospodářský zázrak přišla řada 

závažných sociálních problémů, které vyžadovaly okamžitou politickou odezvu.  

Italské politické poválečné období je charakteristické vládou středu vedené 

nejpopulárnější Křesťanskodemokratickou stranou (Democrazia Cristiana; DC) spolu s 

menšími stranami sociálních demokratů (Partito Socialista Democratico Italiano; PSDI), 

republikánů (Partito Repubblicano Italiano; PRT) a liberálů (Partito Liberale Italiano; 

 
41 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 239 
42 Fauri, „The Role of Fiat in the Development of the Italian Car Industry in the 1950's“, 196–200 
43 Foot, The Archipelago: Italy Since 1945, kapitola 2 
44 Fauri „The Role of Fiat in the Development of the Italian Car Industry in the 1950's“, 201 
45 Foot, The Archipelago: Italy Since 1945, kapitola 2 
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PLI). V opozici centristické vlády stála Italská komunistická strana (Partito Comunista 

Italiano; PCI) a Italská socialistická strana (Partito Socialista Italiano; PSI). Z počátku 50. 

let eskalovaly vatikánské požadavky na stranu DC v důsledku stále zarytějšího 

protikomunistického cítění. Z toho důvodu se De Gasperi, tou dobou premiérem, uchýlil k 

přijetí nového volebního zákona. Ten počítal s přidělením 65 % (380 z 590) křesel jakékoli 

koalici, která získá více než 50 % hlasů. Byl to zákon jasně vytvořený na míru pro vládu 

středu v čele s křesťanskými demokraty, který by jim zajistil trvalou většinu. Levici totiž 

chybělo minimálně 15 % a extrémní pravice potřebovala necelých 45 %. Tento systém měl 

DC zajistit většinu členů ve vládě a tím pádem možnost vyjednávat s potenciálními 

partnery z opozice, aniž by na nich byli závislí.46 

V červenci 1953 se konaly parlamentní volby, do kterých křesťanští demokraté 

vstoupili v koalici se PSDI, PLI a PRI. Výsledky ovšem nesplnily očekávání. DC se 

propadlo na 40,1 % a ani žádný z jejich spojenců jim nedopomohl k využití zmiňovaného 

zákona (PSDI 4,5 %, PRI 1,6 %, PLI 3 %). Místo toho se zvýšila podpora pro krajní 

pravici Italské sociální hnutí (Movimento Sociale Italiano; MSI) na 5,9 % i pro levicové 

strany PCI na 22,6 % hlasů a PSI na 12,7 % hlasů.47 Po smrti De Gasperiho v roce 1954 se 

novým tajemníkem DC stal Amintore Fanfani, který byl zároveň zvolen na krátkou dobu i 

premiérem. Okamžitě začal pracovat na tom, aby stát byl schopen modernizovat sociální a 

ekonomické struktury země. Program, který vyvinul, měl zohlednit nejnaléhavější 

problémy země, mezi které patřily nezaměstnanost a nedostatek bytů.48 

Krátce po volbách předseda PSI Pietro Nenni představil v poslanecké sněmovně 

nový možný druh vlády, ve které by se PSI mohla odpoutat od spojenectví s PCI a začala 

by spolupracovat s DC.49 V dubnu 1955 byl křesťanskodemokratický politik Giovanni 

Gronchi zvolen prezidentem republiky. Od počátku upřednostňoval určitou míru politické 

otevřenosti. Liberálně smýšlející politici proto věřili, že by DC mohlo spolupracovat nejen 

s Republikánskou stranou, ale také se socialisty, čímž by byla oslabená PCI.50 

Chruščovovo odsouzení Stalina v roce 1956 mělo hluboký dopad na PCI a PSI. 
 

46 Carlo Fusaro, „Party System Developments and Electoral Legislation in Italy (1948-2009)“ Bulletin of 

Italian Politics Vol. 1, No. 1 (2009): 51 http://www.glasgowheart.org/media/media_126023_en.pdf 
47 Paolo Pombeni, „The “Opening to the Left”, v The Oxford Handbook of Italian Politics, ed. Erik Jones a 

Gianfranco Pasquino (Oxford: Oxford University Press, 2019), 261 
48 M.  K. G. „The Italian General Election and the Fanfani Government,“ The World Today 14, no. 9 (1958): 

386 http://www.jstor.org/stable/40393920. 
49 Mario Isnenghi, Breve storia d'Italia ad uso dei perplessi (e non) (Bari: Gius.Laterza & Figli Spa, 2012), 

139 
50 Wiskemann, Italy Since 1945, 34 
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Navíc potlačení maďarského a polského povstání SSSR na podzim téhož roku 

demonstrovalo represivní povahu socialismu, což přispělo k oddělení PSI od PCI. Na 

stranickém kongresu v roce 1957 PSI zrušila Pakt jednoty, který poskytoval oficiální 

základ pro spolupráci PCI a PSI.51 Další změnou na politické scéně bylo zhroucení 

středové koalice křesťanských demokratů na začátku roku 1957, kdy nejprve zrušila svou 

podporu Republikánská strana, poté opustili vládu sociální demokraté. To ve výsledku 

vyvolalo vládní krizi. Nakonec i liberálové odmítli účastnit se nové vlády a křesťanští 

demokraté byli proto nuceni sestavit menšinovou vládu.52 

Možnost připojení levice se stala naléhavější, protože prvořadým úkolem bylo 

potýkat se s modernizací země a změnami ve společnosti. Ekonomický zázrak přinesl 

změny, které vyžadovaly dynamičtější řízení italské politiky, než jaké umožňovala 

kombinace liberálního a katolického konzervatismu, který snižoval prostor pro účinné 

intervence. Zahrnutí levice do koaliční vlády tak mohlo být klíčové pro modernizaci Itálie 

a trvalý ekonomický růst.53 

Vatikán i konzervativní křídlo DC nesouhlasily s otevřeností vůči levici, protože se 

obávaly velkých společenských změn, které by toto spojení mohlo přinést. Na základě toho 

se tajemník strany Amintore Fanfani rozhodl před parlamentními volbami 25. května 1958 

představit reformní program bohatý na hospodářské a sociální intervence.54 Volby ukázaly 

neměnnost názorů italských voličů, protože žádná strana nezískala ani neztratila více než 

tři procentní body. Křesťanští demokraté oproti předchozím volbám získali 42,4 % a stejně 

tak zaznamenali nárůst i PSI na 14,2 %. Extrémní pravice (MSI) klesla na 4,9 % a 

monarchisté (Partito Democratico Italiano; PDI) na 4,8 %. Výsledky pro komunisty 

překvapivě nebyly příliš ovlivněny sovětským potlačení maďarského povstání, kvůli 

kterému stranu opustilo mnoho intelektuálů. Drželi se na stabilních 22,7 %, protože ztráty 

hlasů byly více než vyváženy ziskem hlasů rolníků ze zemědělského jihu.55  

Po volbách Fanfaniho navyšující se moc vyvolávala uvnitř strany křesťanských 

demokratů obavy. Byl totiž současně předsedou strany, předsedou vlády a ministrem 

zahraničních věcí. Zároveň prosazoval levicový posun v politických aliancích 

 
51 Eugene K. Keefe et al., eds., Area Handbook for Italy (Washington: U.S. Government Printing Office, 

1977), 204 
52 M. K. G. „The Italian General Election and the Fanfani Government,“ 381  
53 Pombeni, „The “Opening to the Left”, 262 
54 Ibid., 262 
55 M. K. G. „The Italian General Election and the Fanfani Government,“ 384–385  
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křesťanských demokratů, a to zahrnutím socialistů do vlády. Kooperace mezi PSI a DC 

vedené Fanfanim by dle jeho názoru tvořila pevný základ pro sociální plánování a další 

veřejné zásahy do ekonomiky.56 Avšak pro vytvoření vlády DC s PSI nebyly ještě vhodné 

podmínky kvůli silné opozici pravicového křídla DC. Křesťanští demokraté a sociální 

demokraté (PSDI) se proto dohodli na dvacetibodovém programu, na jehož základě 

předseda vlády Fanfani v červenci 1958 sestavil novou koaliční vládu s PSDI. Jejich 

politický program zahrnoval zlepšení zemědělství, vzdělávání a bydlení.57  

Na začátku roku 1959 byl Fanfani za své přehnané politické ambice nejprve 

donucen odstoupit ze své funkce premiéra a posléze i předsedy DC. Na jeho místo 

nastoupil pragmatický Aldo Moro, u něhož se očekávalo, že bude stranu DC řídit s určitou 

opatrností. Načež se ukázalo, že Moro je také nakloněn připojení levice do vlády. Zároveň 

ve své funkci čelil složitým okolnostem zesilujícího se ekonomického boomu, protože stále 

nebylo zcela jasné, do jaké míry by měl být tento vývoj řízen státem.58  

3.1 Vláda středu a pravice 

Odstoupení Fanfaniho vytvořilo patovou situaci v italské politice. Bylo zřejmé, že 

vláda politického středu vyčerpala své možnosti a politický impuls vůči levici byl 

blokován katolickou církví. Ke spolupráci DC tak zbyly jen pravicové strany jako jsou 

monarchisté a neofašistické Italské sociální hnutí (MSI), díky nimž by došlo ke vzniku 

středo-pravicové koaliční vlády. Toto vnímala příznivě pravicová frakce křesťanských 

demokratů, Vatikán i USA.59 Na jaře 1960 prezident republiky Giovanni Gronchi jmenoval 

politika DC Fernanda Tambroniho premiérem. Pro sestavení nové vlády musel přijmout 

podporu MSI, protože bez ní by nezískal většinu ve vládě. To se setkalo s rozsáhlou 

opozicí nejen ze stran levice, ale také napříč celým politickým spektrem, kdy i část 

ministrů DC hrozila rezignací.60  

Poté, co byla nová vláda několik měsíců u moci, uspořádala v červnu 1960 MSI 

kongres v Janově. Toto město bylo symbolem protifašistického odporu a sídlo odboje. 

Z toho důvodu se začaly na ulicích tvořit ohromné demonstrace Janovanů, které přešly i v 

 
56 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 255 
57 M. K. G. „The Italian General Election and the Fanfani Government,“ 386–387  
58 Wiskemann, Italy Since 1945, 37 
59 Pombeni, „The “Opening to the Left”, 268 
60 Raphael Zariski, „Intra-Party Conflict in a Dominant Party: The Experience of Italian Christian 

Democracy,“ The Journal of Politics 27, no. 1 (1965): 16 doi:10.2307/2127999. 
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pouliční bitvy. I přes zrušení kongresu se z Janova nepokoje šířily do Bologny a Reggio 

nell'Emilia a mnoha dalších míst. Načež 8. července CGIL (Confederazione Generale 

Italiana del Lavoro – Italská všeobecná konfederace práce) vyhlásila generální stávku, 

která získala masivní podporu. K protestům se dokonce přidali i mladí pracovníci a 

studenti z univerzit. Agrese policie byla obrovská a došlo i k několika úmrtím.61 

Křesťanskodemokratické vedení se snažilo co nejrychleji nahradit Tambroniho. V 

červenci 1960 byl Tambroni donucen rezignovat. Prezident Itálie Gronchi povolal 

Fanfaniho zpět, aby vytvořil prozatímní vládu složenou z křesťanských demokratů, 

republikánů a sociálních demokratů. Události z léta 1960 ukázaly, že antifašismus je 

zejména v severní a střední Itálii stále živý a že jakýkoli pokus vykročit autoritářským 

směrem k fašistickému režimu by vedl k masivním protestním hnutím.62 Tímto byla cesta 

k pravicové koalici definitivně uzavřena. Debata o spolupráci s levicí tedy znovu ožila. 

3.2 Vláda středu a levice – Apertura a sinistra 

Na počátku 60. let došlo v italské politice k významným změnám v oblastech 

zahraniční politiky se Spojenými státy a s vedením katolické církve, které podpořily možné 

vytvoření vlády středu a levice. Spojené státy v čele s novým prezidentem Johnem F. 

Kennedym (1961–1963) podporovaly vznik takovéto vlády, neboť soudily, že nesouhlasit 

nebo zůstat neutrální by pouze posílilo PCI. Věřili, že bez zapojení socialistů do vládní 

koalice by nebylo možné vytvořit účinné ekonomické a sociální reformy v Itálii. 63  

Také nový papež Jan XXIII. (1958-1963) si uvědomoval rychlé změny ve světě a 

zastával názor, že je důležité, aby církev těmto proměnám porozuměla a přizpůsobila se 

jim. V létě roku 1961 přehodnotil papež roli církve v italské společnosti a politice. 

Rozhodl, že nejenže bude podporovat vládu středu a levice, ale také že církev přestane 

obecně zasahovat do politiky Itálie. V říjnu 1962 svolal Jan XXIII. druhý vatikánský 

koncil katolické církve, který měl reagovat na měnící se potřeby doby. V červenci 1963 

vydal svou poslední a nejslavnější encykliku Pacem in terris (Mír na Zemi). Jednalo se o 

žádost o mezinárodní mír založenou na neutralitě církve a jejím odmítnutí přijmout bariéry 

studené války. Encyklika byla adresována „všem lidem dobré vůle“ a prosazovala nutnost 

 
61 Guido Crainz, Storia del miracolo italiano (Roma: Donzelli editore, 2005) V. La fine del centrismo e le 

nuove forme del protagonismo collettivo, 3. Tambroni e il luglio ’60 
62 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 257 
63 Alan A. Platt, Robert Leonardi, „American Foreign Policy and the Postwar Italian Left,“ Political Science 

Quarterly 93, no. 2 (1978): 204 doi:10.2307/2148606. 
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spolupráce mezi lidmi různých ideologických přesvědčení. Encyklika navíc zdůraznila 

nutnost dodržování lidských práv a potřebu zvýšeného ekonomického a sociálního rozvoje 

dělnických tříd.64 

Podpory papeže v zapojení levice do vlády využili italští komunisté ve svůj 

prospěch. V březnu 1963 přednesl Togliatti v Bergamu projev, ve kterém navrhl diskusi, 

dokonce i porozumění s katolíky, protože náboženství není překážkou k uskutečnění 

marxistických cílů. Zároveň Pacem in Terris i Togliattiho projev byly použity během 

parlamentních kampaní PCI.65   

3.2.1 Kongresy 

Socialisté a křesťanští demokraté každý na svém stranickém kongresu vytvářel 

podmínky možné spolupráce. V Miláně roku 1961 se konal jeden z nejdůležitějších 

kongresů v historii PSI, jehož cílem bylo otevření se novému politickému rámci, který 

upřednostňoval středo-levicovou koalici. Předseda strany Pietro Nenni přesvědčil část 

strany, která odmítala jakoukoli spolupráci s křesťanskými demokraty tím, že v koalici 

s DC by mohli více zasahovat do ekonomiky státu. 66 

Na kongresu Křesťanských demokratů v San Pellegrino v září 1961 byly probírány 

teoretické základy spojenectví se socialisty. Ekonom strany Pasquale Saraceno předložil 

odbornou zprávu podporující kooperaci mezi křesťanskými demokraty a levicí. Vysvětlil, 

že nerovnováha rozvoje italské ekonomiky může být vyřešena jedině prostřednictvím 

ekonomického plánování. Sociolog Achille Ardigo varoval, že kvůli rychlé industrializaci 

země se drasticky snižuje počet rolníků a venkovských středních tříd, což způsobuje ztrátu 

voličů a nový vztah se socialisty by je mohl získat. Středo-levicová koalice by si zajistila 

většinu v Poslanecké sněmovně a usnadnila by zásahy státu, které by mohly vést k 

vyváženější ekonomické situaci země a uskutečnění opožděného programu 

socioekonomických reforem.67 Možná nejdůležitější však bylo, že spojení se socialisty by 

mohlo rozdělit a oslabit levicovou opozici. Pokud by se socialisté oddělili od PCI, pak by 

se PCI ocitla v naprosté politické izolaci. Zásadní změnu přinesl až sjezd Křesťanských 

demokratů v Neapoli v lednu 1962. AIdo Moro jako předseda strany přednesl více než 

 
64 Elisa A. Carrillo, „The Italian Catholic Church and Communism, 1943-1963,“ The Catholic Historical 

Review 77, no. 4 (1991): 653–657  http://www.jstor.org/stable/25023639. 
65 Carrillo, „The Italian Catholic Church and Communism, 1943-1963,“ 656 
66 Pombeni, „The “Opening to the Left”, 263–264  
67 Crainz, Storia del miracolo italiano, VI. Il riformismo perduto, 3. Programmi e attori 
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pětihodinový projev ve prospěch potřeby politické změny. Dotkl se všech aspektů 

italského politického života, analyzoval problémy vlády a události posledních měsíců. S 

otevření levici nakonec souhlasilo 80 % členů strany.68  

3.2.2 Volby 1963 

Dne 22. února 1962 vytvořil předseda vlády DC Fanfani vládu skládající se z 

křesťanských demokratů, sociálních demokratů a republikánů (DC-PSDI-PRI). Společně 

ovládali něco více než polovinu 301 z 596 křesel v Poslanecké sněmovně. Socialistická 

strana vyjádřila svou podporu koalici, ale součástí koalice nebyla. Cílem nové vlády bylo 

zajistit zemi stabilní a progresivní vývoj. PCI měla být osamocena procesem uvolňování 

vztahů s PSI a současně se měla stát nadbytečnou přijetím zákonů o sociální reformě. 69 

Nenni dal jasně najevo, že se PSI přidají k vládě, pokud budou před volbami v roce 

1963 provedeny určité počáteční reformy: znárodnění elektroenergetického průmyslu, 

reforma vzdělávacího systému a zformování regionální správy. Fanfani tyto podmínky 

přijal a představil vládní program s několika dalšími reformami týkajících se důchodů, 

bydlení, zdravotnictví atd.70 

Dalším krokem vlády bylo znárodnění všech pěti elektrárenských podniků, které 

proběhlo v říjnu téhož roku. Ekonomické výhody znárodnění byly, že vládní kontrola 

umožnila stanovovat ceny a provádět investice tam, kde byly nejvíce potřebné, např. v 

oblastech na jihu. To mělo významné důsledky pro celou ekonomiku. Elektrárenské 

podniky představovaly přibližně jednu třetinu celkového tržního kapitálu, ale také 

fungovaly jako jádro ekonomické a politické moci, ovšem do té doby do značné míry bez 

vládní kontroly.71 Proto vznikla nová národní společnost pro elektrickou energii Ente 

nazionale per l'energia elettrica – ENEL. Nakonec se sice nepodařilo snížit náklady pro 

spotřebitele, přesto tento akt byl považován za největší úspěch čtvrté vlády Fanfaniho.72 

Dále vláda zavedla jednotný povinný školský systém pro děti ve věku od 11 do 14 

let. Soustředila ji do jediného tříletého cyklu, který následoval po pěti letech základní 

školy. Z toho důvodu se mnoho studentů rozhodlo pokračovat ve vzdělávání až na 

 
68 Pombeni, „The “Opening to the Left”, 264, 272–273  
69 David S. McLellan a Robert McLellan, „The 1963 Italian Elections“ The Western Political Quarterly 17, 

no. 4 (1964): 671–679 doi:10.2307/444875. 
70 Wiskemann, Italy Since 1945, 43 
71 Alexander Aganin, Paolo Volpi, „The History of Corporate Ownership in Italy“ National Bureau of 

Economic Research (November 2005) 329 https://www.nber.org/system/files/chapters/c10273/c10273.pdf 
72 Crainz, Storia del miracolo italiano, VI. Il riformismo perduto, 5. Rivincite. 



 

 

21 

univerzitní úroveň a počty univerzitních studentů markantně stoupaly.73 Nevýhodou 

reformy však bylo, že netransformovala obsah vyučovacích plánů, který zůstal zastaralý. 

Zároveň se modernizace vůbec nedotkla vysokých škol.74  

Značná část italských firem jako FIAT nebo Olivetti podporovala křesťanské 

demokraty ve spolupráci s levicí. Přesto si někteří podnikatelé uvědomovali, že jejich zisky 

v průběhu zázraku závisely na nízkých mzdách a nedostatečné organizaci pracovníků a 

obávali se, že jakmile socialisté vstoupí do vlády, budou podporovat rostoucí potřeby 

pracujících. 75  

V roce 1962 se ekonomická konjunktura postupně zpomalovala a napětí 

v továrnách se zvyšovalo. V průmyslových oblastech byla dosažena plná zaměstnanost a 

vůbec poprvé poptávka po pracovní síle převýšila nabídku. Nespokojenost dělníků 

s pracovními podmínkami vedla v tomto roce k hromadnými stávkám v továrnách 

Michelin a Lancia v Turíně. Požadovali nové kolektivní smlouvy. Po měsíci demonstrací a 

stávek zvítězili. V červnu byla svolána národní stávka, které se zúčastnilo 60 000 

pracovníků Fiatu. Požadavky pracovníků Fiatu se postupně rozšířily na zvýšení mezd, 

snížení pracovní doby a intenzity výroby. Po dvou týdnech stávek bylo oznámeno, že došlo 

k uzavření dohody mezi odbory a společností FIAT. Bohužel pokrývaly pouze navýšení 

platů, ale vůbec neřešily špatné pracovní podmínky. Z toho důvodu tisíce pracovníků 

nespokojených s podmínkami dohody započalo demonstrovat u ústředí odborů na náměstí 

Piazza Statuto, kde došlo k třídenním bojům s policií. Toto dělnické povstání podnítilo 

vznik militantního dělnického hnutí, které bylo nezávislé na odborech a levicových 

stranách.76 

Největší firmy, které byly stále na vrcholu boomu, byly schopny zvýšení mezd a 

tím vzniklé značné náklady pokrýt, ale malé a střední firmy se ocitly ve finančních potížích 

a vinily z toho vládu. Často na situaci reagovaly investiční stávkou. Avšak zvyšování platů 

se projevilo i v cenách a poptávka po určitých komoditách začala převyšovat nabídku. 

Následná inflace vedla k prvnímu poválečnému obchodnímu deficitu, kdy vzkvétal dovoz, 
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ale došlo ke ztrátě vývozní konkurenceschopnosti.77 To způsobilo další nespokojenost 

mezi malými a středními spotřebiteli, kteří vždy patřili k nejdůležitějším voličům 

křesťanských demokratů. Riziko ukončení jejich podpory způsobilo postupné zastavení 

reforem. Načež parlamentu ani dvě zásadní reformy předloženy nebyly. První z nich 

zahrnovala reformu regionálních vlád, ve které by regionální decentralizace udělila více 

moci komunisticky orientovaným regionům ve střední Itálii. Druhá neuskutečněná reforma 

představovala první a poslední skutečný pokus vypořádat se s nekontrolovaným 

rozšiřováním měst způsobeným migrací.78  

Reformní změny se setkaly se silnou opozicí mezi konzervativními členy 

parlamentu. Ve všeobecných volbách 28. dubna 1963 podpora křesťanských demokratů 

poprvé poklesla pod 40 %, získali 38,3 % hlasů. Prospěch z poklesu DC měli liberálové 

PLI se ziskem 7 % hlasů, protože nepodporovali středo-levicovou koalici a žádali posun k 

pravici. Dále monarchisté prakticky zmizeli, zatímco MSI stoupl počet hlasů na 5,1 %. 

Podpora PSDI se zvýšila na 6,1 %, zatímco PSI nepatrně poklesla na 13,8 %.79 Největším 

překvapením však byl zisk Komunistické strany, která poprvé získala více než čtvrtinu 

všech hlasů, 25,3 %. V nové sněmovně obsadili 166 křesel a 260 křesel připadlo 

Křesťanskodemokratické straně. Předseda vlády Moro se zaměřil na vládu, která nyní 

zahrnovala PSI a s umírněným reformním programem uklidnil konzervativní obavy 

politiků jak v jeho straně, tak v koalici.80 

Jeden z možných důvodů ztrát voličů DC a úspěchu PCI mohl být v rychlé 

industrializaci země v letech 1958–63 a na to navazujících sociálních změnách, kterých 

využila nejlépe Komunistická strana. Týkaly se zvláště migrace pracujících z venkova do 

měst. Migranti se dostali do nového prostředí dělnické třídy, kde působila komunisty 

ovládaná odborová organizace CGIL, která agitovala k volbě PCI. Komunistická strana 

měla totiž prostřednictvím odborů velký vliv. Zároveň PCI byla efektivnější ve využívání 

televizních debat jako prostředku propagace své strany. Televize totiž byla 

celospolečenský fenomén a měla tak na výsledek voleb nemalý vliv.81  
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3.2.3 Volby 1968 

Vstup socialistů do vlády měl nečekané následky. V červnu 1963 politik PSI 

Riccardo Lombardi a jeho následovníci odmítli podmínky dohody o nové koalici s DC a 

stranu opustili. Ustanovili si novou politickou stranu Socialistickou stranu proletářské 

jednoty (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria; PSIUP). Tento odchod přirozeně 

silně oslabil pozici levice ve vládě. Středo-levicová vláda začala fungovat až v prosinci 

1963, premiérem a vicepremiérem se stali Moro a Nenni. Nový kabinet měl početní 

převahu ve sněmovně. 82  

V srpnu 1964 zemřel předseda PCI Togliatti a bylo oznámeno, že povinností jeho 

následníků je realizovat jeho cíl „dialog“ s křesťanskými demokraty, který může přispět k 

sociálním cílům komunismu. Vedení PCI vědělo, že strukturální reformy potřebné k tomu, 

aby byla skutečně vylepšena situace dělnických tříd by byly tak hluboké, že by jejich 

realizace byla neuskutečnitelná. Dokud problémy existovaly, PCI se nebála ztráty svých 

voličů. Ukázalo se, že nižší nezaměstnanost a lepší výdělky komunismus v Itálii 

nepodkopou, ale spíše naopak. Skutečnost, že boom probíhal částečně neplánovaně, vždy 

existovala část lidí, která měli pocit, že ostatní z ekonomického boomu profitovali více než 

oni. Strana si proto mohla dovolit vypadat umírněně a současně přebrat hlasy PSI, která 

spolupracovala s „buržoazními“ stranami.83  

Napětí mezi stranami nepomáhalo zhoršující se hospodářské a finanční situaci 

země. Spotřeba a poptávka předstihla výrobu, kterou italský průmysl nedokázal uspokojit. 

To bylo pouze dočasně nahrazeno dovozem, ale rostoucí inflace, která byla částečně 

výsledkem zvýšení mezd v důsledku pracovních požadavků v roce 1962, vedla k deficitu 

italské platební bilance. Výsledkem bylo, že tato vláda v červnu 1964 padla.84 Nově 

ustanovená vláda měla v ideálním případě nabídnout program sociálních a ekonomických 

reforem. DC ovšem zdůrazňovalo potřebu stabilizovat mzdy, podpořit další protiinflační 

opatření a ponechat dlouhodobé reformy na dobu, kdy dojde k hospodářskému oživení. 

Zatímco PSI kladla důraz na potřebu strukturálních reforem, i když si hospodářskou situaci 

uvědomovala. Měla totiž strach, že dojde ke ztrátě podpory dělnické třídy.85 

Do roku 1968 se vystřídalo vlád několik, z toho tři středo-levicové koaliční 
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kabinety, ve kterých byl Moro premiérem. V květnu 1968 se konaly všeobecné volby, ve 

kterých bylo znát značné posílení levicových stran. Důkazem toho je zisk PCI 26,9 % 

hlasů a neočekávaný úspěch nové PSIUP se 4,5 % hlasů. Socialistická strana (PSI) a 

Italská demokratická socialistická strana (PSDI) šly do voleb společně jako Jednotná PSI – 

PSDI, ale získaly pouze 14,5 %, což je mnohem méně, než kolik obě strany dosáhly každá 

samostatně v roce 1963. DC zůstala na stabilních 39,1 % hlasů. DC a její spojenci získali v 

parlamentu 53,6 % hlasů a 357 křesel, zatímco PCI-PSIUP získala 31,4 % a 200 křesel. 

Komunisté zdaleka nebyli izolovaní spíše naopak, zvýšili své parlamentní zastoupení a 

pronikali do katolické zóny.86  Vlády nebyly schopné reagovat na skutečné potřeby země. 

Jejich neúspěch v provádění dlouhodobých reforem v oblastech veřejného bydlení, zdraví a 

vzdělání vysvětluje radikalizaci italské společnosti, která o několik let později vyústila v 

protesty studentů a pracovníků.87 

Politický systém nestíhal reagovat na rychle se měnící sociální a ekonomickou 

situaci země. Vláda středu v čele s křesťanskými demokraty ztrácela tradiční základny 

voličů. V následující letech došlo k několika změnám ve vládě. Centristická koalice DC, 

PSDI, PRI, a PLI se rozpadla a došlo ke spolupráci s pravicovými stranami jako jsou 

monarchisté a neofašistické Italské sociální hnutí. Avšak ta byla neúspěšná, čímž se 

otevřela cesta ke spolupráci DC s levicí. To podpořil i papež Jan XXIII. prohlášením, že by 

církev neměla zasahovat do politiky Itálie a vyslovil veřejný souhlas s možnou vládou 

středu a levice. Cesta ke spolupráci DC s PSI byla dlouhá, ale roku 1963 přece jen vznikla 

první vláda středu a levice. Důvodem vytvoření této vlády bylo oslabení Komunistické 

strany a potřeba přizpůsobit se měnící se době, která volala po tvorbě nových reforem. Jak 

se následně ukázalo naopak PCI v dalších volbách silně posílilo, právě díky jejímu 

rychlému přizpůsobení se některým sociálním dopadům boomu. Nakonec ani vláda středu 

a levice nebyla výrazně úspěšná, protože selhala v řízení sociálních důsledků. Toto období 

je tedy typické střídáním vlád a nestálostí poltického systému, což mimo jiné vedlo 

k nespokojenosti obyvatel a přispělo k sociální krizi. 
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4.  Sociální důsledky 
Během hospodářského zázraku proběhla strukturální transformace Itálie. Tyto 

změny se uskutečnily rychle a týkaly se se mimo jiné masivní migrace z jižních do 

severních regionů, vzniku proletariátu v průmyslech, proměny tradiční role rodiny i 

jedince, vzniku konzumní společnosti a liberalizace postojů. Tyto faktory nakonec vedly 

ke zvýšení generační propasti mezi mladými lidmi, kteří vyrostli v „blahobytu“ s 

vyhlídkami na sociální mobilitu a dospělými, kteří žili uprostřed fašismu a války, kde měli 

pouze omezené možnosti. Mladá generace, která se ztotožňovala s měnící se sociální 

strukturou, se stala protagonisty tohoto vývoje a začala se projevovat kriticky vůči vládě. 

Vstup PSI do vlády vyvolal velké naděje na sociální obnovy a reformy. Již na konci roku 

1964 však bylo stále více zřejmé, že reformní politika státu je nedostatečná. Rostoucí 

obtíže vlády středu a levice při řešení problémů vyplývajících z modernizace Itálie 

podnítily hledání inovativních řešení mezi některými politicko-intelektuálními a 

studentskými kruhy.88  

4.1 Migrace 

Ekonomický zázrak znamenal nebývalý pohyb populace v Itálii. Obrovské 

množství Italů opustilo své rodné vesnice a přesouvalo se do rozvíjejících se měst 

průmyslových oblastí. Právě tento přesun obyvatel dodával severnímu průmyslu důležitý 

zdroj levné pracovní síly, bez kterého by se ekonomický zázrak neuskutečnil.89 Od samého 

počátku byla vedená spíše výrobními potřebami severních podniků než vládou. Do roku 

1961 byl v platnosti zákon z fašistické éry, podle kterého se přistěhovalci stali občany bez 

dokladů. Přesto bylo v letech 1955 až 1970 do meziregionální migrace zapojeno téměř 10 

milionů Italů.90 Na konci šedesátých let se dokonce Turín po Neapoli a Palermu stal 

městem s třetí největší populací jižních Italů. Většina přistěhovalců pocházela z 

nejchudších zemědělských oblastí jihu, kde díky odchodu tolika mladých lidí byly jižní 

vesnice téměř vylidněné. 91  

Důvodem migrace byla zhoršená kvalita půdy, vysoká nezaměstnanost a 
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nedostatečné finanční ohodnocení. V letech 1958–59 proběhla zásadní změna agrární 

politiky s ohledem na horské rolnictvo, která znamenala výrazný pokles cen obilí a tím 

pádem pozemky rolníků nebyly výdělečné. Průmyslový sever tak nabízel rolníkům a 

dělníkům z venkova až zdvojnásobení svých příjmů. Zároveň vyhlídka pravidelné mzdy i 

pracovní doby byla velmi atraktivní.92  

Velká severní města nebyla připravena přijmout takové množství migrantů. 

Podmínky, ve kterých byli přistěhovalci nuceni žít, byly naprosto nevyhovující. Největším 

problémem byl nedostatek bytů a ty, jež byly pronajímané migrantům, často neměly 

toalety či tekoucí vodu. Tito migranti měli na své straně jednu mocnou zbraň – volební 

právo. Politické strany se zajímaly o možné nové voliče, takže jejich potřeby nemohly být 

zcela ignorovány. 93 O situaci migrantů se začala zajímat zvláště PCI. Komunističtí 

zástupci pomáhali migrantům při hledání levného ubytování a zaměstnání. V tomto 

procesu bývali zapsáni do komunisty vedeného CGIL. Na konci 50. let si mnoho jižanů 

hledalo své první zaměstnání prostřednictvím speciálních organizacích, kde pracovník 

zaplatil poplatek za zápis a poté začal pracovat bez řádné smlouvy, možnosti důchodu atd. 

Firma však mzdu vyplácela organizaci, ale jen polovina nebo méně připadla pracovníkovi. 

Ukázalo se, že počet volných pracovních míst vlastně nebyl dostatečný, protože až do 60. 

let velké továrny jako FIAT nechtěly pracovníky z jihu najímat.94  

4.2 Studentské hnutí 

Po reformě středoškolského systému v roce 1962 se obrovské množství studentů 

rozhodlo pokračovat ve vzdělávání univerzitním. Zastaralé italské univerzity, které nebyly 

reformovány od roku 1923, byly neuspokojivě připraveny na tak velký příliv nových 

studentů. Univerzity měly málo tříd, nedostatek učebnic a nevyhovující učitele, takže 

studenti byli převážně nuceni se učit sami. Po roce 1965 pak pro přijetí na univerzitu 

nebyla nutná přijímací zkouška, a proto v roce 1968 studovalo na univerzitách asi 450 000 

studentů, ve srovnání s 268 000 v roce 1960. Univerzitní kampusy ani z daleka 

nepokrývaly potřeby pro ubytování všech žáků. 95  Značný počet nových studentů pocházel 

z dělnické třídy, pro které však neexistovala žádná vládní finanční výpomoc, proto 
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množství z nich muselo při škole pracovat nebo předčasně ukončit studium. Otevřený 

přístup k univerzitnímu vzdělání stávající systém nezvládal a případné reformy byly z 

velké části neúspěšné. Častým problémem také bylo, že studenti po vystudování univerzity 

často nalezli práci pouze na pozicích, kde znalosti získané během studia využili 

minimálně.96  

Toto rostoucí napětí na italských univerzitách nutilo vládu začít tyto problémy řešit. 

V květnu 1965 nabídl ministr školství Luigi Gui sérii univerzitních reforem. Ty 

požadovaly najmutí více učitelů a obsahovaly také ustanovení, která profesorům 

umožňovala mít zároveň i jiné zaměstnání. Kontroverzním bodem návrhu zákona byl 

numerus clausus, který měl vyřešit přeplnění univerzit tím, že by omezil zápis do mnoha 

oborů. Italští studenti interpretovali toto ustanovení jako pokus vlády omezit příležitosti 

pro dělnické studenty. Opoziční komunisté, liberálové a neofašisté úspěšně zablokovali 

přijetí návrhu zákona a s ním i jakoukoli iniciativu na reformu univerzit shora. Tento čin 

poskytl studentům potřebný důvod pro vznik otevřeného nesouhlasu.97 

4.2.1 Organizační struktura protestního hnutí 

Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana – UNURI („Italská národní 

univerzitní unie“) byl do roku 1968 oficiálně uznávaným zastupitelským orgánem na 

univerzitách obhajující zájmy studentů. Existoval na národní i místní úrovni ve formě 

studentských parlamentů. Již existující studentské organizace (Intesa spjatá s DC, 

socialistická Unione goliardica italiana atd.) delegovaly zástupce do těchto parlamentů, od 

padesátých let však začaly ztrácet svou politickou nezávislost a zastávaly pouze zájmy 

svých mateřských stran.98 Studentský parlament se tak stal pouhým odrazem stranické 

politiky země, čímž zcela ztratil legitimitu. Logickým důsledkem byl konec tohoto typu 

reprezentace v roce 1968. Z toho důvodu se studenti snažili vytvořit novou organizaci, 

která by byla odlišná od UNURI. Studentští aktivisté proto vytvořili orgán assemblea 

(shromáždění), kde se hromadně činila všechna závazná rozhodnutí studentského hnutí. 

Díky tomu byly organizovány debaty i samotné rozdělení činností.99  

 
96 Valdo Spini, „The New Left in Italy,“ Journal of Contemporary History 7, no. 1/2 (1972): 61–62 
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Vytvoření těchto valných shromáždění na italských univerzitách bylo prvním 

krokem v transformaci studentského sboru na politickou entitu. Valná shromáždění 

nejenže spojila studenty různých kateder, ale také oslabila staré instituce zastupování 

studentů. Znamenala posun od zastupitelské k přímé demokracii.100 

4.2.2 Ideologická orientace hnutí – Nová levice  

Ve stejné době, kdy papež Jan XXIII. pracoval na reformě společnosti, se vesnický 

kněz Don Lorenzo Milani snažil změnit podobu italského vzdělání. Vytvořil knihu Lettera 

a una professoressa (Dopis profesorovi), ve které kritizoval sociální nerovnosti třídního 

vzdělávacího systému. Kniha inspirovala mnoho studentských hnutí k hledání 

vzdělávacích a sociálních reforem. Lettera a una professoressa měla mnoho podobností s 

marxistickými spisy a stala se společným důvodem setkávání katolických a levicových 

studentů.101   

Současně se objevil nový myšlenkový směr tzv. Nová levice. Odmítl staré 

stalinistické představy o komunismu tzv. starou levici (PCI a PSI), která prosazovala 

hlavně ekonomickou rovnost. Italští studenti také kritizovali nerevoluční postoj PCI a její 

působení v demokratickém systému Italské republiky. Inspirovali se například koncepcemi 

marxismu od filozofa Antonia Gramsciho. Základní postoje Nové levice byly zaměřené 

zvláště proti sociální nespravedlnosti a konzumní společnosti.102  

V 60. letech se skupina intelektuálů (sociologové, filozofové a ekonomové) odtrhla 

od levého křídla PSI a opustila stranu. Tato revoluční socialistická skupina se vyhranila 

proti levicovým stranám a odborům, jejím vůdcem byl marxistický teoretik Raniero 

Panzieri a také založila časopis Quaderni Rossi (1961–65) se sídlem v Turíně. V tomto 

časopise se objevily myšlenky a přesvědčení tzv. operaismo, které představovaly důležitou 

roli při formování studentského i dělnického hnutí. Operiasmo se snažilo probudit boj 

pracujících proti třídnímu složení a vyřešit problém demokratického socialismu. Panzieri 

vyzval k návratu k přímé demokracii prostřednictvím valných shromáždění a k odmítnutí 

odborů. Dalšími vlivnými teoretiky operaismo byli Mario Tronti a Antonio Negri. 

Postupně ke skupinám Nové levice přibývali stoupenci z univerzit.103  

S postupným rozvojem studentských protestů se začala řešit spolupráce mezi 
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dělníky a studenty. Problematika třídního složení byla spojená s kapitalistickou 

restrukturalizací v průběhu italského ekonomického zázraku, který zanechal dělnickou 

třídu nejednotnou a politicky pasivní. Rozkoly uvnitř Quaderni Rossi ohledně zapojení v 

politických aktivitách zapříčinily vznik nových skupin jako například Classe Operaia 

(Dělnická třída, 1964–66) a později Potere Operaio (Dělnická moc, 1967–73). 104 Potere 

Operaio a Lotta Continua (Nepřetržitý  boj), která se zformovala až v roce 1969, byly 

pokládány za nejtypičtější představitele italské Nové levice. Dalším časopisem důležitým 

pro studentské hnutí byl Quaderni Piacentini, který interpretoval politické a kulturní akce 

Nové levice. Časopis informoval také o politické situaci v Číně, Severní a Jižní Americe, 

Vietnamu a Evropě.105  

Italské studenty Nové levice přitahovaly zejména příklady komunistických vůdců, jako 

jsou Che Guevara, Mao Ce Tung a Ho Či Min. Čínská kulturní revoluce, která bojovala 

proti všem hierarchickým strukturám ve společnosti, začala mít ohlas mezi italskými 

studenty. Od Maa Ce Tunga někteří studenti přijali násilí jako prostředek k dosažení svých 

cílů. Těmito vlivy obecně došlo k radikalizaci mnoha studentů. Dále kniha One 

Dimensional Man od profesora sociální filozofie Herberta Marcuse poskytla studentské 

levici neomarxistickou kritiku společnosti, čímž se cílem aktivistům stala i konzumní 

společnost.106  

Vývoj v italských studentských hnutí lze vidět i v postupné změně požadavků 

protestů. Studentské hnutí se nejprve formovalo, aby řešilo problémy na univerzitách, ale 

na konci desetiletí opustilo kampusy, aby rozšířilo svou kritiku do celé společnosti. Nová 

levice začala koordinovat protestní aktivity na univerzitách i mimo ně. Hnutí 

radikalizovalo své původní požadavky na reformy a spojilo se s dělníky v továrnách. 

Součástí Nové levice bylo i ženské hnutí, které bylo původně složeno z velmi malých 

studijních skupin a dalších neformálních sdružení. Skupiny se ze začátku soustředily na 

otázky ohledně antikoncepce (v té době stále nelegální) a zdraví žen. Postupně se zabývaly 

i politickými otázkami.107 
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4.2.3 Vývoj studentských protestů 

V 60. letech vznikla nová univerzita v Trentu, která jako vůbec první v celé Itálii měla 

katedru sociologie. Kritéria pro přijetí byla navíc upravena tak, aby umožňovala zápis 

absolventů nejen z gymnázií, ale i z technických středních škol, což si získalo velkou 

oblibu. Avšak v roce 1965 bylo rozhodnuto, že nebude existovat žádný titul v oboru 

sociologie, ale pouze titul v oboru politických a sociální věd s důrazem na sociologii. 

Nespokojení studenti se proto v lednu 1966 na valném shromáždění, v té době téměř 

neslýchané formě jednání, rozhodli obsadit univerzitu. Okupace trvala osmnáct dní a 

skončila vítězstvím. Příležitost ovlivňovat politické procesy prostřednictvím přímých akcí 

studentů se ukázala jako účinná.108  

V dubnu roku 1966 se na univerzitě La Sapienza v Římě konaly studentské volby. 

Neofašističtí studenti se je pokoušeli narušit, přičemž došlo ke střetu s levicově 

orientovanými studenty. Během sporu tragicky zemřel socialisticky orientovaný student 

Paolo Rossi. Údajná vražda je někdy považována za začátek italského studentského 

aktivismu, kdy následovala řada protestních demonstrací, studentských stávek a okupací 

akademických institucí po celé Itálii. Jeho smrt byla chápána jako výraz represivních 

struktur společnosti a společenského řádu, který je potřeba napravit.109  

Na začátku roku 1967 se studentské protesty v Itálii zintenzivnily. Jedním z důvodů 

byly různé návrhy ministra školství Luigiho Gui na restrukturalizaci vysokoškolského 

vzdělávání. Například bylo plánováno zvýšit poplatky za univerzity, aby se omezily nástup 

na vysoké školy. Proto na univerzitě v Trentu proběhla druhá okupace univerzity, při které 

vznikl „Manifesto per una Università Negativa“, první významný programový dokument. 

V manifestu byla vyzdvižena nutnost radikálně přetvořit univerzitní systém, který byl 

chápán jako nástroj ovládaní společnosti.110 Protesty proti univerzitním reformám se šířily 

po celé zemi a spojily se s protesty proti americké intervenci ve Vietnamu. V únoru se 

konalo národní setkání rektorů italských univerzit v Pise. Načež studenti tuto univerzitu 

obsadili, což vyústilo v Tesi della Sapienza, další klíčový dokument italské Nové levice, 

který považoval vysokoškolské vzdělání za proces přípravy budoucí kvalifikované 

pracovní síly. Tyto dokumenty pomohly posunout studentské hnutí od univerzitních 

záležitostí k zájmu o dělnické třídy. Začátkem akademického roku 1967–68 se protesty 
 

108 Edwards, ’More Work! Less Pay!’, 6 
109 Gerd-Rainer Horn, The Spirit of '68: Rebellion in Western Europe and North America, 1956-1976 

(Oxford: Oxford University Press, 2007), 77–78    
110 Horn, The Spirit of '68, 80 



 

 

31 

studentských hnutí změnily z něčeho, co bylo spojeno pouze s několika univerzitami, v 

národní politický fenomén.111 

V listopadu 1967 přes 1 000 studentů katolické univerzity Sacro Cuore v Miláně 

odhlasovalo na valném shromáždění obsazení univerzity na protest proti bezprostřednímu 

50% zvýšení poplatků za studium. Inspirováni akcemi studentů v Miláně, Trentu a jinde 

začaly probíhat stále častěji okupace a protestní hnutí nejen ve velkých studentských 

centrech jako Turín, Florencie, Janov, Řím a Neapol, ale stejně tak i v menších městech 

jako Sassari, Lucca, Macerata, Lecce, Urbino, Carrara a Catania. Do konce února 1968 

stávkovaly desítky tisíc studentů a statisíce studentů nemohly ve studiu pokračovat běžným 

způsobem. Univerzity byly blokovány nebo obsazeny, takže výuka probíhala velmi 

nepravidelně. Valná shromáždění a demonstrace nahradily každodenní studium 

aktivistů.112 

Zlom v tomto celonárodním hnutí nastal 1. března 1968 na fakultě architektury La 

Sapienza v římské Valle Giulia. Studenti totiž poprvé neustoupili před blížící se policií, ale 

místo toho na ně zaútočili. Navzdory mnoha zraněním studentští demonstranti vyhráli a 

policie byla nucena umožnit pokračování okupace.113 Vypukla nová vlna obsazování fakult 

a celých univerzit, kdy každý den v březnu pochodovaly tisíce demonstrantů po velkých i 

malých univerzitních městech. Z počátku mírové protesty často končily pouličními bitvami 

s policií. Dalo by se říct, že na několik týdnů se studentské hnutí stalo nejdůležitějším 

politickým hráčem mimo parlament. Protesty se začaly konat častěji mimo univerzity 

například před velkými průmyslovými továrnami v severní Itálii, aby se posílila společná 

mobilizace s dělnickou třídou. Podařilo se jim paralyzovat celý systém vysokoškolského 

vzdělávání. Avšak nedostatečné množství radikálních změn a zvyšující se brutalita 

policistů zapříčinila umírnění akcí studentů. Na podzim roku 1968 byl obnoven téměř 

normální provoz univerzit.114 

Pokud jde o soubor právních předpisů upravujících veřejnou bezpečnost, existoval 

zákon umožňující okamžité zatčení demonstrantů, kteří blokovali provoz a poskytl policii 

větší volnost při používání střelných zbraní proti demonstrantům. Protesty v březnu 1968 

polarizovaly politické spektrum a veřejné mínění. Vláda považovala zachování veřejného 
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pořádku za primární úkol policie. V parlamentu levice často volala po reformách, které by 

snížily takovou policejní moc a odsuzovala nevhodné chování policie. Pravice považovala 

většinu demonstrantů za komunistické aktivisty, a tak policii podporovala.115 

4.2.4 Formy protestů 

Na začátku protestů studenti kombinovali tradiční způsoby vyvíjení tlaku s inovativnějšími 

formami jako jsou sit-ins a teach-ins. S rostoucí integrací sociopolitických témat do hnutí 

se strategie akcí studentů měnila.116 Vytvořili mnoho nových forem protestů jako například 

neoficiální stávky, demonstrace, masová shromáždění a obsazování univerzitních budov. 

Klíčovými inovacemi byly okupace univerzit a valná shromáždění studentů. Dále používali 

veřejné protesty jako pochody, veřejná setkání, blokování dopravy, vynucené vstupy do 

obchodních domů a na umělecké výstavy.117  

 Důležité nebylo blokovat přednášky, ale spíše osvětlit autoritativní povahu univerzitní 

instituce. Stávky také sloužily k tomu, aby ostatním studentům ukázaly jejich nedokonalou 

situaci a současně probudily jejich chuť proměnit univerzity i samotnou společnost. 

Konaly se controlezioni, což byly otevřené diskuse, při kterých se pokoušeli odhalit vliv 

politiky ve vyučovaní. Také měli pomoci studentům při rozhodování, zda jsou pro nebo 

proti hnutí. Další probíhaly controcorsi, ve kterých byla analyzována společnost a hnutí.118  

4.3 Dělnické hnutí 

Nárůst vzdělávacích příležitostí v 60. letech částečně vyřadil z továren množství mladých 

lidí, a naopak ti, kdo do továren chodili, byli gramotnější a informovanější než předchozí 

generace. Italští dělníci se inspirovali jednáním studentů, kteří zpochybňovali autoritářské 

vedení univerzit a nadřazenost mocenských struktur. Italským státem se rozšiřovala vlna 

rovnostářství, která otřásla základy sociálního řádu země. Ekonomický rozmach a vysoká 

zaměstnanost posílily postavení dělnické třídy ve společnosti. Od roku 1963 reálné mzdy 

klesaly. Produkce po roce 1964 stabilně rostla, ale aniž by úměrně snižovala 

nezaměstnanost. Společnosti zvyšovaly ceny produktů zejména díky příznivým 

mezinárodním podmínkám a těžili z inflace, která snižovala reálné mzdy.119 Tyto nízké 

výplaty byly dalším důvodem k nespokojenosti. Zpočátku byli v čele nepokojů zejména 
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mladí pracovníci reagující na nehostinnou atmosféru továren.120  

4.3.1 Situace dělníků v novém prostředí 

Obecné podmínky v továrnách byly velmi drsné. Pracovní den s přesčasy zřídka 

trval méně než deset nebo dvanáct hodin. Továrny nedodržovaly minimální bezpečnostní 

opatření. Pracovní smlouvy byly vždy na dobu určitou, což znamenalo na tři nebo šest 

měsíců. Vyhlídky na povýšení byly minimální, přičemž většina jižanů zastávala nejnižší 

pozice. Na konci pracovního dne nebylo neobvyklé přejít na jinou práci. Dělníci z jihu 

dělali stejnou práci jako severní dělníci, ale za třetinu platu. I významný počet mladých žen 

z jihu šlo pracovat do továren. Často se jednalo o firmy působící na hranici legality 

vyrábějící plastové zboží, televizní díly, elektrická světla, kosmetické výrobky. Mzdy byly 

přibližně poloviční oproti platům mužů, zároveň pracovní podmínky byly z hlediska 

bezpečnosti práce rizikové. I přesto se mnoha mladým ženám z jihu zamlouvala práce 

v továrnách, protože to považovaly za formu emancipace a mohly si konečně vydělávat 

vlastní peníze.121  

Na příval obyvatelstva nebyl připraven ani zdravotnický systém. Zdravotnické 

služby na severu byly nedostačující dokonce ještě před příchodem přistěhovalců. Počátkem 

šedesátých let se situace tak zhoršila, že nemocnice neměly dostatek zdravotních sester, 

lékařů a nemocničních pokojů. Téměř neexistovala žádná struktura sociálních služeb a 

migranti byli často ponecháni v rukou soukromých a církevních charit.122 

S dalšími problémy, se kterými se museli migranti potýkat, byl nedostatek 

ubytovacích míst. Byli nuceni spát v podkrovích, sklepech nebo opuštěných usedlostech na 

okraji města. Lidé ze severu totiž obecně odmítali pronajímat prostory jižanům. Pomalu se 

však podmínky přistěhovalců lepšily. Od poloviny šedesátých let se začaly stavět na 

periferiích severních měst panelové domy. To však mělo za následek vyloučení nově 

příchozích, protože nové domy se nacházely daleko od centra města. To ztížilo již tak 

těžký proces asimilace nově příchozích. Vznikaly tak celé nové čtvrti dělnické třídy, často 

jim ale chyběla veškerá základní občanská vybavenost jako jsou obchody, knihovny, pošty, 

veřejná doprava nebo parky. Přesto ve srovnání s tím, kde byli nuceni žít předtím, se 

jednalo o pokrok. Nové byty měly ústřední topení a koupelny a brzy si mohli obyvatelé 
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dovolit instalovat televizory, ledničky a pračky.123 

4.3.2 Vývoj dělnických protestů 

V Itálii došlo k první vlně stávek ve velkých továrnách na severu již na počátku 

šedesátých let. Za jednu z nejvýznamnějších je považována generální stávka 7. března 

1968 v Miláně, protože byla podpořena jedním ze tří hlavních italských odborů CGIL. 

Cílem byla reforma o ustanovení vyšších důchodů pro italské pracovníky, objevilo se na ní 

300 000 dělníků a připojila se k nim i velká skupina úředníků.124 Vliv na průběh mohlo mít 

i studentské hnutí, které se konalo jen týden předtím ve Valle Guilia v Římě.  

V dubnu 1968 ve Valdagnu v severovýchodní Itálii dav textilních dělníků svrhl 

sochu zakladatele továrny Gaetana Marzotta. Stávka a demonstrace za zlepšení podmínek 

pro zaměstnance způsobily pouliční bitvy mezi protestujícími a úřady. Studenti z Padovy a 

Trenta přijeli a podpořili je. V Mestre v petrochemickém komplexu Montedison pracovníci 

konali valná shromáždění, načež dělníci ukončili práci v celém komplexu. Také stávka z 

července 1968 v Porto Marghera, která se konala bez podpory odborů, byla také prvním 

významným případem, kdy studentští aktivisté, často patřící k nově vznikající krajní levici, 

hráli hlavní roli při ovlivňování průběhu konfliktu.125  

Boj dělnické třídy, který se objevil v průběhu roku 1968, byl neorganizovaný a 

nezávislý na programech tří hlavních odborových konfederací: CGIL vedená PCI, 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) vedená DC a sociálně demokratická 

Unione Italiana del Lavoro (UIL).126 Odbory byly v těchto letech do značné míry 

neúspěšné v řízení nových aktivistických hnutí a nedařilo se jim zklidnit situaci. 

Od září 1968 se v gumárenské továrně Pirelli Bicocca v Miláně objevovala revoluční 

trockistická skupina Avanguardia Operaia (AO), která přitáhla mnoho dělníků a studentů k 

revoluční marxistické alternativě. Dělníci využívali řadu nových stávkových forem, včetně 

sciopero bianco, kdy pracující neudělají více vyžadované smlouvou, corteo interno, kdy 

dělníci pochodují kolem areálu továrny a presidio al cancello, kdy jsou blokovány brány 

továrny, aby se zabránilo vstupu zboží do závodu nebo jeho opuštění. Cílem těchto akcí 

bylo maximálně narušit výrobu s minimálními výdaji zdrojů. AO podpořila iniciativu 

dělníků vytvořit Comitato Unitario di Base (CUB, Jednotný základní výbor), který byl 
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jasným znamením vzestupu dělnické agresivity.127 Tyto revoluční výbory se formovaly i v 

dalších továrnách a organizovaly stávky pro boj za vyšší mzdy nezávisle na odborech. Po 

několika stávkách v Miláně pracovníci nakonec dosáhli požadovaného zvýšení. Množství 

stávek po celé Itálii postupně zvyšovalo, kdy na konci roku 1968 počet stávek vzrostl na 3 

206 000 s celkem 49 831 000 ztracených pracovních hodin.128 

4.3.3 Horký podzim – Autunno caldo 

Automobilový závod Fiatu v Turíně se ukázal v roce 1969 jako centrum 

narůstajících nepokojů pracujících. Turín byl „srdcem italského kapitalismu“ a Fiat 

Mirafiori s 50 000 zaměstnanci byla všeobecně známá společnost. V této době pocházelo 

60 % pracovní síly Fiatu z jihu. V prosinci 1968 zabila policie několik protestujících 

pracovníků na Sicílii, načež se konalo půlhodinové zastavení práce v továrně. Již začátkem 

roku 1969 se zaměstnanci Fiatu účastnili národních stávek za důchody a za urovnání 

mzdových rozdílů mezi severem a jihem. V dubnu 1969, kdy policie opět zabila několik 

jižních demonstrantů, zorganizovali dělníci sérii pochodů továrnou, které narušily výrobu. 

Do konce května se účastnilo stále více pracovníků, kteří volali po plošném zvýšení mezd, 

při tom se snažili blokovat výrobu v jejich divizích. Právě v tomto okamžiku začala do 

protestních akcí ve společnosti Fiat zasahovat radikální marxistická skupina Potere 

Operaio (Dělnická moc). V květnu se k ní připojili i studentští aktivisté z Turína, Říma a 

Milána. Potere Operaio kladla důraz na boj pracujících proti třídnímu složení. Pracovníci 

Fiatu byli zpočátku skeptičtí vůči intelektuálům a studentům v Potere Operaio, ale 

nakonec spolu začali spolupracovat.129 

Dále vzniklo nové, tentokrát rovnou dělnicko-studentské shromáždění pod vedením 

Adriano Sofri Lotta Continua (Nepřetržitý boj). Nová skupina prosazovala 

diverzifikovanější orientaci na potřeby utlačovaných dělníků. Zaměřila se na dělnickou 

třídu a její problémy mimo továrnu v dělnických čtvrtích. 130  Lotta Continua a Potere 

Operaio soupeřili o vliv ve Fiatu až do podzimu roku 1969. Avšak přístup Lotta Continua 

přinášel výsledky, kdy 3. července několik tisíc pracovníků z turínských továren včetně 

Fiatu protestovalo proti vysokému nájemnému a podmínkám bydlení. Když se policie 

pokusila demonstraci zastavit, pracovníci se bránili, a dokonce bojovali s policií. Fiat 
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zareagoval koncem léta dočasným vyloučením 7 000 pracovníků, ale ani to napětí 

nezastavilo. Dne 25. září 1969 se zúčastnilo národní demonstrace 50 000 dělníků. Ve 

zbývajících měsících roku demonstrovalo v různých městech více než 1,5 milionu 

pracovníků. Jednodenní generální stávka v listopadu svolána odbory ohledně bytové 

otázky byla obrovským úspěchem pro dělníky.131 

V roce 1969 začali pracovníci využívat nové možnosti vyjednávání – delegáty. 

Pomáhali s organizováním stávek. Nespokojení pracovníci zvolili delegáty, kteří usilovali 

o uskutečnění požadavků. Záviseli na podpoře dělnického shromáždění, a proto je bylo 

možné odvolat na jakékoli schůzi. Vzhledem k trvalému a posilujícímu konfliktu delegáti 

získávali značné pravomoci. Postupně však ztráceli podporu, protože na delegáty bylo 

pohlíženo jako na krok zpět oproti dřívější možnosti pracovníků aktivně se účastnit stávek 

atd.132  

V průběhu těchto konfliktů se všechny tři odborové organizace CGIL, CISL a UIL 

otevřely inovativním a militantním formám jednání. Odbory nově reagovaly na požadavky 

svých členů. V průběhu horkého podzimu se odbory znovu chopily iniciativy a začaly 

zatlačovat do pozadí CUB. Avšak výrazně se to neprojevilo ve zmírnění konfliktů. Dělníci 

ovšem rychle předběhli taktiku odborů, sami prodloužili stávky nad rámec časových 

období stanovených odbory a rozšířili požadavky. V některých případech pracovníci 

zahájili stávky bez vstupu odborů.133 V průběhu roku 1969 stoupl počet stávek na 3 788 za 

účasti 7,5 milionu stávkujících, čímž došlo k nejdramatičtějšímu nárůstu počtu ztracených 

pracovních hodin na 232 881 000!134  

Italský „horký podzim“ ukončila tragická událost, kdy 12. prosince 1969 vybouchla 

bomba v bance na milánském náměstí Piazza Fontana, při které zahynulo šestnáct lidí. Ve 

stejný den explodovaly další dvě bomby v Římě. Obviněni byli anarchisté, ale nakonec 

vyšlo najevo, že za útoky stála neofašistická skupina.135  

4.3.4 Dosažené cíle dělníků 

Jedním z důležitých důvodů pro vznik dělnického hnutí byla platová nerovnost. 

Platová parita byla dlouhotrvající problém, který samy odbory začlenily do svých 
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požadavků. Pracovníci chtěli zvýšit mzdy na základě skutečných potřeb a životních 

nákladů, nikoli na podkladě zisků společnosti. 136 V rámci kovoprůmyslu se podařilo 

mzdový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší kategorií pracovních míst zmenšit ze 158,7 % 

(1968) na 129,7 % (1971). Rozdíl ve mzdách vyplácených pracovníkům v nejlépe a 

nejhůře placeném regionu Itálie do roku 1969 činil 20 %, v dubnu 1969 byl snížen na 10 

%, v lednu 1970 dále poklesl na 5 % a do července 1972 byl zcela vyrovnán. V únoru 1969 

byly schváleny významné reformy, které zaručovaly 74 % výši průměrné roční mzdy pro 

každého minimálně 40 let zaměstnaného občana 5 let před odchodem do důchodu. 137 

Dále v prosinci 1969 došlo k výrazné úpravě pracovní doby, přičemž do tří let měl 

být ustanoven 40hodinový pracovní týden. Rovněž byl přijat zákon Statuto dei Lavoratori 

(„statut pracovníků“), který amnestoval ty, kteří byli obviněni z trestných činů 

souvisejících s protesty v průmyslu a z výtržnictví. Ačkoli některé skupiny nebyly zcela 

spokojené, většina vnímala reformy jako uspokojivý výsledek. To podpořily i odbory, 

jejichž vlastní postavení bylo výrazně vylepšeno.138 

Sociální důsledky ekonomického růstu měly hluboké dopady na celou Itálii. 

Rozkvět všech odvětví průmyslu mělo za následek migraci obyvatel z chudých oblastí do 

průmyslových center zvláště tzv. průmyslového trojúhelníku. Důvodem jejich odchodu 

bylo například získání lepší životní úrovně či stabilního vyššího plat. Tyto přesuny 

znamenaly formu transformace italské společnosti, kdy se z rolníků stala početná dělnická 

třída. Vidina lepšího života ve městech se však velkému množství migrantů z počátku 

nesplnila. Také se prohloubily propastné rozdíly mezi severem a jihem, ale i mezi 

původními obyvateli měst a novými přistěhovalci. Proces asimilace ztížily i nově vzniklé 

čtvrti na okraji měst, ve kterých bydleli pouze migranti pracující v továrnách. Přesto si 

mnoho pracovníků polepšilo a mohlo si dovolit pořídit symboly hospodářského boomu 

jako byly lednice, televizory nebo dokonce automobily, což přispělo ke vzniku konzumní 

společnosti. Nové prostředí způsobilo i odklon od tradičních křesťanských hodnot a tato 

změna ve smýšlení občanů vedla například ke zvýšené podpoře levicových stran. 

K transformaci italské společnosti se může řadit i posílení individualismu nebo emancipace 

žen, které se zapojily do pracovního života v továrnách. Dále vznikla početná skupina 

studentů, která se díky školské reformě z roku 1962 a 1965 rozhodla jít na univerzitu. Tím 
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se tedy navýšila skupina vzdělaných lidí, která se více zajímala o politickou a sociální 

situaci země.  

Mladá generace se těšila z ekonomického boomu kvůli novým možnostem, které 

jim přinášel, ale postupně se začala projevovat kriticky k některým jeho dopadům. Nově 

vzniklá vláda středu a levice, která se snažila reagovat na rychlý rozvoj způsobený 

hospodářským zázrakem, nedokázala splnit očekávání a zrealizovat plánované reformy v 

oblasti vzdělávání, bydlení, zdravotnictví a mnohé další. Tato neschopnost rychle a účinně 

reagovat na sociální potřeby země měla za následek radikalizaci italské společnosti, což 

vedlo ke vzniku sociálních hnutí. V období této krize se objevil myšlenkový směr Nová 

levice, který vycházel z marxistických postojů. Byl zaměřen proti sociální nespravedlnosti 

a konzumní společnosti, které byly jedním z důsledků hospodářského boomu. Italská vláda 

upřednostňovala ekonomický rozvoj a příliš se nezabývala sociálními dopady. Studentské 

hnutí se rozvíjelo na studentské půdě, kde nejdříve vznikalo napětí zapříčiněné zastaralým 

vzdělávacím systémem a nesouhlasem s univerzitními autoritami. Pomalu se do jejich 

názorů začaly promítat myšlenky Nové levice a jejich cíle se přesunuly z univerzitního 

prostředí do kritiky problémů v celé společnosti včetně politického systému či situace 

dělníků. Tím, že studenti umírněními formami nesouhlasů jako bylo obsazování univerzit 

nedosáhli uskutečnění zamýšlených cílů způsobilo, že v roce 1968 došlo ke zlomu, kdy 

studenti začali využívat k nátlaku i násilí. Měnící se vlády jen přispěli k nedůvěře 

obyvatelstva v politický systém, který měl příčiny těchto nepokojů vyřešit. Způsob, jakým 

vláda vytvářela reformy, se studentům natolik nezamlouval, že se pokoušeli o vlastní 

inovativní řešení, která mimo jiné probírali na nově vzniklých studentských shromáždění, 

což může být považováno za posun od zastupitelské k přímé demokracii. 

Jednáním studentů byla silně ovlivněna i dělnická třída. Ekonomický rozmach, 

který přinesl četné výhody jako mnoho nových pracovních příležitostí, netrval do 

nekonečna. Migrace po roce 1963 se neumírňovala, ale pracovních míst již nebyl dostatek. 

Začalo být zřejmé, že stát i společnosti se musejí vyrovnat s narůstajícími problémy, z 

nichž může být zmíněna například vysoká míra inflace nebo zvětšená poptávka po 

produktech, což vedlo k nutnosti zvýšit produktivitu zaměstnanců, snížit reálné mzdy a 

nezabývat se investicemi do zlepšení pracovního prostředí dělníků. Z důvodu potřeby 

firem být konkurenceschopné tedy docházelo ke zvyšování produkce na úkor mezd a 

spokojenosti pracovníků. To dokazuje, že zlatý věk italské ekonomiky v sobě nesl zárodky 
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krize, která se stupňovala až do vrcholu v roce 1969. Zájmy dělníků hájily nejprve odbory, 

které ale postupně neplnili svou funkci při dosahování dělnických požadavků. Zároveň 

nedokázaly uklidnit zvýšené napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Proto vznikly 

výbory nezávislé na politických stranách a odborech, které je měly nahradit. Společně se 

studentskými aktivisty se dělníci sdružovali do marxistických skupin Nové levice, kde 

kritizovali třídní složení, starou levici a vyzdvihovali přímou demokracii. Narůstající 

nepoje a stávky dělníků vyvrcholili na podzim roku 1969, kdy se přidalo i obrovské 

množství pracovníků z Fiatu. Mimo jiné díky novým formám protestů byli dělníci v mnoha 

ohledech ve svých požadavcích úspěšní. Sociální hnutí na konci 60. let zasáhla celou 

společnost a jasně ukázala nedostatky při řešení akutních sociálních problémů, které 

v souvislosti s boomem vznikaly. 
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Závěr 
Hospodářský zázrak měl ekonomické, politické a zvláště pak sociální důsledky pro 

celou Itálii. Tempo růstu v letech 1958–63 dosáhlo úrovně, jaké v historii sjednocené Itálie 

nikdy nenastalo. Hospodářský boom posunul Itálii za velmi krátkou dobu mezi jednu z 

nejrozvinutějších zemí Evropy. Průmyslová výroba se v tomto období více než 

zdvojnásobila, hlavním sektorem expanze se stal především mezinárodní obchod, na 

kterém se významně podílely firmy ENI i Fiat. Boom znamenal vznik obrovského počtu 

pracovních míst a jistotu stálého platu, zvýšení životní úrovně obyvatelstva a zrod moderní 

italské společnosti. Tento příznivý vývoj v kombinaci s přítomností početné pracovní síly 

položil základ ekonomickému růstu, který trval téměř bez přerušení až do masivních 

stávek a sociálních nepokojů v letech 1968–69. ENI a Fiat poskytly Italům některé z 

nejhmatatelnějších aspektů nového konzumního života. Monopol ENI v Itálii způsobil 

velké snížení cen benzínu, což hrálo důležitou roli v rozmachu vlastnictví automobilů. 

Díky tomu si mohla Automobilka Fiat vytvořit privilegované postavení na trhu. Léta 1953 

až 1963 mohou být považována za „zlatý věk“ s rozsáhlou expanzí firem a s nárůstem 

celkové zaměstnanosti. Hospodářský zázrak byl ale mnohem víc než jen ekonomický růst, 

zahrnoval zásadní změnu ve smýšlení italského obyvatelstva. 

Stát sehrál důležitou roli při stimulaci rychlého ekonomického rozvoje, ale 

následně selhal v řízení sociálních důsledků. Vláda nestíhala reagovat na rychle se měnící 

sociální a ekonomickou situaci země. Mentalita a hodnoty lidí se měnily, levicové strany 

se těšily zvýšené oblibě, protože pružněji reagovaly na potřeby společnosti například 

návrhy reforem nebo aktivní účastí na integraci migrantů. Křesťanští demokraté naopak 

ztráceli tradiční základny voličů. Pokusy vyřešit nastalé situace koalicí s pravicovými 

stranami ztroskotaly. Tím se otevřela cesta ke spolupráci DC pouze s levicově 

orientovanými stranami. Transformace společnosti podpořená migrací a rychlou 

industrializací způsobila nečekané výsledky voleb ve prospěch Italské komunistické strany. 

Úspěch středo-levicových vlád navzdory všem snahám o účinnou spolupráci a důslednou 

tvorbu fungujících reforem byl minimální. Důvodem mohly být i vnitřní rozkoly v 

politických stranách koalice, které citlivě vnímali i nespokojení občané. To ukazuje, že 

Itálie nebyla politicky připravená na tak rychlý ekonomický rozvoj a sociální důsledky 

hospodářského zázraku z toho plynoucích. Nespokojenost mezi lidmi se tím prohlubovala, 

což vyústilo v radikalizaci společnosti. 
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V návaznosti na výzkumnou otázku „Jaký vliv měl rychlý ekonomický růst na 

transformaci italské společnosti v 60. letech?“ lze shrnout, že italská společnost byla 

transformována v mnoha ohledech. Došlo ke vzniku početné dělnické třídy, rozšířily se 

řady studentů a vzdělaných občanů, ale proběhly i změny ve smýšlení politickém a 

přechodu od pasivního k aktivnímu přístupu k problémům v Itálii. To vše bylo umožněno 

právě díky rychlému ekonomickému růstu, který způsobil migraci za prací, vyšší 

zaměstnanost díky novým pracovním příležitostem, zajistil zlepšení životních podmínek 

obyvatelstva, ale i vznik konzumní společnosti. Navzdory pozitivním vlivům 

transformoval společnost i směrem k radikálním postojům, které vyústily ve vznik 

nepokojů a sociálních hnutí. 

Fáze rozvoje mezi léty 1963 až 1970 byla charakterizována zvýšením celkové 

nezaměstnanosti spojené s nárůstem nespokojenosti mezi pracovníky, neboť ekonomický 

růst byl tvořen i na úkor pracujících a špatnými pracovními podmínkami v továrnách. V 

tomto období byla italská ekonomika cílená hlavně na velké firmy a na rozvíjející se 

středně velké firmy, které získávaly prostor na mezinárodních trzích prostřednictvím 

snižování mzdových nákladů. Z důvodu hledání pracovních míst v továrnách došlo v 

průmyslových centrech k masivnímu přílivu migrantů z jižní Itálie už od 50. let, což mělo 

těžký dopad na infrastrukturu a sociální systém dotyčných měst. Později ohromné 

množství migrantů způsobilo, že poptávka po práci vysoko převyšovala nabídku.  

Za sociální důsledky ekonomického boomu lze považovat rozvoj studentského a 

dělnického hnutí. V souvislosti s výzkumnou otázku „Jakým způsobem hospodářský 

zázrak ovlivnil rozvoj sociálních hnutí?“ práce dochází k závěru, že způsob, jakým 

politický systém neadekvátně reagoval na rychlé změny hospodářského boomu měl přímou 

souvislost se vznikem nepokojů. Mladá generace, která se ztotožňovala se změnami, se 

začala kriticky projevovat vůči italské vládě. Již na konci roku 1964 bylo zřejmé, že 

reformní politika vlády středu a levice je nedostatečná. Prvotní nadšení obyvatel z 

hospodářského boomu postupně pohasínalo. Strukturální transformace Itálie, při které se 

rozrostla dělnická třída a vznikla konzumní společnost, sehrála roli na radikalizaci postojů. 

Hospodářský zázrak se pohyboval v rámci individuálních zájmů, zatímco kolektivní 

potřeby byly ignorovány. Důraz byl kladen na soukromou potřebu, aniž by byla brána v 

úvahu ta veřejná, například ve školství a zdravotnictví. Navíc je důležité si uvědomit vliv 

industrializace na migraci, kdy stát nepodpořil integraci těchto migrantů do průmyslových 
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center například tím, že by vybudoval moderní sociální systém. Dalšími důvody pro rozvoj 

hnutí byly i motivy ideové a etické. Zvláštní význam mělo rozšíření myšlenek Nové levice, 

která kritizovala sociální nerovnost, konzumní společnost a současné levicové strany.  

Významné nepokoje se nejdříve objevily v univerzitním prostředí, kde studenti 

reagovali na zastaralý vzdělávací systém a nepřipravenost univerzit na zvyšující se příliv 

studujících, z nichž část přicházela i z dělnické třídy. Roky 1966 až 1968 jsou považovány 

za nejaktivnější období studentského hnutí. Studentská mobilizace narušila vzdělávání jako 

takové a zasáhla i do života veřejnosti. Ovlivněni myšlenkami Nové levice se studenti 

začali zajímat i o politickou situaci. Zpočátku spontánní protesty soustředící se pouze 

kolem vzdělávacích budov se změnily v organizované a rozšířily se i do dělnického 

prostředí. Konec studentského hnutí v roce 1968 byl nečekaným zklamáním z důvodu 

neprosazení důležitých reforem. Avšak tam, kde studenti selhali v otázkách politických 

změn, dokázali rozbít sociální konformitu padesátých let a pomohli zažehnout dělnické 

hnutí, které nejvíce zasáhlo Itálii v roce 1969 během průmyslových stávek v průběhu 

„horkého podzimu”. Dělníci bojovali za zvýšení platů, zkrácení pracovní doby, 

bezpečnější pracovní podmínky a s růstem stávek požadovali i lepší životní podmínky.  

Dělnické hnutí se setkalo s většími úspěchy v podobě dosažení většiny ze svých záměrů 

než hnutí studentské. Sociální hnutí paralyzovala na určitou dobu celou Itálii. 

Hospodářský zázrak ovlivnil výše zmíněné oblasti, ale existovaly tam i jiné, které 

jsem neobsáhl. Na předchozích stránkách bylo také ukázáno, že nelze jednoznačně tvrdit, 

že hospodářský zázrak měl na některé sféry vliv pouze kladný nebo záporný. Přesto se 

zvláště politický a sociální systém potýkal s nečekanými problémy, zatímco na italskou 

ekonomiku měl boom dopad spíše pozitivní. 
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Summary 
The Italian economic miracle had economic, political and especially social impacts 

on the development of Italy. The pace of growth in the years of the economic boom (1958-

63) reached a level never seen in the history of a unified Italy. Industrial production more 

than doubled. The boom created a huge number of new jobs with a permanent salary. This 

favourable economic growth lasted almost uninterrupted until massive strikes and social 

unrest in 1968-69. Significantly ENI contributed to the development of the economic 

miracle not only by supplying a cheap source of energy to industry, but also caused a 

reduction in petrol prices, which played an important role in the expansion of 

automobilsm, especially Fiat. Italian economic development has gone through two 

different phases. The first period from 1953 to 1963 can be considered the "golden age" 

with a large industrial expansion and an increase in total employment. However, the 

second phase between 1963 and 1970 was characterized by an increase in unemployment 

associated with a worker´s dissatisfaction. All things considered, the financial security of 

the population improved and the overall standard of living rose. However this economic 

growth was created at the expense of workers and their poor working conditions and low 

wages. Due to the search for new jobs in factories, a massive influx of migrants from 

southern Italy moved to industrial areas. This had a severe impact on the infrastructure and 

social system of these cities. Subsequently, the huge number of unemployed people caused 

that the demand for labour greatly exceeded the supply.  

The state played an important role in stimulating rapid economic development but 

afterwards failed to manage the social consequences. The government was unable to 

respond to the country's rapidly changing social and economic situation. The centrist 

government, led by the Christian Democratic Party (DC) was losing its traditional electoral 

base. This opened the way for the cooperation between DC and left-wing parties. These 

parties experienced an increase in popularity because they responded more flexibly to 

society's needs. Migration and rapid industrialization caused unexpected election results in 

favour of the Italian Communist Party (PCI). Therefore DC's cooperation with the Italian 

Socialist Party (PSI) was supposed to reverse this situation. Despite all efforts to cooperate 

effectively and consistently in creating functional reforms, the success of center-left 

government was minimal. This proves that Italy was not politically prepared for rapid 

economic development and the subsequent social consequences. 
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The economic miracle contributed to the development of the student and worker's 

movement. The initial enthusiasm of the population from the economic boom gradually 

faded. Already at the end of 1964 it was clear that the reform policies of the center-left 

government were insufficient. The fast-growing working class and a new consumer society 

caused by the economic boom played a role in radicalizing attitudes. The state did not ease 

the integration of the migrants in the new areas. Furthermore the social movement was 

greatly influenced by the ideas of the New Left, which criticized social inequality, 

consumer society and contemporary left-wing parties. First riots occurred in the 

universities, where students criticized the obsolete educational system etc. From the year 

1966 student protests often took the form of occupying university buildings, but this 

gradually escalated into violent clashes with the police. Initially, spontaneous protests 

centred only around educational buildings transformed into organized protest which spread 

to the working-class environment. The student movement dispersed in 1968 due to the 

failure to enforce stronger reforms. However, where students failed in matters of political 

change, they managed to break the social conformity of the 1950s and helped to ignite the 

workers' movement that arose in 1969 creating industrial strikes. Workes fought for higher 

wages, safer working conditions and demanded better living conditions as strikes grew. 

The workers' movement achieved most of its goals. 

This thesis has shown that it cannot be clearly stated whether the economic miracle 

had only a positive or negative impact on some spheres. Nevertheless, the political and 

social system in particular, faced unexpected problems, while the boom had a rather 

positive impact on the Italian economy. 
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