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Anotace 

Bakalářská práce s názvem Svatý stolec a Mussoliniho Itálie mezi roky 1922 a 1929 se 

zabývá vztahem církve vedené Piem XI. k Mussoliniho fašismu mezi jeho nástupem až do 

podpisu Lateránských dohod. Práce se snaží zodpovědět na otázku, do jaké míry klérus zá-

měrně podporoval etablování fašismu, a co si od spolupráce církev a fašisté slibovaly. Autor 

na tyto otázky zodpovídá popisem vývoje vztahu mezi Itálií a Svatým stolcem, jenž od pl-

ného bojkotu státu církví na konci devatenáctého století přechází přes poválečné připuštění 

kooperace se státem v boji proti socialismu až do otevřené spolupráce s autoritářským fašis-

tickým režimem. Autor argumentuje, že důvodem ke spolupráci ze strany církve nebyla ide-

ologická shoda s fašismem, ale pragmatická snaha o rozuzlení římské otázky, která, přes 

snahu o jednání s italskými demokratickými režimy, byla úspěšně dořešena až za vlády Be-

nita Mussoliniho. Práce demonstruje, že fašistické motivy ke spolupráci byly rovněž prag-

matické, a ležely zejména v posílení mezinárodní prestiže a posílení vlivu na italské kato-

líky. Práce na závěr nastiňuje, že i díky postavení katolické církve v rámci italského státu se 

fašismus nestal totalitním režimem.  

Annotation 

The bachelor thesis „The Holy See and Mussolini’s Italy between 1922 and 1929“ deals 

with the relation between the Catholic church led by pope Pius XI. and Mussolini’s fascist 

régime between its accession to power until the signing of the Lateran treaty. This thesis 

aims to answer the question of the extent to which the clergy support the establishment of 

fascist régime in Italy and what ends the parties collaborate. The author answers these ques-

tions by describing the evolution of the relation between fascist Italy and the Holy See, from 

a full boycott at the end of the nineteenth century via limited cooperation after the world war 

in the fight against socialism full-fledged collaboration with the authoritarian fascist régime. 

The author argues that the reason for collaboration is pragmatic rather than ideologic, with 

the biggest motive being the resolution of the Roman question. It was not until the reign of 

Benito Mussolini when the issue was finally resolved, despite numerous attempts with It-

aly’s past democratic governments. The thesis demonstrates that the fascist motives were 

also pragmatic, consisting especially of fascist attempts to improve their international pres-

tige and their rule over catholic Italians. The thesis concludes that to a certain extent it was 

thanks to the Holy See that fascism never became a totalitarian régime.  
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Úvod 

Bakalářská práce se bude zabývat vztahy mezi Svatým stolcem a italským státem 

zejména v období mezi nástupem fašistického režimu v říjnu 1922 až do podpisu Laterán-

ských dohod v únoru 1929. Popsané události budou zařazovány do širšího kontextu dění 

politického dění v celé Itálie. V první části bakalářské práce se budu věnovat zejména roz-

položení, v jakém církev vstoupila do dvacátého století, včetně církevní reakce na první svě-

tovou válku. Budou nastíněny události po skončení první světové války, včetně proměny 

politické scény v Itálii. V tomto kontextu bude představen způsob, jakým církev ovlivňovala 

italskou politiku, a jaký vliv měla na katolické italské voliče. V tomto ohledu hrála důležitou 

úlohu Italská lidová strana (Partito Popolare Italiano), která byla nástrojem církevní kon-

frontace se socialismem a komunismem, pro církev bezprostředními hrozbami. Součástí této 

části bude popis nástupu fašismu v čele s Benitem Mussolinim a jeho vývoj před a po Po-

chodu na Řím. Charakterizovány budou vzájemné postoje církve a fašismu kolem roku 1922. 

Po popisu osobností Benita Mussoliniho a papeže Pia XI., kde budou představeny jejich 

společné charakterové rysy, které hrály roli v následném vzájemném soužití, bude následo-

vat rozbor jejich vlastních ideologií, tedy Mussoliniho fašismu a Piova pojetí vlády nad Sva-

tým stolcem. Tento popis bude důležitý pro pochopení vývoje vzájemného vztahu před a po 

parlamentních volbách roku 1924, kdy církev přehodnotila svůj postoj k Italské straně lidové 

(PPI) a začala se více orientovat na přímou spolupráci s fašisty. V této části budou připome-

nuty nejen shody fašismu s Piovým katolicismem, ale i řada rozkolů, mezi nimiž byl nejzá-

sadnější střet o vliv na mládež.  

Ve druhé polovině práce bude popsána cesta k uzavření Lateránských dohod, které po-

prvé od roku 1870 uznaly existenci církevního státu, který na oplátku poprvé uznal suvere-

nitu Italského království. V tomto ohledu bude zachycen vývoj Mussoliniho vztahu ke kato-

lické církvi a rozkol mezi futurismem, z něhož fašismus ideologicky částečně vycházel, 

a pragmatickým fašismem v pojetí Benita Mussoliniho. Mnohonásobné přerušování vzájem-

ného vyjednávání bude vysvětleno neochotou ke kompromisu v zásadních požadavcích 

obou stran, zejména ve vlivu na mládež a politiku. Čtenář bude seznámen s podobou Late-

ránských smluv a s přijetím, jakým se smlouvám dostalo jak ze strany kléru, tak ze strany 

fašistických špiček. Důsledky podpisu smluv budou představeny na samém závěru práce, 

kde v centru našeho zájmu budou jak okamžité hmatatelné důsledky, tak i důsledky zpro-

středkované, mezi něž patří i výsledek italských voleb 1929. Vztah mezi fašistickým 
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režimem a svatým stolcem pak bude nejlépe ilustrován na otázce internacionalizace Late-

ránských smluv, kdy ani jedna ze zainteresovaných stran nestála o zapojení Společnosti ná-

rodů do italsko-vatikánských vztahů. Závěrem práce pak bude ohlédnutí na roli katolické 

církve v totalizaci fašistického hnutí.  

K tématu práce mě přivedl můj zájem o církevní dějiny a mé sympatie k dějinám Itálie. 

Cílem práce je pak potvrdit či vyvrátit tezi, že Svatý stolec se aktivně podílel na etablování 

fašismu, se kterým pak až do konce války kolaboroval. Zodpovězení otázky, do jaké míry 

se katolická církev přičinila na upevnění moci fašistů v Itálii, pomůže objasnit i fenomén 

klerofašismu. Samotný termín „klerikální fašismus“ se poprvé objevil v Itálii v roce 1922, 

ještě před pochodem na Řím. Výraz označoval skupinu severoitalských katolických věřících, 

kteří fašismus aktivně podporovali, a usilovali o syntézu katolicismu a fašismu.1 Termín 

klerofašismus (clerico-fascismo) byl poprvé použit zakladatelem a předsedou PPI Donem 

Luigim Sturzem, aby tak označil skupinu politiků vlastní strany, kteří obhajovali režim 

a praktiky Benita Mussoliniho.2 Spolupráce katolického kléru a fašistické vlády, tak je tak 

bezprostředně spjatá s Itálií, v níž se zrodila. Cílem práce tak bude pochopit důvody kolabo-

race fašismu a katolicismu ve dvacátých letech dvacátého století a vysvětlit tak, zdali měla 

tato spolupráce ideologické vysvětlení a katolicismus tak má přirozený sklon k fašizaci (jak 

ji známe z pozdějších let na příkladech režimů ve Španělsku Francisca Franca, Salazarova 

Portugalska, Tisových Ľudáků, či Pavelićových Ustaše), či zdali měla spolupráce Svatého 

stolce a italského fašismu ryze pragmatické důvody a vycházela z momentálních materiál-

ních potřeb papeže a Benita Mussoliniho. Vedlejším cílem pak bude prozkoumat, do jaké 

míry klérus skutečně fašismus podporoval, a tedy zdali se režim Benita Mussoliniho může 

označovat za klerofašistický. Na tyto otázky bude zodpovídáno v průběhu popisné části 

práce. Analýze argumentů a jejich zasazování do kontextu výzkumných otázek pak bude 

věnována zvláštní kapitola. Čtenáři bude nabídnut komplexní popis událostí, které vedly 

od nástupu fašismu až k podpisu Lateránských dohod, které zůstávají v platnosti dodnes.  

Při psaní práce využiji progresivní diachronní metodu pro sledování postupné vývojové 

tendence vztahů mezi osobami papeže a Benita Mussoliniho, které určovaly i podobu vzá-

jemného postoje fašistického režimu a katolické církve. Na základě české i světové 

 
1 Laqueur, Walter. 2006. The origins of fascism: Islamic fascism, Islamophobia, antisemitism. Oxford Uni-
versity Press. [online; cit. 2021-05-02]. Dostupné z WWW: <https://blog.oup.com/2006/10/the_ori-
gins_of_2/>. 
2 Eatwell, Roger. 2003. Reflections on Fascism and Religion. Totalitarian Movements and Political Religi-
ons. Vol. 4, No. 3. s. 148. 
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literatury, ale i dobových pramenů, se pokusím systematicky kompilovat fakta týkající 

se klero-fašistické spolupráce mezi lety 1922 až 1929 a analyzovat a popsat podstatu tohoto 

vztahu. Toho se budu snažit dosáhnout rozborem a popisem zásadních událostí, které for-

movaly církevní i italské dějiny. Klíčová bude analýza procesu vyjednávání a podpisu Late-

ránských dohod, která odhalí individuální prvky vzájemné spolupráce. Na jejich základě se 

následně pokusím dedukovat motivy pro udržování relativně vřelých vztahů mezi fašismem 

a Vatikánem. 

Důsledky událostí, které se odehrály mezi fašistickým režimem a Svatým stolcem 

ve dvacátých let dvacátého století jsou dodnes viditelné v existenci samotného Městského 

státu Vatikán, i ve faktu, že Lateránské smlouvy jsou dodnes v téměř nezměněné formě sou-

částí italské ústavy.  
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1. Analýza zdrojů 

V práci vycházím z literatury převážně anglofonní provenience. Mezi nejvýraznější an-

glicky píšící historiky věnující se tématu italsko-vatikánských vztahů v období dvacátých a 

třicátých let patří profesoři John Pollard3 a David Kertzer4, z jejich děl v práci čerpám. Vy-

cházím rovněž z řady italských monografií, nejdůležitější v této oblasti jsou pak práce ital-

ského historika Renza de Feliceho5. V českém prostředí je odborníkem na dané téma cír-

kevní historik doc. Marek Šmíd6, jehož monografie je důležitým zdrojem pro mou práci. 

Profesor historie na Cambridgeské univerzitě John Pollard hledí na činy papeže Pia XI. 

pragmatickým prizmatem. Sbližování s fašistickým režimem chápe Pollard jako logický 

krok v církevním boji proti komunismu a protestantismu, jejichž vliv v médiích a jejichž 

propaganda ve formě filmů, tiskovin a umění, představovaly pro církev bezprecedentní 

hrozbu. Papež věřil, že vztah mezi Svatou stolicí a fašistickým režimem nabude hierarchické 

formy, v níž bude Vatikán usměrňovat a modelovat ideologii fašismu ke svému obrazu. Po-

pisuje, že motivem pro uzavření Lateránských dohod bylo ze strany církve obnovení kato-

lické vlády nad Itálií, ze strany fašistické vlády pak ovládnutí církve pro potřeby státu.7 Dle 

Pollarda trvalo papeži dlouho, než si plně uvědomil, že Mussolini spolupracoval se Svatým 

stolcem jen pro legitimizaci vlastního režimu, a že nehodlá své revanšistické a imperiální 

ambice omezovat ambicemi Vatikánu. Pollard tvrdí, že Pius XI. měl i po podepsání Late-

ránských dohod v roce 1929 možnost postavit se fašistickému autoritářskému režimu na od-

por a formou protestu po vzoru jeho předchůdce Pia IX., tedy bojkotu italského státu jako 

takového, se pokusit umírnit a ovlivnit fašistickou ideologii. Pius XI. nicméně až do konce 

svého pontifikátu sázel na kompromis, a vyjma formálních protestů proti kultu války a násilí 

neudělal nic, čím by omezil sílící fašistický režim. Papež se podle Pollarda nechtěl 

 
3 Pollard, John Francis. 1985. The Vatican and Italian Fascism 1929–1932. A study in conflict. Cambridge: 
Cambridge University Press. 256 s.;  
Pollard, John Francis. 1999. Benedict XV: The Unknown Pope and the Pursuit of Peace. London: Burns & 
Oates. 256 s.;  
Pollard, John Francis. 2014. The Papacy in the Age of Totalitarianism, 1914-1958. Oxford: Oxford Univer-
sity Press. 544 s. 
4 Kertzer, David I. The Pope and Mussolini. The Secret History of Pius XI. and the Rise of Fascism in Eu-
rope. New York: Random House. 592 s. 
5 Felice, Renzo de. 1974. Mussolini il duce, II. Gli anni del consenso (1929-1936). Torino: Einaudi. 960 s.; 
Felice, Renzo de. 1995. Mussolini il fascista II. L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929). Torino: 
Einaudi. 606 s.; 
Felice, Renzo de. 2005. Mussolini il Fascista. I. La conquista del potere (1921-1925). Torino: G. Einaudi. 
816 s.  
6 Šmíd, Marek. 2018. Vatikán a italský fašismus 1922-1945. Praha: Triton. 206 s.  
7 Pollard. The Vatican and Italian Fascism. s. 100. 
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vymezovat proti režimu, který idealizoval a vytvářel kult rodiny a odsuzoval a postihoval 

bolševismus. Stejně tak se Mussolini zdráhal otevřeně kritizovat Svatý stolec, neboť si uvě-

domoval, jak velikou částí italského obyvatelstva dokáže papež ovlivnit, další Non expedit 

si nemohl dovolit.8 Papež dle Pollarda na fašismus hleděl jako na ideologii, která my mohla 

poskytnout řešení jeho vatikánského věznění. Mussolini pak viděl církev jako potenciálního 

partnera, ale jeho mysl byla více než na ideu spolupráce upřena na myšlenku pozření církve 

fašistickým státem, aby se tak fašismus stal skutečnou totalitní ideologií.9 

Profesor historie univerzity La Sapienza v Římě Renzo De Felice se zapsal do dějin his-

toriografie už v roce 1965, kdy vydal první díl Mussoliniho biografie, a od té doby je nazý-

ván otcem italských dějin současnosti. Jednalo se o první velký italský pokus otevřeně se 

vyrovnat s fašistickou minulostí na základě archivních pramenů.10 Podobně jako obdobné 

počiny v Německu, i tento vyvolal vášnivou debatu, zejména kvůli tezi, že Mussolini v le-

tech 1929 až 1936 vládl prakticky neomezeně za tiché či hlasité podpory většiny italského 

národa.11 Proti Felicemu pohledu na Mussolinoho život se ostře vyhranili zejména americký 

historik MacGregor Knox ve své kritice z roku 199912, který De Felicemu vytkl, že k Mus-

solinimu přistupuje s příliš velkou sympatií a k podstatě fašismu je nedostatečně kritický. 

Faktem ovšem je, že De Feliceho série několika monografií na téma fašismu a Mussoliniho 

života zůstává dodnes stěžejním materiálem pro historiografické práce. Ačkoliv hlavním cí-

lem De Feliceho práce nebylo popsat vztah mezi Mussolinim a Svatým stolcem, jeho práce 

v archivech odhalila řadu důležitých poznatků, zejména co se týče napojení katolické církve 

na Italskou lidovou stranu. Sám De Felice chtěl publikací jeho monografií rozpoutat odbor-

nou diskusi nezabarvenou politickými názory. Pro své rozhovory s médii například vyžado-

val, aby byli jeho debatní oponenti jiné než italské národnosti, aby tak debaty mohly být 

skutečně akademické.13 Stěžejním poznatkem De Feliceho prací bylo rozlišování mezi fa-

šistickým režimem a fašistickým hnutím. Režim podle něj byla samotná Mussoliniho vláda 

v konfrontaci se skutečnou politickou situací Itálie a světa. Hnutí pak představovalo ideu 

fašismu, revolučního, jenž má být uskutečněn v budoucnu. Vlivem působení pragmatismu 

 
8 Pollard. The Vatican and Italian Fascism. s. 57. 
9 Tamtéž, s. 11. 
10 Ledeen, Michael A. 2001. Renzo De Felice and the question of Italian fascism. Society Abroad. Vol. 38. 
s. 75. 
11 Azzi, Stephen Corrado. 1993. The Historiography of Fascist Foreign Policy. The Historical Journal. 
Vol. 36, No. 1, s. 192.  
12 Knox, MacGregor. 1999. In the Duce’s defence. Times Literary Supplement. 26 February 1999. 
13 Ledeen, Michael A. 1976. Renzo de Felice and the Controversy over Italian Fascism. Journal of Contem-
porary History. Vol. 11, No. 4. s. 273. 
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a Mussoliniho oportunismu bylo podle De Feliceho fašistické hnutí fašistickým režimem 

potlačeno.14 

Kriticky se na pontifikát Pia XI. dívá zejména David Kertzer ve své knize Papež a Mus-

solini. Kertzer si všímá společných a rozdílných povahových znaků papeže Pia XI. a Benita 

Mussoliniho. Dle Kertzera sdíleli oba vůdcové nenávist k demokracii a komunismu.15 Tato 

společná vlastnost pak podle Kertzera vedla ke spolupráci Svatého stolce a fašistického re-

žimu při potírání socialistické a komunistické opozice, a při potlačování antiklerikálního 

sentimentu v Itálii. Kertzer na argumentuje, že papež Pius XI. hrál zásadní roli v nastolení 

i upevnění Mussoliniho moci a pozice diktátora, a to výměnou za navrácení mnoha privilegií 

zpět církvi.16 Dle Kertzera pak antisemitismus, kterým se fašismus začal projevovat v poz-

dějších stádiích jeho vývoje, vycházel a byl podporován daleko starším a hlouběji zakořeně-

ným antisemitismem církevním, bez kterého by se v Itálii neprosadil.17 Kertzer se velice 

pozastavuje nad faktem, že navzdory tomu, že byl Mussolini vychován v revolucionářském 

a protikatolickém prostředí,18 v jeho politickém vystupování neměly protiklerikální výroky 

nikdy místo. Významnou část Kertzerova díla zastává jeho bádání na téma církevního anti-

judaismu a jeho vliv na rasový antisemitismus fašistické Itálie druhé poloviny třicátých let. 

Kertzer argumentuje, že zásadní vliv na jeho formování měl Pietro Tacchi Venturi, jezuita, 

jenž byl pověřen prvním navazováním kontaktů mezi Svatým stolcem a fašistickým reži-

mem, a jenž figuroval jako šedá eminence po celou dobu pontifikátu Pia XI.19 Ačkoliv autor 

čerpá z velké části z vatikánských a italských archivů, jeho kritikům neuniká, že při výstavbě 

klíčových bodů kritiky Tacchi Venturiho nedostatečně ověřuje své zdroje, tedy nestaví 

se k nim kriticky. Příkladem je pokus o atentát na Venturiho neznámým útočníkem v únoru 

roku 1928. Kertzer rozporuje původní vyšetřovací verzi, tedy že se jednalo o téměř smrtelný 

útok nožem do oblasti krku, který atentátník spáchal z politických důvodů. Kertzer tvrdí, že 

útočníkem byl mladík, který po Venturim vrhl nůž na dopisy, který jej lehce škrábnul na 

krku. Důvodem k útoku mělo být trauma ze sexuálního zneužívání mladíka Venturim. 

O tom, jak a proč se celý útok odehrál se dodnes vedou spekulace, nicméně Kertzerovy zá-

věry vychází čistě z tehdejších fašistických policejních archivů. Kertzer tak vykresluje 

 
14 Felice. Mussolini il Fascista. I. s. 117. 
15 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 205. 
16 Tamtéž, s. 68. 
17Tamtéž, s. 201. 
18 Tamtéž, s. 19. 
19 Tamtéž, s. 312. 
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Venturiho jako zvrhlého fašistického kněze, který chtěl zatajit a skrýt svůj tajný sexuální 

vztah s mladíkem. Činí tak na základě politicky zabarveného vyšetřování, jehož výsledky 

měly být použity jako nátlak na Svatý stolec při vyjednávání podoby Lateránských dohod.20 

První česky psanou monografií s tematikou zkoumaného časoprostoru, tj. vatikánsko-

italské vztahy v období od první světové války do podepsání Lateránských dohod, sepsal 

církevní historik doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. V knize Vatikán a italský fašismus (Šmíd, 

Marek. 2018. Vatikán a italský fašismus 1922-1945. Praha: Triton.) docent Šmíd vychází 

nejen ze světové literatury, velikou část svých závěrů opírá o bádání přímo ve vatikánských 

archivech. Šmíd sleduje vývoj vztahu Mussoliniho ke katolické církvi a všímá si jasně vidi-

telného vlivu Mussoliniho socialistické minulosti projeveného antiklerikalismem raného fa-

šistického hnutí. Ochotu jednat s fašistickou vládu vysvětluje Šmíd tím, že ani církev ani 

nikdo jiný nemohl vědět k jakým koncům povede fašistická vláda nad Itálií a uvádí, že smír 

mezi církví a italským státem hodnotila většina světových médií pozitivně. Šmíd následně 

zkoumá vývoj dalších vztahů a za zlomový považuje rok 1931 a boj o Katolickou akci. Roz-

tržka mezi církví a státem o vliv nad výchovou mládeže ohrožovala samotnou platnost La-

teránských dohod. Šmíd si všímá, že od bitvy o Katolickou akci se začaly cesty Benita Mus-

soliniho a Pia XI. značně rozcházet, což se projevovalo ve veřejných odsouzeních italské 

invaze do Habeše či tvrdé odsouzení Anšlusu Rakouska nacistickým Německem. Velkou 

část knihy věnuje Šmíd polemice nad církevním antijudaismem a fašistickým antisemitis-

mem, čímž tak nepřímo reaguje na Kertzerovu tvrdou kritiku vatikánské neaktivity v rasové 

židovské otázce v Itálii. Tvrdí, že ačkoliv nenávist církve vůči judaismu je vskutku zakoře-

něná hluboko v církevních dějinách a značná část kléru se netajila svou nenávistí vůči Ži-

dům, byla to právě rasová otázka, která stála za definitivním rozkolem mezi Piem XI. a Be-

nitem Mussolinim. Dále pak Šmíd připomíná četné humanitární aktivity Vatikánu, díky ně-

muž byly před smrtí zachráněny stovky Židů, byť uznává, že papežova reakce na tak zásadní 

porušování lidských práv nebyla nijak horlivá.21 Vydání encykliky, která by tvrdě odsoudila 

fašistický antisemitismus překazila jen papežova smrt. Šmíd ve své knize balancuje argu-

menty obou táborů, tj. jak apologetů, tak i zarytých kritiků papeže Pia XI. a snaží se poskyt-

nout střední cestu opřenou o historiografický výzkum.   

 
20 Markys, Robert A. 2014. Book Review: David I. Kertzer, Pope and Mussolini: The Secret History of Pius 
XI and the Rise of Fascism in Europe (New York: Random House, 2014). Journal of Comparative Fascist 
Studies. Vol. 3, No. 2. s. 166. 
21 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 159. 
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2. Svatý stolec před nástupem fašismu 

Svatý stolec vstoupil do dvacátého století v turbulentním duchu. Dobytím Říma roku 

1870 bylo sjednocování Itálie dokončeno a Papežský stát přestal existovat. Papežský úřad 

se přesídlil do vyhnanství na Vatikánském kopci. Jako vzdor novému italskému království 

vydal papež Pius IX. roku 1874 encykliku Non Expedit, která vyzývala Italy k bojkotu ná-

rodních voleb a apelovala na katolíky, aby se neúčastnili státní politiky.  

Za pontifikátu Pia X. (1903-1914) procházel svět nebývalým mezinárodním napětím, 

které vyústilo v konflikty jako byly rusko-japonská válka (1904-1905), marocká krize (1905-

1906), bosenská krize (1908), tripolské války (1911-1912), balkánské války (1912-1913) 

atp. V roce 1904 vypověděla „první dcera církve“ Francie konkordát z roku 1801. To zna-

menalo vítězství místních republikánů nad jejich klerikálními soupeři. Francie přerušila veš-

keré diplomatické styky se Svatým stolcem a zákonem z 9. prosince 1905 zrušil francouzský 

stát veškeré financování církví. Církevní budovy se staly státním nebo obecním majetkem a 

z Francie se oficiálně stal sekularizovaný stát.22 Radikální odluka církve od státu vyvolala 

ze strany církve reakci v podobě ostře laděné encykliky Vehementer Nos z února 1906 která 

sekularizaci odsoudila. Vydání encykliky ale ještě zhoršilo už tak nalomený obraz Svatého 

stolce na mezinárodní scéně. Francouzský scénář navíc inspiroval i další státy k podobnému 

kroku. Ve Španělsku se zvýšila míra separace světské a církevní moci dekrety liberální vlády 

Josého Canalejase z roku 1910, v Portugalsku pak republikánskými výnosy z dubna 1911.23  

Pius X. zemřel tři týdny po vypuknutí 1. světové války dne 20. srpna 1914. Jeho nástup-

cem se stal papež Benedikt XV. Ačkoliv o papeži Benediktovi socialistický deník Avanti 

dne 24. ledna 1922 napsal, že je to „chladný, průměrný a paličatý muž,“ a že „dějiny zítřka 

na něj zapomenou,“24 a k tomuto názoru se přikláněla i řada zahraničních diplomatů při Sva-

tém stolci,25 bezesporu se jedná o důležitou postavu nejen církevních, ale i evropských dějin. 

Jeho přínos tkvěl zejména v jeho mírovém snažení, které ale bylo poznamenáno tím, jakým 

způsobem válčící mocnosti vnímaly Svatý stolec z geopolitického hlediska. Papež se dle 

vlastních slov při mírovém snažení nedržel zásady neutrality, nýbrž nestrannosti. Neutralita 

 
22 Le Sénat et la cambre des députés. 1905. Loi concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Journal offi-
ciel de la République française. Lois et décrets n° 0336 du 11/12/1905. s. 7205. 
23 Gelmi, Josef. 1994. Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II. Praha: Mladá Fronta. s. 254. 
24 Il Papa in fin di vita. 1922. Avanti! Giornale del Partito socialista. 22. gennaio 1922. [online; 2021-04-22]. 
Dostupné z WWW: <https://1url.cz/IKJqG>. 
25 Doublet, Nicholas Joseph. 2018. A Historiographical Reading of the Pontificate of Benedict XV (1914-
1922) Following the Opening of the Vatican Archives. Melita Theologica. Vol. 68, No. 2. s. 180. 
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by dle papeže značila nezájem. Nestrannost Benedikta XV. bývá ovšem rozporována, a to 

jak akademiky, tak i církevními hodnostáři samými. Anglický kardinál Francis Aidan 

Gasquet například vytýkal nejvyšším církevním kruhům všeobecnou náklonnost k Centrál-

ním mocnostem.26 Tento názor bývá akademiky někdy vysvětlován postojem jednotlivých 

válčících stran k církvi. Na jedné straně bojovala Francie, která si od odluky církve od státu 

nese v katolických kruzích cejch zednářské vlády, Itálie držící papeže ve Vatikánském vě-

zení a liberální protestantská Velká Británie. Na straně druhé válčilo třetinově katolické Ně-

mecko, které od skončení Kulturkampfu v roce 1878 katolickou církev přinejmenším tole-

ruje, a Habsburské Rakousko-Uhersko, které si stále drželo svou katolickou tradici. Proti 

argumentu preference Centrálních mocností však hovoří například fakt, že po celou dobu 

první světové války papež Benedikt XV. kreoval kardinálem jen jednoho hodnostáře 

ze států Centrálních mocností, rakouského apoštolského nuncia v Bavorsku Andrease 

Frühwirtha, z celkem šestnácti za války jmenovaných kardinálů.27 Papežovy prvotní snahy 

vyřešit konflikt diplomaticky se setkaly s naprostým nepochopením, a tak papež přestoupil 

k veřejnému odsuzování války. Označil ji za „nesmyslné krveprolití“ (1. srpna 1917), „se-

bevraždu civilizované Evropy“ (4. března 1916), „hrůzné vraždění, které je ostudou celé 

Evropy“ (28. července 1916) či „nejtemnější tragédií lidského šílenství“ (4. prosince 

1916).28 Významná je papežova výzva z 1. srpna 1917 všem soupeřícím národům a jejich 

vůdcům, která představila sedm papežových požadavků k nastolení a zachování trvalého 

míru. Mezi nimi byly i body požadující omezení zbrojení, mezinárodní arbitrážní systém, 

svobodu moří, válečné reparace, návrat ke statutu quo tam, kde je to možné, a mírové pro-

jednání sporných teritoriálních otázek, zvláštní důraz byl kladen na otázku Arménie. Ačkoliv 

americký prezident Woodrow Wilson papežův sedmibodový plán odmítl, některé jeho prvky 

se později objevily v jeho Čtrnácti bodech z roku 1918.29 Nestranné mírové snahy papeže 

Benedikta XV. nezapadaly do celospolečenské, zprvu převládající a později vynucované, 

bojovné atmosféry. Papežova nestrannost je nejlépe zřetelná na faktu, že německý generál 

Erich Ludendorff označoval Benedikta XV. za „francouzského papeže“, zatímco francouz-

ský premiér Georges Clemenceau jej označil za „skopčáckého papeže“ (le pape boche).30 

 
26 Pollard. The Papacy in the Age of Totaliarianism. s. 38. 
27 Typis Polyglottis Vaticanis. Acta Benedicti PP. XV. Acta Apostolicae Sedis. 15. 1. 1915. Annus VII, Vol. 
VII, s. 505. 
28 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 20.  
29 Pollard. Benedict XV. s. 136. 
30 Jankowiak, François. 1994. Benoît XV. In Levillain, Philippe. Dictionnaire historique de la papauté, Paris: 
Fayard. s. 221.  
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2.1. Vliv Svatého stolce na italskou politiku 

První náznak uvolnění napjatých vztahů mezi papežem a italskou vládou přišel ve vol-

bách roku 1904, kdy papež Pius X. poprvé veřejně povolil italským katolíkům účastnit se vo-

leb. Stalo se tak po apelu několikanásobného premiéra Giovanniho Giolittiho na Svatý sto-

lec. Ten sháněl podporu pro volné uskupení liberálních poslanců sdružených v koalici his-

torické levice v boji s Italskou socialistickou stranou (Partito Socialista Italiano), která za-

čala získávat na popularitě. Již tehdy Svatý stolec viděl v socialistických stranách hlavního 

nepřítele katolicismu a tradičního klerikalismu jako takového.31 I díky výzvě papeže Pia X. 

získala Giolittiho koalice historické levice 50,9 % všech hlasů a stala se tak zdaleka nejsil-

nější stranou italské politiky. Tento postoj k italské politice, tj. doporučení italským katolí-

kům, aby ve volbách nevolili socialistické strany, potvrdil papež svou encyklikou z roku 

1905 Il fermo proposito. Podporu Giolittimu, tentokrát nově vytvořené koalici Liberální 

Unie (Unione Liberale), vyslovil i ve volbách roku 1913. I díky tomu se jí dostalo značné 

podpory zejména v jižní Itálii, zatímco socialistům se dařilo spíše na industrializovaném se-

veru a v tradiční výspě italské levice, v regionu Emilia-Romagna.  

Nejsilnějším výrazem vlivu Svatého stolce na italskou raně poválečnou politiku byly 

volby roku 1919. Válkou poznamenaná země se zmítala v násilnostech období dvou rudých 

let (biennio rosso) a papež viděl stále větší nebezpečí v sílící podpoře socialistické strany, 

ještě větší však v radikální komunistické straně. Rozhodl se proto plně podporovat nově 

vzniklou Italskou lidovou stranu vedenou sicilským knězem Luigim Sturzem. Strana svým 

sociálním učením vycházela z encykliky papeže Lva XIII. z roku 1891 Rerum novarum 

a ideologicky vycházela z křesťansko-demokratických myšlenek. Papež si od ní sliboval 

adekvátní a umírněnou protiváhu socialistické straně.32 Ta ale získala s převahou nejvíce 

hlasů, necelé dva miliony, a přivlastnila si tak třetinu křesel v parlamentu. Italská lidová 

strana získala lehce přes dvacet procent hlasů a umístila se na druhém místě. Svůj volební 

výsledek pak strana potvrdila ve volbách o dva roky později, kdy získala 20,4 % a opět se 

umístila na druhém místě mezi prvními socialisty a třetími Národními bloky Giovanniho 

Giolittiho. 

Od obsazení Říma roku 1870 byli papežové zbavení výsostného území a postavení hlavy 

 
31 Killinger, Charles L. 2002. History of Italy. Westport: Greenwood. s. 128. 
32 Gilbert, Mark F.; Nilsson K. Robert. 2010. The A to Z of Modern Italy. Lanham: Rowman & Littlefield. 
s. 328. 
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státu. Žádný z papežů v žádném z oficiálních dokumentů ani vyjádření nepřipouštěl exis-

tenci sjednoceného italského státu, hlavní cíl papežské mezinárodní diplomacie bylo navrá-

cení vlastního svrchovaného území. Boj za osvobození papeže z vyhnanství na vatikánském 

kopci v Římě se nazývá „římská otázka“. První náznak otevření římské otázky přišel po 

konci první světové války. Poválečný ministerský předseda Itálie, Vittorio Emanuele Or-

lando, i jeho nástupce Francesco S. Nitti, si byli vědomi nutnosti zajistit papeži nezávislost 

a uvažovali o vytvoření suverénního církevního státu. Na jednáních, která začala už na jaře 

1919, měl zájem zejména papež Benedikt, díky němuž byla zrušena encyklika Non expedit, 

a i na jehož popud byla založena Italská lidová strana. Papež také ujistil Orlanda, že římskou 

otázku nehodlá řešit vojenskou intervencí zahraničních vojsk.33 Jednání započaté na jaře 

1919 bylo přerušeno pádem Orlandovy vlády v červnu téhož roku, načež bylo obnoveno 

za následující vlády Nittiho. Avšak ani to nebylo úspěšné.34 Důvodem byla hospodářská 

i společenská poválečná krize, která se odrážela v nestabilitě vládních kabinetů, ale i neo-

chota k dialogu ze strany italského krále Viktora Emanuela III. Ten odmítal navrátit papeži, 

byť jen část území, díky němuž bylo dosaženo sjednocení apeninského poloostrova pod je-

dinou monarchii. Proti dialogu byla i velká část italských politiků, zejména republikáni, so-

cialisté, liberální demokraté a prozatím i fašisté.35 

2.2.  Formování italského fašismu  

Vojáci navrátivší se domů z fronty si v době poválečné hospodářské recese jen stěží hle-

dali zaměstnání. Z války navyklí na násilí si na civilní život jen těžko zvykali. Část z nich si 

z fronty přinesla levicové myšlenky a revoluční ideje. Tito se stávali čelnými vůdci levico-

vých stávek a demonstrací za lepší pracovní podmínky. Část vojáků ale byla znechucena 

i socialismem a liberalismem, demokracií jako celkem. Chtěla Itálii silnou a pod rozhodným 

vedením. Tuto skupinu navrátilců dokázal nejvíce oslovit Benito Mussolini, kdysi levicový 

novinář, roku 1919 už vůdce malé radikální strany Bojové svazky (Fasci di combattimento), 

která sdružovala nejen bývalé vojáky, ale i řadu umělců a intelektuálů. Veliké zalíbení v něm 

nalezlo hnutí futuristů, podporoval ji zejména umělec Filippo Tommaso Marinetti, 

 
33 Votavová, Petra; Šmíd, Marek. 2018. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. Studia Theologica. Vol 20, 
No. 2, s. 186. 
34 D´Agostino, Peter R. 2004. Rome in America: Transnational Catholic Ideology from the Risorgimento to 
Fascism. Chapel Hill: University of North Carolina Press. s. 127. 
35 Pollard. Benedict XV. s. 186. 
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ale i republikáni a reformně socialističtí intelektuálové.36 Novou politickou stranu, která 

ostře vystupuje proti komunismu, zpočátku finančně podporovali zejména továrníci a vel-

kostatkáři, kteří bojovali proti stávkujícím odborářům a levicové náladě mezi zaměstnanci. 

Velkostatkáři a městská buržoazie byli ochotni zaplatit Bojovým svazkům nemalé sumy, jen 

aby je zbavily jejich problému se stávkaři.37 Úderné oddíly Bojových svazků, Černé košile 

(Camicie nere), jinak též squadristé (squadre d’azione), byli najímáni, aby násilně rozehnali 

stávkaře a donutili nespokojené dělnictvo a rolnictvo vrátit se na svá pracoviště. Státní aparát 

fašistické útoky na levicové skupiny do značné míry toleroval, ba dokonce je shledával do 

jisté míry oprávněné.38 Zejména v prvotních fázích vývoje fašistického hnutí byla ideologie 

fašismu zcela závislá na vůli Benita Mussoliniho. Ten, ačkoliv vycházel ze své socialistické 

minulosti, nebyl ortodoxním marxistou. Byl značně ovlivněn sorelianismem, tj. revolučním 

syndikalismem, a Paretovou teorií elit.39 Stejně jako futurista Marinetti zprvu zastával anti-

klerikální názory, které se projevovaly mj. Mussolinim schválenými násilnými výpady Čer-

ných košil proti církevním hodnostářům. Na rozdíl od Marinettiho však Mussolini od dva-

cátých let začal politiku vnímat více pragmaticky, a v katolické církvi začal vidět potenciální 

pilíř jeho ideologie.40  

Strana neměla problém se svou vlastní legitimitou, neboť do voleb roku 1921 šla v koa-

lici s etablovanou liberální stranou Giovanniho Giolittiho v rámci koalice Národních bloků 

(Blocchi Nazionali).41 Národní bloky získaly ve volbách 19,1 % hlasu a byly tak v závěsu 

za papežem podporovanou stranou lidovou. Do voleb roku 1921 se fašistická strana potýkala 

s velikým rozkročením na politickém spektru. Zprvu se strana snažila přilákat elektorát le-

vicových stran, zejména socialistů, ale v průběhu roku 1920 se strana začala myšlenkově 

posouvat stále více doprava.42 Giolittiho Národní bloky získaly třetí místo, ale pro Mussoli-

niho to bylo volební vítězství. Fašisté obdrželi nejvíce hlasů v rámci liberální koalice. Pod-

poru získali zejména vyjasněním vlastního programu. Z pravolevého uskupení s obrovským 

 
36 De Grand, Alexander. 2000. Italian Fascism: Its Origins & Development. Lincoln: University of Nebraska 
Press. s. 158 
37 Reeder, Linda. 2019. Italy in the Modern World: Society, Culture and Identity. Bloomsbury: Bloomsbury 
Academic. s. 155.  
38 Millan, Matteo. 2013. The Institutionalisation of "Squadrismo": Disciplining Paramilitary Violence in the 
Italian Fascist Dictatorship. Contemporary European History. Vol. 22, No. 4, s. 562. 
39 Donátková, Zuzana. 2020. Futurism and the Birth of Fascism. West Bohemian Historical Review. Vol. 10, 
No. 1, s. 79.  
40 Donátková. Futurism and the Birth of Fascism, s. 95. 
41 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 30.  
42 Smith, Denis Mack. 1997. Modern Italy: A Political History. Ann Arbor: University of Michigan Press. 
s. 284. 
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záběrem fašisté vykrystalizovali v agrární pravicovou stranu s atraktivním programem i pro 

běžného Itala, kterému na srdci leží společenské a ekonomické reformy.43 V listopadu 1921 

se Bojové svazky přejmenovaly na Národní fašistickou stranu (Partito Nazionale Fascista). 

Mussolini se ze všech sil snažil svou stranu etablovat. Ačkoliv se původně jednalo o stranu 

republikánskou, Mussolini roku 1922 deklaroval svou poslušnost monarchii a tímto krokem 

si naklonil krále, pevný a stabilní bod italské politiky.44 Do budoucna se měl orientovat 

na druhý pilíř italské státnosti, Svatý stolec.  

Dne 24. října 1922 se v Neapoli, metropoli jižní Itálie, kde fašismus neměl zdaleka tak 

velkou základnu jako na severu, sešel kongres fašistické strany. Na kongresu byl představen 

plán na obsazení klíčových budov a infrastruktury ve velkých italských městech, a následný 

pochod na hlavní město s cílem převzít vládu. Fašistické vedení si bylo dobře vědomo ne-

dostatečnosti výzbroje i výcviku Černých košil a vědělo, že při střetu s řadovou italskou 

armádou by Černé košile neobstály.45 Jednalo se ale o psychologický tah, který měl etablo-

vané státní vedení přesvědčit o fašistické převaze.46 27. října se do Říma dostaly zprávy 

o masové mobilizaci fašistických bojovníků. Liberální premiér Luigi Facta po dlouhém jed-

nání s vládními kolegy představil ráno 28. října italskému králi plán vyhlášení stanného 

práva, které by dovolovalo proti kontingentům fašistů vyslat armádu.47 Nasazením králov-

ského vojska by byl celý pochod na Řím zmařen a fašistům by byla zasazena zásadní rána. 

Zmaření pochodu na Řím by s velkou pravděpodobností donutilo Benita Mussoliniho začít 

spolupracovat s liberály formou pevné koalice. Luigi Facta představil plán králi, který již 

den před tím plán nezávazně podpořil. Král však překvapivě z obav z propuknutí občanské 

války stanné právo odmítl.48 Factův kabinet, vědom si nebezpečí, které představovaly Černé 

košile, vzápětí na to rezignoval. Král se rozhodl předat mandát na sestavení vlády předsedovi 

Národní fašistické strany. 30. října 1922 se Benito Mussolini stal premiérem Italského krá-

lovství v souladu s veškerou tehdy platnou legislativou.  

 

 
43 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 30.  
44 Negri, Guglielmo. 1982. The Rise and Fall of the Fascist Constitution. Il Politico. Vol. 47, No. 3, s. 450. 
45 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 39. 
46 De Grand. Italian Fascism. s. 36.  
47 Tamtéž, s. 37.  
48 Townley, Edward. 2002. Mussolini and Italy. Oxford: Heinemann Educational Publishers. s. 37.  
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3. Pius XI. a Benito Mussolini 

Benedikt XV. zemřel 22. ledna 1922. Dva týdny poté na jeho místo nastoupil Achille 

Ratti, který si vybral jméno Pius XI. Církevní historici jej řadí mezi nejschopnější a nejvý-

raznější církevní představitele moderní doby. Nový papež převzetí moci v Itálii nekomento-

val. Jeho první veřejný projev se uskutečnil až o dva měsíce později, v prosinci roku 1922. 

V projevu hovořil o záměru navázat na odkaz Benedikta XV., a o důležitosti mezinárodní 

charity.  

Benito Mussolini a papež Pius XI. spolu nesdíleli jen rok nástupu do svých funkcí. Oba 

byli temperamentní a cílevědomí. Pius XI. svou povahou a charakterem nebyl demokratem. 

Styl jeho řízení byl podle vysokých církevních hodnostářů spíše autokratický.49 Papež upřed-

nostňoval jednání s ostatními státy napřímo, bez zapojování místních politických stran, jak-

koliv katolických. Svatému stolci se mezi lety 1922 až 1935 podařilo uzavřít konkordáty 

s Lotyšskem, Polskem, Rumunskem, Litvou, Itálií, Německem, Rakouskem a Jugoslávií. 

Fakt, že celá řada výše zmíněných států se vyznačovala autokratickým stylem řízení odráží 

papežovo konzervativní a autoritářské politické přesvědčení. V demokracii spatřoval nepři-

jatelné oslabení autority.50 I proto papež Pius XI. nacházel stále větší zalíbení v postavě Be-

nita Mussoliniho, s nímž se shodoval v nedůvěře k parlamentarismu a liberální demokracii, 

ještě více pak v obavě z komunismu. V Mussolinim spatřoval osobnost, se kterou bude moci 

pracovat na vyřešení palčivých otázek tehdejší církve a která jí bude moci poskytnout 

ochranu před útoky socialistů i extremistických fašistů. Dle Davida Kertzera Pius XI. věřil, 

že díky Mussolinimu vytvoří z Itálie konfesní stát, kde autoritářská státní mašinerie bude 

fungovat ve službách církve.51 Fašisté byli Svatým stolcem vnímáni jako nezbytnost pro 

obnovení pořádku a autority v Itálii. Zároveň chovali církevní hodnostáři naději, že se jim 

podaří ideologii fašismu pokřesťanštit, a že díky Mussolinimu církev dosáhne vyřešení řím-

ské otázky. I z tohoto důvodu papež Pius XI. prohlásil, že Mussolini je obdivuhodný muž 

a patří mu budoucnost.52 

Papež, který do té doby italskou politiku ovlivňoval zejména skrze PPI, si začínal uvě-

domovat potřebu vyřešit státoprávní otázky týkající se přímo Svatého stolce, nejpalčivější 

z nich byl konkordát s Itálií a řešení Římské otázky, tedy vatikánského vyhnanství. Italská 

 
49 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 23. 
50 Fattorini, Emma. 2007. Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa. Torino: Giulio Einaudi. s. 24. 
51 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 363.  
52 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 190. 
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strana lidová se kolem roku 1923 dostala do vnitrostranické krize. Uvnitř ní se začala for-

movat dvě uskupení – pravicové křídlo PPI pod vedením Alcida de Gasperiho, pozdějšího 

poválečného italského premiéra a jednoho z „otců Evropy“, a levicové křídlo, které vedl 

Luigi Sturzo. De Gasperiho pravicová frakce uvažovala o spolupráci s vládnoucí fašistickou 

stranou. Tato frakce, nazývající sama sebe Národní unie, nacházela podporu zejména ve fa-

šistických kruzích, ale i mezi církevními vůdci, navzdory tomu, že spolupráce s fašisty by 

znamenala upuštění od křesťanských ideálů.53 Přes jeho původní podporu spolupráce s fa-

šismem se z de Gasperiho po sérii útoků na PPI i přímo na jeho osobu ze strany fašistických 

squadristů stal čelný představitel protifašistické opozice, v důsledku čehož byl v roce 1927 

na odsouzen na čtyři roky vězení. Díky intervenci Vatikánu byl de Gasperi po roce a půl 

propuštěn.54 Levicové křídlo pod vedením Luigiho Sturza se hlasitě vymezovalo proti squ-

adristickým útokům na socialisty a další opoziční představitele, a jakoukoliv spolupráci s fa-

šisty nepřipouštělo. V očích fašistů i církve byl navíc Sturzo vnímán jako překážka v jednání 

o římské otázce. Dle něj fašismus, který otevřeně bojoval proti levicové ideologii, není spo-

jencem katolictví, jeho filozofie jde v přímém kontrastu s principy katolicismu, a že cílem 

fašismu je potření nejen jeho levicových odpůrců, nýbrž celé opozice, tedy včetně PPI a ka-

tolicismu jako takového.55 Po nátlaku ze strany tisku i fašistických a církevních kruhů v čele 

s Pietrem Tacchi Venturim, Sturzo rezignoval v květnu roku 1923 na post předsedy PPI.56 

Vliv Italské lidové strany od té doby postupně slábl, a měnila se i oblast papežova politic-

kého zájmu.  

3.1. Volby roku 1924 

Římská otázka netvořila jen pól vztahu mezi Svatým stolcem a Italským královstvím, 

ale i mezi papežem a Italskou lidovou stranou. Sturzova, od roku 1924 de Gasperiho PPI 

věřila, že římskou otázku vyřeší jen čas a trpělivost, ta ale papeži docházela. Velká část 

poslanců PPI úzkou spolupráci s fašisty odmítala, i díky tomu se strana postupně odcizovala 

vatikánským představám.57 Církevní kruhy v naději na vyřešení římské otázky spolupráci 

s fašistickým režimem podporovaly.58 Fakt, že lidovci římskou otázku odmítali otevírat, 

 
53 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 190. 
54 Carrillo, Elisa A. 1964. Alcide De Gasperi and the Fascist Regime, 1924-1929. The Review of Politics. 
Vol. 26, No. 4, s. 527.  
55 Eatwell. Reflections on Fascism and Religion. s. 148. 
56 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 191. 
57 Felice. Mussolini il fascista. s. 489. 
58 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 191. 
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papežův strach, že by strana mohla začít spolupracovat se socialisty a de Gasperiho spolé-

hání na dialog a demokracii stejně jako jeho hlasité protifašistické postoje, byly hlavní pří-

činy zastavení spolupráce mezi PPI a Svatým stolcem. Dle Christophera Seaton-Watsona 

dokonce Vatikán vždy nahlížel na PPI jako na stranu, kterou je možno obětovat pro politické 

zisky. Tváří v tvář vidině úspěšnému vyjednání římské otázky s fašistickou stranou nechal 

Vatikán Italskou lidovou stranu vlastnímu osudu.59  

Volby roku 1924 byly až do konce druhé světové války poslední volby, které připouštěly 

účast více politických stran. I tak si byl ale Mussolini jistý, že ve volbách získá jasnou vět-

šinu. Pro tyto volby totiž prosadil reformu volebního zákona, tzv. Acerbův zákon. Ten za-

vedl proporčně kulhavý volební systém, který stanovoval, že vítězná strana, která získá nej-

méně 25 % hlasů, získá dvě třetiny mandátů. Zbylá třetina se proporčně rozdělí mezi ostatní 

strany.60 Svatý stolec před volbami vyzval všechny církevní hodnostáře, aby zachovali přís-

nou neutralitu a distancovali se od všech mezistranických bojů. Italská fašistická strana zís-

kala 65 % hlasů a rozhodnou většinu ve vládě. Lidová strana ve volbách získala jen 9 %, 

a to i díky vatikánské neúčasti na předvolební kampani. Bývalý předseda PPI Luigi Sturzo 

volební reformu otevřeně kritizoval. Kardinál státní sekretář Pietro Gasparri italskému kléru 

před volbami sdělil, že účast jakéhokoliv kněze na politických bojích v sobě nese riziko, a to 

jak pro jeho vlastní osobu, tak pro církev jako celek. Po zastrašování a šikaně ze strany 

fašistického režimu a po jasném signálu, ze strany církve, že jej nadále nepodporuje, odces-

toval Sturzo z Itálie do exilu.61 Z něj se vrátil až roku 1946.  

Násilí na katolických hodnostářích dosáhlo svého vrcholu vraždou vojenského kaplana 

Giovanni Mizioniho na příkaz vůdce Černých košil Itala Balba v srpnu 1923.62 Pietro 

Gasparri a další špičky katolické církve dostávali informace o násilí na členech kléru 

ze strany fašistických milicí. Na jejich nátlak, a i jako součást předvolební kampaně, nařídil 

Mussolini omezení těchto výpadů, nicméně represe proti církvi byly po volbách opět obno-

veny. Gasparri na toto konto prohlásil, že povolební násilí je prováděno způsobem tak jem-

ným a delikátním, že si to víc ani neumíme představit.63 

Nejhlasitějším kritikem fašistických praktik byl socialistický poslanec Giacomo 

 
59 Seaton-Watson, Christopher. 1967. Italy: From Liberalism to Fascism 1870-1925. London: Methuen. 
s. 551. 
60 De Grand. Italian Fascism. s. 46. 
61 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 195. 
62 Zagheni, Guido. 2006. La croce e il fascio: i cattolici italiani e la dittatura. Milano: San Paolo. s. 38. 
63 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 195. 
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Matteotti, který přes mnohaleté represe a úřední šikanu nepolevoval a slovní útoky na fašis-

tický režim eskaloval. Po volbách roku 1924 v parlamentu prohlásil, že volby jsou pro něj 

a jeho stranu v podstatě neplatné. Volby neměly odpovídající hodnotu, protože vláda si vzala 

moc silou, bez ohledu na vůli Italů. Italský volič se podle něj necítil svobodný k rozhodnutí 

z vlastní vůle, a hlas jiné, než většinové straně byl i tak anulován.64 Mussolini jeho projev 

odsoudil a zmínil se, že Matteotti by po projevu neměl už nikde vystupovat.65 Matteotti měl 

připravovat další proslov, údernější a namířený přímo proti Mussolinimu a proti králi, 

na nějž měly být zveřejněny kompromitující materiály potenciálně ohrožující stabilitu celé 

monarchie.66 Proslov ale přednést nestihl. 10. června 1924 byl unesen šesti muži na cestě 

do poslanecké sněmovny. Jeho tělo bylo nalezeno o šest dnů později 23 kilometrů od Říma. 

Podíl Benita Mussoliniho na vraždě je předmětem debat historiků.67 Sám Mussolini jakou-

koliv vinu vždy popíral. Poslanci zbývající opozice se rozhodli proti praktikám fašistických 

aparátů protestovat a odmítali vstoupit do poslanecké sněmovny, dokud nebudou paramili-

tární Černé košile zrušeny, a dokud nebude obnovena vláda zákona. Jejich požadavkem byla 

i obnova starého volebního systému a nové volby podle něj.68 Aventinský rozkol, jak se 

protest nazývá, však nezpůsobil zamýšlený pád fašistického režimu. Naopak, opozice uvol-

nila Mussolinimu prostor pro utužení vlastního autokratického režimu odmítnutím podílet 

se na chodu vlády. Bývalý premiér Giovanni Giolitti dokonce prohlásil, že Mussolini má 

v politice štěstí, neboť jemu opozice vždy bránila a nastavovala překážky. Mussolinimu jde 

stranou a nechává mu volné pole. Aventinský rozkol dokonce ještě přispěl k etablování au-

toritativního fašistického režimu.69 

Přes jeho nestabilitu katolická církev proti Mussoliniho režimu nevystupovala. Sama do-

konce přispěla ke zmírnění opoziční protivládní mediální kampaně. Vraždu Matteottiho ko-

mentovala zdrženlivě pod zásadou nevměšování se do italské politiky. Jezuitské periodikum 

La Civiltà Cattolica dokonce pochválilo Mussoliniho za vše, co pro církev v minulosti učinil, 

přičemž současně zpochybnilo jeho podíl na Matteottiho vraždě.70 Autoritativní fašisté pro 

papeže představovali menší zlo než alternativa ve formě socialistů.71 Ti by totiž podle církve 

 
64 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 196.  
65 Sale, Giovanni. 2007. Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione. Milano: Jaca Book. s. 143. 
66 Tamtéž, s. 151. 
67 Felice. Mussolini il Fascista. I. s. 619. 
68 Zagheni. La croce e il fascio. s. 53. 
69 Sale. Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione. s. 157. 
70 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 50. 
71 Kertzer. Papež a Mussolini. s. 119. 
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mohli v případě pádu Mussoliniho režimu využít chaosu či občanské války a sami se dostat 

k moci. Kardinál státní sekretář Pietro Gasparri tedy oceňoval Mussoliniho snahu nastolit 

v zemi stabilitu. Jakékoliv jiné vměšování do politiky bylo podle nejvyšších církevních 

kruhů nepřijatelné.  

Po zvolení Alcida de Gasperiho předsedou PPI v květnu roku 1924 vyloučil kongres 

strany ze svého programu fašistické elementy a znovu potvrdil svou roli opozice vůči Mus-

solinimu. Po téměř dvouletém bojkotu účasti v politice od aventinského rozkolu se v lednu 

roku 1926 poslanci PPI rozhodli vrátit se do svých křesel ve sněmovně. Fašisté jim však 

ve vstupu do sněmovny zabránili a 26. října 1926 byla PPI spolu s ostatními opozičními 

stranami zakázána a rozpuštěna.72 Nástrojem papežské politiky přestala být Italská lidová 

strana, která byla součástí aventinské koalice. Na její místo měla přijít organizace Katolická 

akce.73 Italská lidová strana byla rozpuštěna roku 1926 a na její místo až do konce druhé 

světové války žádná jiná křesťanskodemokratická strana nenastoupila. Nakonec se tak 

mohlo zdát, že Svatý stolec přímo spolupracuje s fašistickým státem na zničení PPI. Liberá-

lové a socialisté PPI nenáviděli téměř stejně jako fašisté, a necítili potřebu ji bránit. Podle 

Johna Molonyho si až příliš pozdě uvědomili, že rozpuštěním PPI byla v Itálii poražena po-

slední naděje na demokracii.74 Jedním z posledních, kdo mohl Mussoliniho stále většímu 

uchopování moci učinit přítrž byl král Viktor Emanuel III., do kterého vkládali své poslední 

naděje zbývající opoziční poslanci. Ten však 7. ledna 1925 vystoupil s projevem, ve kterém 

prohlásil, že se zcela distancuje od politiky. Tímto krokem umožnil Mussolinimu pokračovat 

v prohlubování autokratické formy jeho režimu a po vzoru aventinského bloku mu vyklidil 

pole působnosti.75  

3.2.  Katolická akce 

Katolická akce byla a dodnes je celosvětová nábožensko-politická organizace, která pů-

sobila v Itálii již od poloviny 19. století. První oficiální potvrzení její činnosti přichází roku 

1905, skutečný vzestup však organizace zaznamenala až roku 1923. Po útocích fašistů 

na PPI se v ohrožení octla i Katolická akce, která, ačkoliv deklaratorně apolitická 

 
72 Wolff, Richard J. 1976. Mediterranean Fascism and Diverse Catholic Responses: The Partito Popolare Ita-
liano and the Opus Dei. Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia. Vol. 87, No. 
1/4, s. 40.  
73 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 198. 
74 Molony, John N. 1977. The Emergence of Political Catholicism in Italy: Partito Popolare, 1919-1926. To-
towa and London: Rownam & Littlefield. s. 12. 
75 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 55.  
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organizace, měla velice blízko ke strukturám lidové strany. Z obavy, aby i Katolická akce 

nebyla zákonem zakázána jako politická, ji Pius XI. osobně reorganizoval, stal se její nej-

vyšší autoritou, centralizoval ji a představil hierarchii podobnou hierarchii církevní.76 Papež 

věřil, že díky Katolické akci a díky působení církve na mládež se mu podaří církev moder-

nizovat a sblížit tak klérus a laickou společnost – transformovat společnost v katolickém 

duchu. Působení Katolické se však dostávalo do konfliktu s italským státem. Problémem pro 

fašistický režim byla Katolická akce nejen pro to, že ji považovali za semeniště protifašis-

tického odporu, ale i kvůli jejímu vlivu na mládež. Mládežnické organizace pod záštitou 

Katolické akce byly pro fašisty trnem v oku už od Mussoliniho nástupu k moci roku 1922. 

Od roku 1925 fašisté stále více kladli důraz na totální pojetí vlády nad Itálií a na důsledné 

formování italské mládeže. Mussolini za tímto účelem založil roku 1926 fašistickou mládež-

nickou organizaci Opera Nazionale Balilla, do které se hlásily děti ve věku od osmi, později 

i od šesti do osmnácti let. Mussoliniho snahou bylo vytvořit generaci Italů, jejichž primární 

věrnost by náležela státu, a kde by církev stála v pozadí.77 Pius XI. toto považoval za nepři-

jatelné a bojoval za autonomní postavení Katolické akce, i za zásadní vliv katolické církve 

na italskou mládež. Role Katolické akce nabyla na vážnosti v průběhu dvacátých let při se-

pisování konkordátu a Lateránských dohod mezi Itálií a Svatým stolcem.  

4. Cesta ke konkordátu 

Ochotu k dialogu ohledně římské otázky, který odmítala PPI, naopak ukázal Benito Mus-

solini. Fašistická i církevní ideologie sdílela společné nepřátele, mezi nimiž byli například 

liberálové nebo komunisté.78 Už roku 1921, kdy vedl ještě politicky široce rozkročené Bo-

jové svazky, Mussolini v projevu v parlamentu prohlásil, že latinská a imperiální tradice 

Říma vychází z katolicismu, a že jím musí být znovu reprezentována. Aby byla fašistická 

idea obnovy Římského impéria naplněna, byla podle Mussoliniho spolupráce mezi fašisty 

a Vatikánem nezbytná.79 V listopadu 1922 pak Mussolini prohlásil, že jeho duch je hluboce 

náboženský, a že náboženství je základní síla, která musí být respektována a bráněna. Mus-

solini mimo jiné řekl, že je „naprosto proti antiklerikálům a ateistům,“ kteří dle něj repre-

zentují starou hru. Katolictví je dle něj velká duchovní a morální moc. Ve svém projevu už 

 
76 Molony. The Emergence of Political Catholicism in Italy. s. 50.  
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holic Historical Review. Vol. 68, No. 4, s. 626. 
78 Ceci, Lucia. 2016. The Vatican and Mussolini's Italy. Leiden: Brill. s. 234.  
79 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 41.  
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měsíc po pochodu na Řím vyjádřil Mussolini naději na přátelské vztahy mezi italským stá-

tem a Vatikánem.80 Můžeme tak sledovat zásadní rozkol mezi Mussoliniho raným fašismem 

a Marinettiho futurismem. Politická futuristická strana (Partito Politico Futurista) Filippa 

Marinettiho byla založena během války roku 1918, a od samého počátku stál u jejího vývoje 

i Benito Mussolini. S Marinettim se Mussolini shodoval v mnoha názorech, zejména týkají-

cích se nezbytnosti války a uznávání důležité role válečných veteránů. Shodu ale nedokázali 

naleznout v otázce církve.81 Na Marinettiho ostré slovní výpady proti kléru reagoval Mus-

solini mlčením, až Marinetti začal o Mussoliniho revolučním zápalu pochybovat.82. Sám 

Marinetti si do svého deníku napsal, že vidí v Mussolinim monarchistu, který tíhne k aristo-

kratickému myšlení.83 Na rozdíl od Mussoliniho radikální změny politického přesvědčení 

(tedy přechodu od socialismu před a během války k poválečné radikální pravici, která proti 

socialismu otevřeně vystupuje) nemůžeme v jeho názoru na církev nalézt nestálost. Na zá-

kladě Marinettiho deníku můžeme navíc usoudit, že Mussolini choval imperiální ambice už 

od své rané politické kariéry, a nejednalo se tak o zcela populistické gesto, jež Mussolini 

využil v pozdějších letech k oslovení širšího elektorátu. Rolí, kterou měla katolická církev 

odehrát v upevňování jeho vlády nad Itálií, si Mussolini byl jist minimálně od roku 1922. 

V květnu 1922 Mussolini prohlásil, že fašismus respektuje náboženství, není ateistický, není 

protikřesťanský a není protikatolický. Zlom v jeho filozofii můžeme sledovat kolem roku 

1919. V období před a za první světové války se projevoval jako antiklerikální a militantní 

socialista, ale zrodem fašismu jeho ostré výroky proti církvi zcela zmizely. Ačkoliv Musso-

lini nikdy veřejně neprojevoval svou vlastní náboženskost, uvědomoval si úlohu katolické 

církve v italském národním a kulturním dědictví.84 

Už v prosinci 1922 navázala církev kontakt s fašistickou vládou, a to jednáním nižších 

hodnostářů obou stran, kde byly projednávány představy o vzájemném soužití.85 Jednání 

bylo oboustranně úspěšné, a už další měsíc proběhlo jednání na téměř nejvyšší úrovni, mezi 

Benitem Mussolinim a kardinálem státním sekretářem Pietrem Gasparrim, na kterém 

 
80 Guasco, Alberto. 2013. Cattolici e fascisti. La Santa Sede e la politica italiana all'alba del regime (1919-
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82 Ialongo, Ernest. 2015. Filippo Tommaso Marinetti: The Artist and His Politics. Lanham: Rowman & Litt-
lefield. s. 79. 
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84 Emilio Gentile. 2006. New Idols: Catholicism in the face of Fascist totaliarianism. Journal of Modern Ita-
lian Studies. Vol. 11, No. 2. s. 145. 
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zazněla shoda v přání vyřešit jednou pro vždy římskou otázku.86 Vedením dalších jednání 

byl pověřen Pietro Tacchi Venturi, bývalý generální tajemník Jezuitského řádu v Itálii a cír-

kevní historik, který zastoupil Gasparriho ve snaze Svatého stolce udržet bilaterální jednání 

v tajnosti. Vysocí církevní představitelé nemohli být veřejně viděni při oficiálním jednání se 

státem, který v jejich očích neexistoval.87 Venturi byl vlivnou církevní osobností, ale neměl 

vysokou hierarchickou hodnost. Byl nazýván šedou eminencí a Mussoliniho zpovědníkem.88 

Společně s Gasparrim například přinutil Luigiho Sturza, aby rezignoval na funkci předsedy 

PPI.89 Dle Davida Kertzera byla volba Venturiho jako vyjednavače výhodou zejména pro 

Mussoliniho. Ukázal se totiž jako velice málo schopný přetlumočit papežův hněv z opako-

vaných útoků fašistických squadristů na členy Katolické akce. Katolická akce, ačkoliv ne-

politická, se jevila fašistickému režimu jako konkurence v představách o zbudování italské 

společnosti na totalitním základě, zcela v duchu fašismu.90 Z toho důvodu docházelo ke slov-

ním, ale i fyzickým útokům ze strany fašistů na věřící, katolickou mládež a církevní hodnos-

táře, a byla narušována procesí nebo bohoslužby. Po fašistických útocích na sídla Katolické 

akce v červnu 1925 v Padově a na počátku roku 1926 v Brescii, si papež předvolal Ventu-

riho, aby situaci urgentně řešil. Než aby Venturi prosazoval katolické zájmy u fašistických 

hodnostářů, vyzval představitele Katolické akce, aby své aktivity zcela distancovali od PPI 

se slovy, že Katolická akce si na sebe problémy přivolává sama, když kritizuje fašistický 

režim, který se o katolickou církev tak dobře stará.91 Mussolini se od projevů násilí vůči 

církvi distancoval.92 Větší starosti, než politické aktivity Katolické akce mu dělaly její mlá-

dežnické organizace.  

Otázka, do jaké míry či zdali vůbec odpovídala Mussoliniho Itálie obecné definici tota-

litního státu, je dodnes předmětem debat. Justice si například udržela svou nezávislost na 

fašistické straně a král hrál po celou dobu vyšší ústavní roli než Mussolini. Série zákonů 

eliminující politickou opozici, zejména pak nařízení rozpuštění všech politických stran s vý-

jimkou strany fašistické v roce 1925, je dle mnohých badatelů okamžik, kdy Itálie naplnila 

některé z charakteristik totalitního státu, tedy absenci politické svobody, nebo politický 

 
86 Sale. Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione. s. 55. 
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režim s jedinou politickou stranou.93 Institucí, kterou minuly tyto zákony, byla katolická cír-

kev, jež nadále existovala v relativní svobodě. Projev náklonnosti k církvi byl prezentován 

nejen slovními vyjádřeními, ale i skutky. Mussolini například poskytl církvi značnou fi-

nanční podporu na opravu válkou poničených kostelů. Po prosazení školské reformy roku 

1923, o kterou stála zejména církev, se povinnou součástí výuky na základních školách stal 

katechismus. Znovuzavedl církevní svátky zrušené roku 1870 nově povýšené na svátky 

státní, nebo nařídil navrácení křížů do knihoven, škol, soudů, úřadů, a na další veřejná 

místa.94 Mussolini se snažil italský stát katolizovat a zalíbit se tak církevním hodnostářům. 

Svatého Františka z Assisi prohlásil za „nejsvatějšího z Italů a nejitalštějšího ze svatých“. 

Vstřícná gesta církev opětovala. Španělskému kardinálovi a bývalému státnímu sekretáři 

za pontifikátu Pia X. Rafaelu Merry del Val Mussolini vystrojil v souvislosti s vyhlášením 

dne svatého Františka z Assisi státním svátkem speciální vlak s vojenskými poctami. V As-

sisi pak Mery del Val před davy prohlásil, že je zjevné, že Mussolini je pod Boží ochranou.95  

Relativně dobrý vztah mezi církví a fašisty byl narušen po nástupu Roberta Farinacciho 

na pozici tajemníka fašistické strany. Od února 1925 tak docházelo ke stranou nařízeným 

útokům na socialisty, liberály i lidovce, ale stranou nezůstaly ani akce namířené proti Kato-

lické akci. Na nátlak Venturiho i Gasparriho Mussolini nařídil okamžité zastavení útoků na 

katolické organizace.96 Vatikán navíc rok 1925 vyhlásil jako rok svatý. Od roku 1300 to byl 

třiadvacátý svatý rok, tedy výzva katolíkům, aby zavítali do Říma a navštívili zde významná 

poutní místa. Příliv poutníků ze všech koutů světa zdůraznil potřebu zajištění maximálního 

bezpečí ve Věčném městě. V tomto ohledu si nutnost spolupráce uvědomovali jak fašisté, 

tak i církev.97 Svatý rok byl pro Mussoliniho i papeže natolik úspěšný, že později vyhlásil 

ještě dva zvláštní svaté roky. Rok 1929 připomínal padesáté výročí papežova kněžského 

vysvěcení a léta 1933-1934 pak oslavu devatenáctistého výročí Ježíšova zmrtvýchvstání.98  

Mezi fašismem a Svatým stolcem ale i tak panovaly jisté rozkoly, a to nejen temporální. 

Pilířem vzájemných neshod bylo narážení katolické a fašistické ideologie. Jak katolictví, tak 

i fašismus si kladly nárok na celého člověka, na celou jeho věrnost. Fašistická filozofie 

si chtěla určovat absolutní pravdu, která sídlila ve fašismu, více pak v samotné osobě Benita 
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Mussoliniho. Mussolini se prohlásil jediným vykladačem „nového náboženství vlasti“.99 Zá-

jem na věrnosti celého člověka si však nárokovala i katolická církev. 

V lednu 1925 byla přes všechny neshody vytvořena základní platforma pro bilaterální 

vyjednávání mezi Svatým stolcem a fašistickou vládou – jedenáctičlenná komise, která po 

dlouhém jednání představila papeži návrh reformy církevní legislativy a návrh zavedení fi-

nančního fondu pro zajištění církevních činitelů ve stáří a invaliditě. Navzdory tomu, že pa-

pež byl dříve reformám nakloněn, návrhy odmítl ze strachu z jednostranné regulace církve 

ze strany státu.100 V dopise adresovaném kardinálu státnímu sekretáři, jenž byl později otisk-

nut ve vatikánských novinách, navíc papež rezolutně odmítal podřídit se smlouvě založené 

na parlamentním jednání a hlasování. Jedinou cestou k vzájemné dohodě byla dle papeže 

přímá jednání na nejvyšší úrovni.101 Návrh neobsahoval zmínku o řešení římské otázky ani 

otázku školství, kde chtěla církev získat větší vliv. Na papežovo odmítnutí představovaných 

reforem reagovala vláda prostřednictvím ministra spravedlnosti souhlasem s nutností bilate-

rální smlouvy, která by vyhovovala Svatému stolci. Aby nepoškodil budoucí vyjednávání, 

rozhodl se Mussolini neseznámit parlament s výsledkem jednání ani s podobou zamítnuté 

smlouvy.102 Mussolini papežovo zamítavé stanovisko s vyslovením přání přímých bilaterál-

ních jednání přijal s nadšením. Znamenalo to totiž, se se fašistickému režimu podařilo zbavit 

se stigmatu státního agnosticismu spojeného s principem separace církve od státu, a že snaha 

profilovat fašistickou vládu jako takovou, která chce učinit z Itálie katolický stát, nese ovoce. 

Konkordát s katolickou církví, pro mnohé Italy nejvyšší morální autoritou, by Mussoliniho 

režimu dodal značnou míru legitimity a podpory zejména ve venkovských italských oblas-

tech.103 Následující spolupráci pozastavila Mussoliniho vážná tříměsíční nemoc, při níž jej 

v úřadu zastupoval antiklerikální tajemník fašistické strany Roberto Farinacci.  

4.1. Počátek vyjednávání 

Po Mussoliniho zotavení přišel ve věci vyřešení římské otázky první zlom. V únoru 1926 

Mussolini vyjádřil ochotu přiznat církvi vatikánský Apoštolský palác se vším jeho majet-

kem, včetně muzeí či knihoven. V nějaké formě navíc připouštěl i připojení exteritoriálního 

území, o němž by se jednalo později. Vše by bylo církvi předáno jako nezávislému státu, 
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který by měl italskou podporu při jeho uznávání ostatními státy.104 V březnu roku 1926 byl 

navíc dosavadní radikální tajemník Farinacci nahrazen umírněnějším Augustem Turatim, 

který byl jednání výrazně více nakloněn. Skutečným začátkem vyjednávání, které nakonec 

došlo ke kýženému cíli, byla tajná schůzka v srpnu 1926 mezi zástupcem církve Francescem 

Pacellim, starším bratrem budoucího papeže Pia XII., a Domenicem Baronem, soudcem 

se zkušenostmi s církevními záležitostmi, který byl pověřen a po celou dobu instruován Be-

nitem Mussolinim.105 S tajným jednáním musel Mussolini seznámit krále Vittoria Emanu-

ela III., který byl znám svým antiklerikálním postojem a jednání nebyl nakloněn. Oponenty 

takového jednáni byli i radikálové uvnitř fašistické strany, ale i Mussoliniho blízké okolí. 

Obě strany byly se seznámením krále s vyjednáváním zdrženlivé a kladly si za cíl držet jej 

co nejdéle stranou z obavy, že král nebude ochoten přistoupit na územní změny. S jednáním 

byl tak král obeznámen až v prosinci, pět měsíců od začátku jednání. Přes svou zjevnou 

nedůvěru v efektivní výsledky se král rozhodl zůstat stranou a do jednání se nevměšoval.106 

Z řad fašistů byl nejhlasitějším kritikem bilaterálního vyjednávání Giovanni Gentile, jenž 

stál za zákonem o povinné výuce katechismu na školách. Ten, ačkoliv katolictví ve výuce 

podporoval a považoval jej za součást lidství, považoval bilaterální dohodu s církví a vyře-

šení římské otázky za utopii. Stejně tak i bratr Benita Mussoliniho Arnaldo nesouhlasil s for-

mou vyjednávání, ačkoliv byl církvi nakloněn daleko více nežli Benito. Výměna názorů na 

toto téma mezi Gentilem a Arnaldem formou článků v celostátních novinách v září 1927 

dokonce jednání přerušila.107 Arnaldo Mussolini byl na rozdíl od Benita praktikujícím kato-

líkem a ve velké míře přispěl ke zlepšování vztahů mezi církví a režimem a ve vyhrocených 

situacích obě strany uklidňoval.108 Za jeho vstřícný vztah k církvi, který dle něj silnější než 

jeho vztah ke státu, se mu Benito nezapomněl pomstít. Od roku 1929 byl Arnaldo, jeden 

z hlavních redaktorů fašistického deníku Il Popolo d’Italia, pověřen sepisováním pomlou-

vačných článků o dění za hradbami Svatého města.109 

Dne 31. října 1926 byl na Benita Mussoliniho spáchán pokus o atentát útočníkem An-

teem Zambonim. Dav všudypřítomných fašistů Zamboniho na místě ubil k smrti. Následná 

vlna násilí, kterou fašisté rozpoutali, zásadním způsobem ohrozila jednání. Papež Pius XI., 
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106 Felice, Renzo de. 1995. Mussolini il fascista II. L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929). 
Torino: Einaudi. s. 393. 
107 Tamtéž, s. 410.  
108 Pollard. The Vatican and Italian Fascism. s. 62. 
109 Tamtéž, s. 80. 
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kdykoliv jednání neprobíhalo po jeho vůli, nařídil přerušení schůzek a požadoval okamžitou 

nápravu. Církev naléhala na uklidnění chaotické situace v zemi. Mussoliniho reakcí bylo 

prosazení zavedení trestu smrti pro ty, kdo se pokusí zavraždit členy královské rodiny 

či předsedu vlády a pro osoby usvědčené z protistátního jednání, čímž se mu podařilo stabi-

lizovat situaci.110 Sám papež po útoku Mussolinimu skrze svého důvěrníka Tacchi Venturiho 

srdečně popřál brzké zotavení z utrženému šoku, a vyjádřil svou radost, že se italský vůdce 

obešel bez zranění, což připisoval nepochybné ochraně, jíž nad Mussolini drží Ježíš Kris-

tus.111 Jednání, které se po zklidnění situace rozeběhlo, na dlouhou dobu přerušila vyhláška 

z ledna roku 1927, která zakazovala mládeži přihlašovat se do jiných spolků než do Balilly 

a která zakazovala existenci jiných mládežnických spolků než Balilly ve městech s populací 

menší než 20 tisíc.112 Papež, který trval na vlivu katolické církve na mládež, razantně odsu-

zoval pokusy fašistické vlády monopolizovat si výchovu dětí a dospívajících a odmítal po-

kračovat v jednání, dokud nedostane záruky, že vzdělávání bude zčásti řízeno církví.113 Mus-

solini papeži neochotně přislíbil připsání článků o církevním vzdělávání do budoucí dohody 

a v průběhu února byla jednání opět obnovena. Stejnou vyhlášku se Mussolini pokusil vydat 

ještě roku 1928, a po protestech papež opět přerušil jednání. I tehdy byla situace vyřešena, 

a i když se už zdálo, že mezi představami Pia XI. a Benita Mussoliniho nemůže být nalezen 

kompromis, jednání byla obnovena.114  

4.2. Finalizace jednání 

Dne 28. února 1928 byl na Tacchi Venturiho spáchán pokus o atentát. Podle Venturiho 

výpovědi mu mladý atentátník zabodl nůž do krku. Po pobytu v nemocnici se Venturi doká-

zal zcela zotavit. Motivem k útoku mělo být, dle samotného Venturiho, mezinárodní proti-

fašistické spiknutí operované ze zahraničí, které mělo postupovat dle jmenného sezamu a po-

stupně vraždit všechny prominentní fašisty či vysoké spolupracovníky s režimem. Následné 

vyšetřování však i vzhledem k nejasnostem ve Venturiho výpovědích nedošlo jednoznač-

ných závěrů. David Kartzer například zastává názor, že útočník měl motiv osobní, a že Ven-

turi záměrně skrývá svou sexuální minulost s útočníkem.115 Historik Boston College Robert 

 
110 Sale. Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione. s. 229.  
111 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 98. 
112 Leeds, Christopher. 1972. Italy under Mussolini. London: Wayland Publishers. s 63. 
113 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 111.  
114 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 60. 
115 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 99. 
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A. Markys naopak připomíná Venturiho vlastní výpovědi a rozhovory s katolickými hod-

nostáři a Kertzerovo zlehčování rezolutně odmítá.116  

Navzdory obtížným a mnohokrát přerušovaným jednáním se v průběhu roku 1928 jed-

nání dostala do své finální fáze a obě strany nyní jednaly o konkrétní podobě budoucího 

papežského státu. Vatikánští vyjednavači se snažili získat pod svou administrativu i správu 

nedalekého vrchu Janikul a vily Pamphili přibližně 4 kilometry od Vatikánu. Barone však 

na Mussoliniho požadavek zvětšení přiznaného území odmítal. Od požadavku nakonec 

ustoupil sám Svatý stolec, který nechtěl v králi vzbudit strach z přílišné expanze mimo pří-

pustné vatikánské hranice.117 Ty tak měly i smluvně odpovídat území, které papež ovládal 

od roku 1870, tedy necelých půl kilometru čtverečních na vatikánském vrchu.118 Na konci 

srpna 1928 byla veřejnost seznámena s předběžnou podobou návrhu konkordátu (bilaterální 

smlouvou mezi Svatým stolcem a Italským královstvím), a smlouvou zakládající Papežský 

stát.119 První zmínka o současném názvu tohoto státu, tedy o Městském státu Vatikán (Stato 

della Città del Vaticano), zazněla dne 1. září 1928 v korespondenci mezi Francescem Pa-

cellim a Pietrem Gasparrim.  

Další na řadě bylo jednání o finanční kompenzaci vatikánského vězení, fašistických 

útoků na majetek katolické církve, a zejména ztráty rozsáhlých území, které papežskému 

státu náležely po staletí. Papež nastínil, že tato jednání nebudou jednoduchá už v roce 1925, 

kdy odmítl přistoupit na navrhovaný zákon o zárukách, který měl být součástí reformy cír-

kevní legislativy.120 Zásadním důvodem odmítnutí reformních zákonů o církvi byla ale pa-

pežova naděje na začlenění těchto zákonů do bilaterální smlouvy, existovala tak naděje, že 

obdobným jednáním v rámci konkordátu by mohl být papež více nakloněn. Výsledkem dlou-

hých jednání byla dohoda o jednostrannému daru ze strany Italského státu Vatikánu ve výši 

750 milionů lir v hotovosti a jedné miliardy lir ve státních dluhopisech s úrokovou sazbou 

5 %.121 Italská vláda rovněž měla zavázat, že Vatikánu poskytne financování obnovy území 

budoucího městského státu, aby z něj učinila moderní město.122 Body, které dlouhou dobu 

stály v cestě zdárnému uzavření bilaterální dohody byla konkrétní forma povinné výuky ná-

boženství na školách a forma církevního sňatku, jehož návrh vypracovaný církví Mussolini 

 
116 Markys. Book review. s. 166. 
117 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 109. 
118 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 202. 
119 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 43. 
120 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 200. 
121 V přepočtu částka 750 mil. lir odpovídá dnes zhruba 13 mld. korun, 1 mld. lir pak zhruba 17,4 mld. korun. 
122 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 44. 
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odmítal.  

Zásadním rozkol však stále panoval v oblasti výchovy mládeže a v budoucnosti Kato-

lické akce. Mussolini se stále obával, že z nitra Katolické akce, jejíž členská základna byla 

široká, se může zrodit opozice vůči jeho režimu, tedy pokračovatelka rozpuštěné lidové 

strany, která dokáže strhnout katolické voliče.123 Podmínky si ale nekladla jen italská strana, 

i kvůli požadavkům ze strany církve se jednání přerušovala a protahovala. Jedním z církev-

ních požadavků, který byl pro fašistickou stranu dlouhou dobu nepřípustný, byl zákaz vý-

konu veřejné funkce všem exkomunikovaným kněžím. Po dlouhých dialozích byl v této věci 

nalezen kompromis, tedy schválení zákazu ale bez retroaktivního vymáhání.124  

Když dne 4. ledna 1929 ve věku 49 let Domenico Barone zemřel, hlavní otěže vyjedná-

vání převzal sám Benito Mussolini. V posledním měsíci jednání byly u schůzek přítomni i 

přední italští právníci v čele s ministrem spravedlnosti Alfredem Roccem, kteří finalizovali 

právní znění smluv. Celkem spolu Francesco Pacelli a Domenico Barone měli 110 schůzek, 

Pacelli sám pak absolvoval téměř 130 audiencí u Pia XI. za přítomnosti kardinála státního 

sekretáře Pietra Gasparriho.125 Všechny schůzky probíhaly v maximálním možném utajení, 

po většinu času se jich účastnilo jen šest osob. Mimo to byli o schůzkách informováni i král 

Vittorio Emanuele III., který se ale stejně jako papež vyjednávání přímo neúčastnil. Pietro 

Tacchi Venturi, vlivný jezuita, který sám byl pověřen bilaterálním jednáním z roku 1922, 

byl o existenci téměř hotové smlouvy seznámen až na počátku roku 1928.126 Zbylá špička 

církevní hierarchie, včetně vyslanců nunciatur po celém světě, pak až 7. února 1929.127 

  

 
123 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 60. 
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125 Sale, Giovanni. 2011. La chiesa di Mussolini: i raporti tra fascismo e religione. Milano: Rizolli. s. 286. 
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5. Lateránské dohody 

V římském Lateránském paláci v Sálu papežů byly dne 11. února 1929 ve 12 hodin po 

sedmi letech vyjednávání podepsány Benitem Mussolinim a kardinálem státním sekretářem 

Pietrem Gasparrim zhotovené dohody.128 Podle místa jejich podpisu získaly název Laterán-

ské. Místo podpisu smlouvy nebylo zvoleno náhodně. Symbolika Lateránského paláce je 

nepopiratelná. Palác přiléhá k Lateránské bazilice, které náleží hodnost nejvyššího kostela 

v katolické církvi a označení Matka a hlava všech kostelů Města a světa. Lateránská bazilika 

je sídelní katedrálou římské diecéze, a jako jediná na světě smí používat označení papežská 

arcibazilika. Zprávy o existenci bilaterální dohody mezi Svatým stolcem a Itálií se skrze 

italské i vatikánské diplomaty dostaly do zahraničních médií, ale italský tisk o nich neinfor-

moval. Navzdory tomu, že podpis měl proběhnout bez většího vědomí veřejnosti, se v prů-

běhu celého dne před lateránskou bazilikou srocoval jásající dav, který volal slávu papeži, 

králi i Mussolinimu.129 

Lateránské smlouvy byly tvořeny třemi dílčími smlouvami, politickou, konkordátní a fi-

nanční. Politická smlouva, pojednávala o římské otázce a jejím řešení. Rovněž dávala vznik-

nout Městskému státu Vatikán, který Itálie uznává jako suverénní subjekt mezinárodního 

práva. Kromě území v bezprostředním okolí Baziliky svatého Petra, tedy onen půl kilometr 

čtvereční souvislého suverénního území, byly Vatikánu přiznány i další budovy. Zejména 

to byly všechny římské katedrály s hodností Basilica Maior, tedy Lateránská, Ostijská a Li-

beriánská bazilika130 a budovy k nim přiléhající, ale i vila Berberini v Římě, papežovo letní 

sídlo Castel Gandolfo v Laziu, Bazilika svaté chýše v Loretu v Marche, bazilika svatého 

Františka v umbrijské Assisi a svatého Antonína v benátské Padově. Poprvé v dějinách pak 

hlava katolické církve oficiálně uznala existenci Italského království. Papež přijal Vittoria 

Emanuela III. ze savojské dynastie za hlavu italského státu, jehož hlavní město je Řím.131 

Itálie prohlásila Vatikán za neutrální a naprosto neporušitelné území, jehož diplomatům ná-

leží veškerá práva vyslanců jiných suverénních států. Papež byl rovněž prohlášen za nedo-

tknutelného, a v případě nutnosti za jeho bezpečnost ručil italský stát. Urážka na cti papeže 

 
128 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským dohodám. s. 203. 
129 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 119. 
130 Toto jsou pouze nominální názvy. Lateránská bazilika se plným názvem nazývá Arcibazilika Nejsvětěj-

šího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, Ostijská bazilika Bazilika svatého Pavla za hradbami a 
Liberiánská Bazilika Panny Marie Sněžné. 
131 Šmíd. Vatikán a italský fašismus. s. 63. 
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byla trestná dle italských zákonů stejně jako urážka na cti krále.132 Katolicismus se podpisem 

Lateránských smluv stal státním náboženstvím a z Itálie se tak stal oficiálně konfesijní stát. 

Smlouvy potvrdily povinnost vyvěšeného kříže v každé školní třídě, a rozšíření povinné ná-

boženské výuky ze základních i na střední školy. Stejně tak byl potvrzen statut církevního 

sňatku jako rovného se sňatkem civilním, neboť do té doby nebyla církevní manželství stá-

tem uznávána. Žádný rozvod nenabyl platnosti bez církevního souhlasu. Ústupkem církve 

byl souhlas s rozpuštěním organizace Katolických skautů a závazek, že Katolická akce zů-

stane přísně apolitickou organizací. Katolická akce ale dostala písemné potvrzení, že její 

aktivity mohou probíhat bez omezení.133 V souvislosti s tím církev opět zakázala kněžím 

účastnit se politického života. Výměnou za to získala církev moc nad výchovou mládeže na 

středních a základních školách v katolickém duchu. Silnější vliv státu na církev byla povin-

nost konzultovat s vládními orgány potenciální kněží s působností na italském území.134  

Míra legitimity, kterou Mussoliniho fašistický režim podpisem Lateránských smluv zís-

kal, byla nedozírná. Zejména vesnické obyvatelstvo, které do té doby necítilo potřebu zapo-

jovat se aktivně ani pasivně do státní politiky a bylo tak dlouho k dění v Římě netečné, 

se nyní v kostelech po celé zemi modlilo za zdraví a slávu muže, který vrátil Itálii Boha 

a Itálii Bohu. Katolíci nyní uznáváním fašistické vlády v zásadě následovali papežovu vůli. 

Italové, kteří autoritářskou vládu fašistů odmítali, se do této chvíle mohli odvolávat na fakt, 

že Svatý otec spolupráci s fašisty také odmítá.135 Řadu katolíků uzavření Lateránských 

smluv překvapilo, katolické oponenty fašismu pak doslova vyděsil papežův výrok, že Mus-

soliniho k papeži přivedla sama Prozřetelnost.136 Kritické vůči Lateránským smlouvám byly 

zejména konzervativní autority, jako Rafael Merry del Val, nebo jeden z tehdejších nejvliv-

nější kardinálů Gennaro Pignatelli, mimo jiné kmotr celé řady potomků rodů Habsburských 

a Bourbonských. Dle nich katolická církev uzavřela nevýhodné smlouvy, za něž zaplatila 

draze, a z nichž získala málo. Většinově však církevní činitelé vítali bilaterální smlouvy 

s nadšením a optimismem. Zdrženlivější v oslavách Lateránských smluv byli kněží působící 

v těch částech Itálie, které byly od roku 1920 terčem častých fašistických násilností.137 Všu-

dypřítomná fašistická, ale i katolická cenzura tisku nedovolovala příliš otevřených projevů 

 
132 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 47.  
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135 Kertzer. The Pope and Mussolini. s. 120. 
136 Leeds. Italy under Mussolini. s 66. 
137 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 50. 



 
 

31 

nesouhlasu z klero-fašistické spolupráce. Nesouhlas mohli svobodně vyjádřit jen jejich od-

půrci z exilu, jak to udělal například Luigi Sturzo ze Spojených států. Ten Lateránské 

smlouvy vítal s rozpaky, jako směs dobrého a zlého. Kladně hodnotil fakt, že desetiletí vati-

kánského vyhnanství a potupy ze sebraného území je u konce. Negativně chápal fakt, že 

papež věnoval takový triumf právě fašistům.138 Sturzo mnohem hlasitěji, než ostatní kritici 

fašismu podotýkal faktické kacířství, kterého se katolíci dopouštějí. Podle něj byl fašismus 

zcela otevřeně pohanská ideologie hraničící s náboženstvím prosazující modlářství a kult 

osobnosti a státu. Fašismus navíc otevřeně vyzývá k nemravným hříchům, jako například 

k vraždě pro blaho státu.139  

Další exulanti vyhnáni fašistickým režimem vyjadřovali svou zklamanou důvěru v to, 

že katolická církev se jako jediná dokáže postavit na odpor fašistickému režimu. Smluvně 

zakotvená spolupráce církve a fašistů však znamenala ztrátu jejich poslední naděje.140 Ame-

rický chargé d’affaires v Římě americkému ministru zahraničních věcí v souvislosti s pod-

pisem smluv sdělil, že dohoda je pro fašismus triumfem, a to za prvé kvůli úspěšnému ukon-

čení šedesáti let nepřátelství, za druhé kvůli úspěšnému získání církevní podpory fašismu. 

Dle zprávy italské tajné služby byli dohodou znepokojeni zejména členové řádu Svobodných 

zednářů a italští Židé. Židovské obyvatelstvo smělo pádem papežského státu poprvé 

za stovky let opustit jim přidělená ghetta. Sjednocení Itálie a princip oddělení církve a státu 

jim zajišťovaly nebývalou svobodu, o kterou nyní začali mít opět strach.141 

Na fašistické straně panovalo po uzavření smluv na pokyny vysokých představitelů ve-

řejné nadšení. Fašistické deníky využily konkordátu pro vlastní agendu a neváhaly zdůraz-

ňovat fakt, že to právě za vlády fašistů se Itálii podařilo najít usmíření s církví. To se nepo-

dařilo žádné demokratické vládě, Cavourovou počínaje, Orlandovou konče. V soukromí 

však uzavření Lateránských smluv Mussolinimu vytýkali zejména antiklerikálové, jako bý-

valý generální tajemník fašistické strany Roberto Farinacci a generál letectva Italo Balbo, 

kteří neveřejně odsuzovali zanevření na odluku církve od státu.142 Hlasitým kritikem 

smlouvou stvrzené spolupráce fašismu s církví byl bývalý blízký spolupracovník Mussoli-

niho a futuristický umělec Filippo Tommaso Marinetti.  

 
138 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 56. 
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5.1. Katolictví a fašismus po Lateránských dohodách 

Dne 24. března 1929 proběhly v Itálii volby. Volební systém dle Acerbovy reformy byl 

nahrazen referendem o přijetí či nepřijetí jednotné kandidátky sestavené fašistickou stranou. 

Mussolini počítal s drastickým nárůstem volebních preferencí po uzavření Lateránských do-

hod a datum voleb, tedy až po podepsání smluv, nestanovil náhodou. V potřebě zajistit co 

největší podporu fašistické straně Mussoliniho podpořila přímo i Svatá stolice, která si mu-

sela zajistit takové obsazení parlamentu, které bez problémů ratifikuje Lateránské dohody. 

Na Venturiho podnět přednesený Mussolinimu, tedy že cítí obavu, že někteří katolíci budou 

odmítat podpořit ty kandidáty, kteří byli v minulosti otevřeně antiklerikální, Mussolini rea-

goval malým obměněním kandidátní listiny.143 Po tomto ústupku italští kněží na pokyn Sva-

tého stolce nabádali obyvatelstvo, aby se vyslovilo pro potvrzení fašistické kandidátky.144 

Aktivní volební právo proti volbám o pět let dříve pozbyli občané platící nízké daně, kteří 

nepřísluší k žádné fašistické organizaci, ve finále se toto omezení dotklo zejména rolníků. 

Proti 12,5 milionů voličů v roce 1924 jich tak tentokrát volilo jen 9,7 milionů. Volební účast 

se tehdy vyšplhala na hodnotu přes 90 % a podporu jednotné kandidátce vyslovilo přes 98 % 

Italů.145 Po volbách nastalo tzv. období konsenzu, Mussolini se nemusel obávat žádné vý-

raznější opozice. 

Když Benito Mussolini v květnu 1929 seznamoval italský parlament s uzavřenými La-

teránskými smlouvami, ve svém projevu nezapomněl zdůraznit, že fašistický stát je státem 

katolickým, ale státem fašistickým, zejména a předně fašistickým.146 Mussolini ale parla-

ment, nyní ostatně složený většinově z věrných a prověřených poslanců, nevnímal jako kon-

kurenta jeho snažení. O jeho souhlasu nepochyboval. Jednání o podobě smluv navíc probí-

halo po většinu času v utajení, mimo dosah demokratického procesu. Jednalo se o výsledek 

práce Svatého stolce a Benita Mussoliniho a jeho vyjednavačů, dle něj samotného tedy ni-

koliv italského parlamentu. Na Gasparriho dotaz, zdali si Mussolini nedělá hlavu s případ-

ným neschválením smluv odpověděl, že v takovém případě by změnil parlament.147  

Vztahy pokračovaly i nadále v relativně napjatém duchu, neboť celá řada problémů ne-

byla dohodami vyřešena, ba v nich ani nebyla nadnesena. Mezi body, se kterými měl 

 
143 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 50. 
144 Felice. Mussolini il fascista I. s. 445. 
145 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 60. 
146 Gentile. New Idols. s. 147. 
147 Pollard. The Vatican and Italian fascism. s. 46.  
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fašistický režim se Svatým stolcem i nadále největší spory byla pokračující činnost Katolické 

akce, katolický tisk, který stál mimo možnosti přísné fašistické cenzury a katolické mládež-

nické organizace, které narušovaly Mussoliniho představu o jeho fašismu jako totalitní ide-

ologii.148  

Nebýt toho, že Mussolini nechal v roce 1936 vystavět římskou ulici Via della Conciliazi-

one, široký bulvár ve fašistické architektuře, který propojoval Vatikán s centrem města, ne-

byla by prakticky žádná hmatatelná připomínka existence Lateránských dohod.149 Jediným 

okamžitým výsledkem podepsání bylo založení vzájemných velvyslanectví. Italští diplo-

maté měli v pověřovacích listinách zapsáno jako místo výkonu mise Svatý stolec, tedy ni-

koliv Městský stát Vatikán. Diplomatické styky vážou s Vatikánem státy i dnes z toho dů-

vodu, že papež je suverénem katolické církve, ne proto, že vládne svrchovanému území 

v centru Říma. Přítomnost Svatého stolce ve městě byla navíc velice dobře viditelná i do té 

doby díky nespočtu katolických svatyní, kostelů, bazilik a velvyslanectví při Svatém stolci. 

Už od vstupu Italských vojsk do Říma roku 1870 ležela oblast dnešního Vatikánu mimo 

faktickou jurisdikci italských úřadů, správa nad tímto územím byla přenechána Svatému 

stolci. Deklaratorně nicméně italský parlament už roku 1871 schválil garanční zákon, který 

státu výslovně nárokuje suverenitu nad tímto územím.150 

Důležitou otázkou bylo mezinárodní uznání Městského státu Vatikán jako nezávislého 

území. Na řadu hned padly úvahy o žádosti o členství ve Společnosti národů. Ačkoliv řada 

církevních hodnostářů se snažila kardinála státního sekretáře přesvědčit o nutnosti interna-

cionalizovat svou vlastní existenci, papež nápadu nebyl nakloněn. Prvním důvodem pape-

žovy zdrženlivosti byl fakt, že vstupem do Společnosti by Svatý stolec, reprezentující nad-

časovou a nadpozemskou univerzální církev, musel smluvně uznat svou souřadnou pozici 

s ostatními státy. Druhým důvodem je sama podstata fungování Společnosti národů, tedy 

fakt, že Společnost slouží k projednávání temporálních záležitostí, ekonomických, vojen-

ských nebo politických. Církev by tak byla zapletena do materiálních sporů a konfliktů, a na-

rušila by se tak spirituální role církve. Třetím faktorem byl článek 16 smlouvy Společnosti 

národů, který zavazuje členy Společnosti národů k materiálním sankcím, v krajním případě 

také vojenskému útoku na jiného člena, který porušuje podmínky smlouvy. Takovýto 

 
148 Votavová; Šmíd. Dlouhá cesta k Lateránským smlouvám. s. 206. 
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závazek byl pro církevní stát nepřípustný.151 Z těchto důvodů Svatý stolec nikdy nezažádal 

o členství ve Společnosti národů. Nevole Svatého stolce zapojovat se do mezinárodního dění 

skrze Společnost národů vyhovovala i Mussolinimu. Ten prohlásil, že si vyloženě nepřeje, 

aby byly Lateránské dohody představovány shromáždění Společnosti, protože jsou čistě bi-

laterální záležitostí církve a italského státu.152 Důvodem Mussoliniho strachu z vatikánského 

členství ve Společnosti byl zejména fakt, že Vatikán by mohl jakékoliv spory s Itálií před-

kládat k řešení celému mezinárodnímu shromáždění. Vstupem hlavy 400 milionů katolíků 

do Společnosti by také dramaticky vzrostla její prestiž a vliv. Fašistická Itálie měla od konce 

první světové války ale značně revizionistické tendence, a silnou Společnost národů si roz-

hodně nepřála. Svatý stolec by ale hlavně vyklouzl ze sevření Itálií, pro níž byl měl dle 

Mussoliniho sloužit zejména jako nástroj mezinárodní politiky.153 S těmito představami ne-

přišel Mussolini jako první. Už Vittorio Emanuele Orlando uvažoval o způsobech zužitko-

vání rozsáhlé katolické misie po celém světě. Využitím misií chtěl Mussolini získat prestiž 

pro italské kněze v zahraničí zejména na úkor Francouzů, kteří například od roku 1790 uží-

vala výsad ochránců katolíků na území Osmanské říše. Ani na této rovině však Mussolini 

nezískal to, co si představoval, a s výjimkou jistého vylepšení vyjednávacího postavení 

přímo s Francií nezaznamenal zvýšení mezinárodního vlivu skrze katolické misie.154 
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6. Analýza vztahu Svatého stolce a fašismu 

Fakt, že se fašistický autoritářský režim v Itálii nikdy nestal plně totalitním, navzdory 

jeho ambicím, bývá historiky vysvětlován tezí, že i katolictví, minimálně tak, jak jej vedl 

Pius XI. bylo totalitní ideologií.155 Tato filozofická sebereflexe, tedy že jak církev, tak i stát 

si chtějí přivlastnit celého člověka, tak má být důvodem úspěšné klero-fašistické spolupráce. 

Dle Pollarda však tato teze nemůže být vzdálenější od pravdy, neboť přesně tento faktor jen 

způsobil neustálý konflikt o loajalitu běžného Itala.156 Za úspěšným vyjednáním konkordátu 

tak z největší části může pragmatismus a oportunismus Benita Mussoliniho a Pia XI. Na-

vzdory pokusům Benita Mussoliniho podmanit si církev pro účely fašismu, i jeho pozdější 

snahy vytvořit z kultu své osobnosti a kultu státu civilní náboženství které by nahradilo ne-

podmanitelné katolictví157, se Mussolinimu nepodařilo ovládnout všechny aspekty italského 

života, a tedy se mu nepodařilo dosáhnout svého snu o totalitním fašismu. Italský fašismus 

bývá označován za netotalitní či pseudototalitní zejména z důvodu, že církev zůstala po ce-

lou dobu trvání Mussoliniho vlády relativně svobodná. Cestu k totalitě si tak Mussolini pře-

kazil sám podpisem Lateránských dohod a uznáním katolicismu jako státního náboženství. 

Konfesijní stát, který tak klade náboženství na roveň se státem a nesnaží se ji nahradit tak 

z definice není státem totalitním.158 Italský historik Giovanni Sabatucci pro popis Mussoli-

niho režimu používá termín „nedokonalý totalitní režim“.159 Tento termín pak používá i 

Emilio Gentile160 a Renzo de Felice161. Ztrátu totalitního náboje potvrzuje i Kertzer, který 

tvrdí, že už těsně po pochodu na Řím se Mussolinim proklamovaná fašistická revoluce ve 

skutečnosti změnila v klero-fašistickou revoluci.162 Opuštění ideálů fašismu pak zdůrazňuje 

i de Felice, který tvrdí, že v době podpisu Lateránských dohod bylo fašistické hnutí dávno 

potlačeno fašistickým režimem, jenž fašismus oprostil od horlivých a revolučních idejí, 

včetně ideje totality.163 

Spolupráce mezi Svatým stolcem a italskou vládou není výlučnou záležitostí fašistického 

režimu. Už před první světovou válkou byla vynesena římská otázka a zájem na jejím řešení 
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projevil jak Svatý stolec, tak demokratická italská vláda. Úspěšné řešení však překazila ne-

stabilita těchto vlád, a nakonec první světová válka. Během ní pojala řada církevních i stát-

ních představitelů podezření, že katolická špička chová větší sympatie k autoritativním Cen-

trálním mocnostem, vzhledem k tomu, že Německo i Rakousko-Uhersko hlasitěji zaujímaly 

konzervativní postoje, které sdílely se Svatým stolcem. Proti tomuto tvrzení, tedy že církev 

přirozeně tíhne ke spolupráci s autoritativním režimem, hovoří nestrannost Benedikta XV. a 

jeho mírové snažení. Největšími nepřáteli byli Svatému stolci nejméně od roku 1891 socia-

listé a liberálové. Toho roku byla vydána encyklika Rerum novarum, která představila dvě 

velké překážky budoucího vývoje církve. Byli jimi liberální sekularismus a socialistický ko-

lektivismus. Na tyto otázky se církev snažila nabídnout své řešení, zejména korporativismus, 

který si později přisvojila fašistická ideologie. Bezprostřednější hrozbou byli dle papeže so-

cialisté. Z toho důvodu papež veřejně podpořil Giolittiho liberální historickou levici, která 

měla hrozbě socialismu v italské politice čelit. Po vzniku Italské lidové strany pod vedením 

sicilského kněze Luigiho Sturza začal Svatý stolec plně podporovat ji, a to jak v boji proti 

socialistům, tak i proti Giolittiho koalici Národních bloků, jejíž součástí byla i Mussoliniho 

fašistická strana.  

Vidina PPI jako barikády proti socialistické hrozbě se však začala rozplývat poté, 

co Sturzo začal uvažovat o spolupráci s levicí ve frontě proti fašistické ideologii. Od tohoto 

okamžiku se vatikánský politický zájem postupně přestával uskutečňovat skrze PPI. Pano-

vala stále větší shoda, že zájmy církve mají být hájeny fašisty, v nichž mnoho katolíků vidělo 

naději na poražení socialismu.164 Fašismus a Svatý stolec tak nesblížila vzájemná ideolo-

gická shoda či podpora, ale společný nepřítel. Velkou roli ve vzájemném sbližování bezpo-

chyby hrály osobnosti Benita Mussoliniho a Pia XI. Oba projevovali nechuť k socialismu i 

liberalismu a oba vedli své instituce autoritativně. Shodli se i ve společném zájmu jednou 

provždy vyřešit římskou otázku, a ve vzájemné kolaboraci nacházeli oba způsoby, jak pro-

tistranu využít a ovlivnit. Papež si od působení církve na vládu sliboval zvýšení katolického 

vlivu nad italskou společností, kterou chtěl rekatolizovat a navrátit tak církvi její výsadní 

postavení, které jí náleželo před pádem Papežského státu. Cíl fašistického režimu byl ob-

dobný, tedy skrze církevní podporu získat vliv nad značnou částí italského obyvatelstva, 

jejíž loajalita patřila před státem farnosti a církvi. Papež i Mussolini tak měli cíle ryze prag-

matické a na spolupráci nahlíželi oportunisticky, nikoliv ideologicky. Otázka ideologie byla 
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naopak vůbec nejproblematičtější. Navzdory tomu, že sám Mussolini chápal katolickou cír-

kev jako integrální součást italského kulturního dědictví, a tedy podstatnou část jeho pojetí 

nacionalismu, fašismus sám vycházel z antiklerikálních zásad. Fašismus i katolicismus 

si navíc kladly nárok na úplnou věrnost celého člověka. Naráželo tak na sebe fašistické a 

katolické pojetí totality. Tento konkrétní ideologický spor skončil téměř vytvořením civil-

ního fašistického náboženství. Mussolini nakonec od těchto představ upustil. I tentokrát zví-

tězila pragmatická snaha fašistů získat větší vliv nad italským obyvatelstvem, i vyhlídka 

prestižního postavení státu, který je aktivně podporován hlavou nejpočetnějšího náboženství 

planety.  

Celá řada předních představitelů fašistického režimu otevřeně kritizovala spolupráci 

s církví. Mezi hlasité kritiky patřil například bratr Benita Mussolini Arnaldo, generál letectva 

Italo Balbo nebo tajemník fašistické strany Roberto Farinacci. Obdobně negativně se ke vzá-

jemné spolupráci stavily špičky církevní hierarchie, pro které byly fašistické slovní i fyzické 

útoky na katolíky nepřípustné. Mezi ty patřili kardinálové Rafael Merry del Val nebo Gen-

naro Pignatelli, Nelze tak s úplností říct, že všichni katoličtí hodnostáři schvalovali či přímo 

podporovali spolupráci s fašistickým režimem. Faktem však zůstává, že část katolických 

představitelů se netajila projevy náklonnosti k fašistickému režimu. Mussolinoho podporo-

vatelem bylo například jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica, které dokonce prohlásilo, 

že fašismu se podařilo syntetizovat myšlenky PPI, která se proto stala nadbytečnou.165  

Rovina spolupráce fašismu a katolicismu byla nicméně ve dvacátých letech pragmatická. 

Obě strany si vyměnily řadu výrazů náklonnosti. Fašistická vláda poskytla církvi finanční 

náhrady za farnosti poničené válkou a posílila přítomnost náboženství ve veřejných prosto-

rech, církev na oplátku vyhlásila několik svatých roků, díky kterým se Řím a Mussoliniho 

Itálie staly momentálním centrem světového křesťanského dění. Výsledkem vzájemného 

sbližování byl podpis Lateránských dohod, které znamenaly konečné usmíření Itálie a kato-

licismu. První článek politické smlouvy potvrzoval, že římské katolické náboženství je je-

diné náboženství státu, a z Itálie se tak stal konfesijní stát. To bylo vítězstvím pro církev, 

která si tak zajistila výsostné postavení, a velkým šokem pro řadu fašistů, kteří dohodu chá-

pali jako zanevření na princip odluky církve od státu. Mussolini však dokázal touto faktickou 

zradou fašistické doktríny přesvědčit italské masy, že Svatý stolec fašismus podporuje, 

a i díky tomu získal ve volbách roku 1929 podporu 98 % Italů. Volby roku 1929 byly 
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nejsilnějším výrazem přímé klero-fašistické spolupráce. Na pokyn papeže italští kněží nabá-

dali obyvatelstvo, aby se vyslovilo pro jednotnou fašistickou kandidátku. Nikoliv však z dů-

vodů ideologických, ale z pragmatické potřeby zajistit si takové složení parlamentu, jež bez 

problémů schválí podobu Lateránských smluv.  

Můžeme potvrdit tezi, že církev se vědomě podílela na etablování fašismu v Itálii. Zá-

měrně přestala podporovat nejsilnější opoziční lidovou stranu, nepodpořila demokratické 

strany při aventinském rozkolu, a nevystupovala hlasitě proti fašistickému násilí. Důvodem 

však není ideologická shoda mezi katolicismem a fašismem a přirozená inklinace k synteti-

zovanému klerofašismu, nýbrž pragmatismus a oportunismus papeže Pia XI. a Benita Mus-

soliniho. Ti mezi lety 1922 až 1929 zahájili vzájemnou spolupráci, která fašismu i katoli-

cismu vynesla silnější a privilegovanější postavení jak na Apeninském poloostrově, tak i ve 

světě.  

Naopak není pravdou, že všichni katoličtí představitelé aktivně kolaborovali s fašismem. 

Církevní představitelé byli častým cílem fašistických slovních i fyzických útoku, proti nimž 

se velká část kléru vymezovala. Kolaborace kněží a vysokých církevních hodnostářů s fašis-

tickým režimem z ideologických důvodu byl ojedinělý jev, nicméně existoval. Právě pro 

označení tohoto druhu spolupráce vznikl termín klerofašismus. Dokonce některé osoby 

blízké papeži měli k fašismu velice blízko, jako například Pietro Venturi. Kolaborace s fa-

šismem byla papežem schvalovaná v ryze pragmatické rovině pro dosažení shody v římské 

otázce, a i proto papež v březnových volbách roku 1929 vyzýval katolíky, aby se vyslovili 

pro podporu fašismu. Po roce 1929 se vzájemné vztahy opět zhoršily. Svatý stolec nepřestá-

val vystupovat proti projevům násilí a rasismu, které se ze strany fašistů v průběhu třicátých 

let stále více zhoršovaly.  
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Závěr 

Cílem práce bylo seznámit čtenáře s vývojem vatikánsko-italských vztahů mezi lety 

1922 až 1929, tedy od nástupu fašismu po podpis Lateránských dohod. Byly představeny 

mírové snahy válečného papeže Benedikta XV., na něž navázal jeho nástupce Pius XI. Práce 

prezentovala charaktery Pia XI. a Benita Mussoliniho, které shodu nalézaly zejména v auto-

ritářském pohledu na vládu a ve společném politickém nepříteli, tedy v komunistech a soci-

alistech. Byla znázorněna evoluce Mussoliniho ideologie, a to jak sledováním měnícího 

se vývoje jeho pohledu na socialismus a ideologii raného fašismu, s nímž se Mussolini na 

konci dvacátých let dvacátého století značně rozcházel, tak i popisem vývoje jeho názoru na 

katolickou církev, který zůstal od jeho rozchodu s futurismem po první světové válce v pod-

statě nezměněný. Dále byl čtenáři nastíněn vztah Svatého stolce a Italské lidové strany, kte-

rou, přes její výraznou počáteční podporu, nechal Vatikán na pospas fašistických represí 

k dosažení svých vlastních pragmatických cílů. Jednání o nich pak bylo předmětem druhé 

poloviny práce, kde byly čtenáři nastíněny shody i neshody obou stran. Vyšlo najevo, že po-

tvrzení existence suverénního církevního státu bylo v zájmu jak Svatého stolce, která tak 

ukončí pro ni ponižující vatikánské věznění, tak i v zájmu fašistického státu, pro nějž ote-

vřená klero-fašistická spolupráce znamenala značný nárůst legitimity, podpory z řad kato-

lických Italů, ale zejména mezinárodní prestiž. Byla demonstrována složitost a zdlouhavost 

vyjednání o podobě bilaterální smlouvy zejména z důvodu neshod v otázkách vlivu na ital-

skou mládež, fungování Katolické akce a její koexistence s Balillou, a v otázce bezpečnosti 

kléru, jenž byl konfrontován s násilnými výpady fašistických Černých košil. Čtenáři byla 

představena konečná podoba Lateránských dohod a bezprostřední i druhotné důsledky jejich 

podepsání. Zvláštní důraz byl kladen na reakci fašisty a kléru na přijetí smluv. Ačkoliv obě 

strany musely z politických důvodů působit nadšeným dojmem, bylo vylíčeno, že v obou 

táborech panovala značná nespokojenost s podobou smluv, či se samou jejich existencí. 

Na otázce internacionalizace byl pak čtenáři ilustrován skutečný pohled fašismu na církev. 

Vyšlo najevo, že fašistický režim odmítal předložení smluv Společnosti národů ze strachu 

ze ztráty kontroly nad církví a z posílení vlivu Společnosti, který by šel na úkor zamýšleného 

posílení Italské prestiže ve světě. Bylo charakterizováno i mínění Svatého stolce o fašismu, 

v němž nacházel pragmatický Pius XI. příhodného spojence v boji proti bolševismu, i nástroj 

vyřešení římské otázky. Díky ústupkům, které Benito Mussolini činil na církevní nátlak, 

bylo čtenáři demonstrováno, že do značné míry díky Svatému stolci se fašismus nestal 
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totalitním režimem.  

Aktuálnost tohoto tématu spočívá v existenci Městského státu Vatikán, jenž za svůj 

vznik může děkovat Benitu Mussolinimu a Lateránským dohodám, které dodnes zůstaly 

v prakticky nezměněné podobě stále platné. Práce se snažila polemizovat s kritiky i apolo-

gety Pia XI. a uvést na pravou míru důvody a způsob spolupráce mezi Svatým stolcem a fa-

šistickým režimem, jejíž výsledek byl sňatek z rozumu, nikoliv však z lásky.  
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Summary 

This thesis aimed to introduce the evolving relationship between the Vatican and Italy 

from the rise of fascism to the ratification of the Lateran treaties. The thesis presented the 

characters of pope Benedict XV., and Pius XI, as well as Benito Mussolini. The latter two 

found agreement in their authoritarian idea of government, as well as in a common enemy – 

the communists and socialists. We monitored the shift in Mussolini’s view of socialism com-

pared to the consistency of his view of Catholicism. We understood the relationship between 

the Holy See and the Italian People’s Party, which, despite the Vatican’s initial strong sup-

port, was later sacrificed for the clergy’s pragmatic goals. The negotiation of these aims was 

the subject of the second part of the thesis. There we got a glimpse of the turbulent bargaining 

full of conformities and disparities. It became clear that the existence of a sovereign Catholic 

state was in the interest of both the Holy See and the fascist régime. The Church aimed to end 

the decades of humiliation inflicted by the Vatican captivity. The fascist government wished 

to use the clero-fascist collaboration to increase their influence over the Italians and to im-

prove their prestige abroad. We examined the difficult and lengthy negotiations about the 

bilateral treaty, which failed to be delivered speedily mainly due to the differences regarding 

influence over the youth and the overall security of the clergy. The thesis presented the final 

draft of the Lateran treaties and their impact on Italian politics. Special emphasis was put on 

the ways the church and fascist dignitaries received the ratification of the treaties. Although 

for political reasons both parties were demanded to appear overjoyed, parts of both camps 

were dissatisfied with the outcome. The real view fascist kept towards the church was pre-

sented on the example of internationalization of the Lateran treaties. The fascists refused 

tosubject the treaties to the international community out of fear of losing grip over the Cath-

olic church and of an increased legitimacy of the League of Nations, which would stand 

in Italy’s way to international prestige. We also discovered the Vatican’s real reason for the 

bilateral collaboration, which was to eradicate the threat of Bolshevism from Italian politics 

and as a handy companion to resolve the Roman question. On the example of concessions, 

Mussolini made we demonstrated that it was partly thanks to the Catholic church that Italian 

fascism never became a totalitarian régime.  

The topicality of the thesis lies with the sole existence of the Vatican City state, which 

came to be thanks to Benito Mussolini and the Lateran treaties, which remain a part of the 

Italian constitution. The thesis also attempted to polemize with the critics and the apologists 
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of Pius XI. and to straighten out the motives for the clero-fascist collaboration. We may say 

that the result of it was a marriage of convenience, not one of love.  
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