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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší problematiku vyrovnávání se s materiálními pozůstatky z období 

fašistické vlády Benita Mussoliniho na příkladu římské čtvrti EUR a Paláci italské civilizace, 

které měly vzniknout k příležitosti světové výstavy v roce 1942. Obě místa v sobě nesou 

výraznou stopu Mussoliniho snahy o prosazení fašistických ideálů a vizí. Po pádu fašistického 

režimu a konci druhé světové války však neproběhla důsledná defašizace a zbavení se 

materiálních pozůstatků doby. Čtvrť EUR se změnila na administrativní a sídelní část italského 

hlavního města a Palác italské civilizace, který lze považovat za dominantu celé čtvrti, 

postupem času upustil od svého původního účelu, že poslouží jako muzeum a stalo se z něj 

sídlo luxusní módní značky Fendi, která asistovala a finančně pomáhala státu s rekonstrukcí 

Paláce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou, kde jsou popsány hlavní koncepty: 

složitá minulost a její podoby, místo paměti a defašizace včetně jejích úrovní. Následuje 

analytická část, která komplexně a chronologicky popisuje vývoj čtvrti EUR a místní 

dominanty Paláce italské civilizace od jejich realizace přes válečné období, poválečnou dekádu 

defašizace, upozadění během druhé poloviny minulého století až po rekonstrukci Paláce italské 

civilizace a jeho trvalé využívání, zviditelnění a přetvoření jeho charakteru. Práce tak přináší 

náhled do problematiky (ne)vyrovnání se s materiálními pozůstatky fašismu.  

  



 

Annotation 

This bachelors thesis discusses the issue of dealing with material legacies from the fascist era 

of Benito Mussolini setting the Palace of Italian Civilization and EUR district to be built 

for 1942 World’s Fair as an examples. Both places carry a significant mark of Mussolini and his 

effort to enforce fascist ideals and visions. However, after the fall of the fascist regime and the 

end of the Second World War, no consistent defascisation and removal of material legacies 

of previous era has been realised. The district of EUR has become an administrative and 

residential quarter of the Italian capital city and the prominent building, Palace of Italian 

Civilisation, changed its original purpose of museum and became a headquarter of luxury 

fashion brand Fendi that provided financial help for the reconstruction of the Palace. The thesis 

is divided into two main parts – a theoretical one, where the main theoretical concepts are 

described: difficult heritage and its forms, collective memory and its places and levels of 

defascisation. Subsequently, the analytical part provides a complex and chronological 

description of the EUR district and its dominant Palace of Italian civilisation from its 

realisation, through war period, post-war era of defascisation, shadow period of the second half 

of the century to reconstruction of the Palace of Italian Civilisation and its permanent use, 

gaining publicity and shaping its character is described. By this, the thesis provides an insight 

into the issue of insufficient dealing with material legacies of fascism. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se věnuji tématu defašizace a vyrovnávání se s materiálními pozůstatky 

fašismu v Itálii. Problematika tohoto procesu je zkoumána na příkladu vývoje římské čtvrti 

EUR a její dominantě Paláci italské civilizace (Palazzo della civiltà italiana), kterou nechal 

Benito Mussolini vystavět k příležitosti konání světové výstavy v Římě v roce 1942 a zároveň 

k výročí pochodu na Řím a převzetí moci v roce 1922. Do výstavy nechal promítnout své vize, 

ideály a propagandistické rysy režimu. Po pádu režimu defašizace v Itálii proběhla v minimální 

formě a rovněž toto místo bylo nadále využíváno. Dnes slouží hlavně jako administrativní čtvrť 

Říma a jako sídlo státních i soukromých společností včetně mezinárodních. Ve většině případů 

se tak děje bez výraznějšího poukázání na fakt, že se jedná o fašistické „místo paměti“, 

do kterého jsou promítnuty rysy tohoto režimu. 

 

Hlavním cílem práce je zmapovat vývoj čtvrti od realizace a poválečné dostavby 

až po současnost. V kontextu jejího vývoje se pokouší přinést vysvětlení, proč mohlo dojít 

k tomu, že Palác italské civilizace dnes slouží jako sídlo luxusní světové módní značky Fendi. 

Zároveň práce přispívá do stále aktuální debaty o vyrovnávání se se složitou minulostí 

v kontextu fašistických hnutí, v anglo-jazyčném diskurzu nazývaných nejčastěji 

jako „difficult“ nebo „dissonant heritage“. Zkoumané objekty v práci lze zařadit do teorie Pierra 

Nora „místa paměti“, o niž se opírám.  

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. První část se dělí 

na tři kapitoly, které přinášejí teoretická východiska práce. Jsou v ní přiblíženy podoby složité 

minulosti a nuance týkající se pojmů, které tento koncept označují. Následně je chápání čtvrti 

EUR a Paláce italské civilizace zasazeno do teorie od Pierra Nory o tzv. místech paměti. 

Poté je vše zarámováno v kontextu defašizace, jejím průběhu v Itálii a prostupujícím úrovním, 

ve kterých se uskutečnila. První část uzavírá drobný vhled a porovnání situace s nacistickým 

režimem v Německu. 

 

Druhá část práce je chronologicky rozdělena do tří hlavních kapitol, které pojednávají 

o historickém vývoji místa v průběhu času. V první z nich je zachycen vývoj od realizace čtvrti 

včetně Paláce italské civilizace po odchod spojeneckých vojsk z oblasti. Následně je rozebráno 

období od počátku defašizace místa do raných 90. let a pádu první republiky. Třetí kapitola 

začíná obdobím změny politické scény v Itálii spojené s korupčním skandálem „Mani pulite“ 
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neboli „Čisté ruce“ a končí v roce 2017, tedy posledním významným krokem provedeným 

pronajímatelem Paláce italské civilizace, módní značkou Fendi. Všechny tři podkapitoly v této 

analytické části se dělí na části věnované celé čtvrti EUR a následně Paláci italské civilizace 

jako její dominantě.  

 

První podkapitola v analytické části zprvu vypovídá o vizích Benita Mussoliniho, jeho volném 

přístupu k umění a konceptu romanità neboli římanství. Pomocí tohoto konceptu při výstavbě 

čtvrti EUR a Paláce italské civilizace odkazuje na velkolepý antický Řím a spojuje ho se svými 

propagandistickými ambicemi o vybudování velkolepého italského města. Dále tato kapitola 

nastiňuje vývoj EUR a Paláce od jejich plánování na světovou výstavu EUR v roce 1942 

až do konce druhé světové války a odchodu spojenců, kteří taktéž místa okupovali a užívali 

ke svým potřebám. 

 

Druhá podkapitola líčí vývoj čtvrti EUR od roku 1945 do začátku devadesátých let a pádu první 

republiky. Nejdříve je obraz EUR přiblížen v kontextu zbavení se materiálních pozůstatků 

fašismu, ke kterému došlo především z důvodu nedostatečných finančních zdrojů pouze 

v omezené míře. Čtvrť a její budovy tak zůstaly nadále používány a během 60. let došlo k jejich 

přeměně na obchodní a administrativní část Říma, kde sídlí řada vládních i nevládních 

organizací s mezinárodní působností. Debaty nad fašistickými architektonickými pozůstatky 

byly v Itálii nadále opomíjeny. Ve stejném období se zde taktéž začala rozvíjet rezidenční část. 

Palác italské civilizace tehdy nebyl příliš využíván, ale sloužil jako častá filmová kulisa. 

 

Třetí podkapitola stručně nastiňuje poslední vývoj EUR od 90. let do současnosti a uvádí její 

nejnovější budovy. Pozornost se zde upírá na překotný vývoj Paláce italské civilizace, který byl 

v roce 2013 na 15 let najat módní značkou Fendi, zrekonstruován a převážně využíván jako její 

hlavní sídlo bez poukazování na fašistickou minulost budovy. Firma sídlo taktéž využívá pro 

svou propagaci a dochází ke spojení fašistické architektury s luxusním zbožím. V tomto případě 

dochází až k bagatelizaci fašistického režimu, na což práce taktéž v této kapitole poukazuje. 

 

Práce je pojata jako případová studie, která má za cíl komplexně sledovat proces realizace 

a vývoje čtvrti EUR a Paláce italské civilizace, které jsou vnímány jako fenomény fašistické 

architektury. Palác byl vybrán jako nejviditelnější artefakt fašistické architektury a následně 

zasazen do kontextu celé čtvrti EUR, se kterou je silně spjat a tvoří její dominantu.  
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Práce je založená především na dostupné literatuře, akademických článcích, novinových 

článcích, rozhovorech a reklamních spotech ve formě videí. Klíčovým zdrojem pro celou práci 

byla kniha Sharon Macdonald Difficult Heritage, která spolu s textem od Kathryn Lafrenz 

Samuels a Trinidad Rico Heritage Keywords: Rhetoric and Redescription in Cultural Heritage 

vytváří kompletní představu o problematice tohoto termínu. Mezi nejklíčovější akademické 

články věnující se čtvrti EUR či Paláci italské civilizace řadím kritický článek Nicka Cartero 

“What Shall We do With It Now?“: The Palazzo della Civiltà Italiana and the Difficult Heritage 

of Fascism, Architects, Exhibitions, and the Politics of Culture in Fascist Italy od Diany 

Ghirardo a od Aristotla Kallisa The “Third Rome” of Fascism: Demolitions and the Search for 

a New Urban Syntax.  Taktéž bych ráda upozornila na knihu Gofera Griffineho Modernismus 

a fašismus, která mi byla inspirací v autorově komplexním a unikátním pojetí fenoménu 

fašismu. Velmi praktickou pomůckou pro psaní této práce mi byla studie Cornell University 

ESPOSIZIONE UNIVERSALE ROMA Neighborhood Study zkoumající čtvrť EUR z různých 

úhlů pohledu na architekturu a plánování. V neposlední řadě mi byl inspirací akademický 

článek, jehož autorem je Fernando Moral-Andrés, The definition of an urban and global icon. 

Public-private strategies for the regeneration of the Museum „Palazzo della civiltà Italiana, 

Rome“, který mi přinesl podněty pro další postup během psaní analytické části této bakalářské 

práce. 

 

Analyzované zdroje vztahující se k tématu jsou převážně anglo-jazyčné, v menší míře 

v italském a českém jazyce. Primární pramen představuje samotná budova Paláce a její 

bezprostřední okolí a zároveň fašistický manifest, se kterým jsem pracovala v teoretické části 

práce věnované vizím Benita Mussoliniho.  

 

V průběhu výzkumu jsem se setkala s omezením v dostupnosti zdrojů, pramenícím zejména 

z praktické nemožnosti vycestovat. Jedná se převážně o literaturu a prameny ke konkrétním 

dekádám ve druhé polovině minulého století. Z tohoto důvodu se v práci mohou vyskytnout 

mezery, které jsem se pokusila saturovat čerpáním z anglo-jazyčných zdrojů tak, aby nebyl 

narušen příčinný řetězec a mohla být zodpovězena výše zmíněná výzkumná otázka 

a zprostředkováno základní porozumění dané problematice.  
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Teorie 

1.1 Složité kulturní dědictví fašistické minulosti 

Fašismus, jako moderní fenomén, který se opírá o silnou rétoriku vůdce Benita Mussoliniho 

a jeho budovatelské snahy, je bezesporu jednou z klíčových period v historii Itálie. Země pod 

nadvládou fašistického vůdce prošla řadou klíčových proměn. Režim zanechal své stopy 

v identitě obyvatel ale i v podobě materiálního dědictví. Jednou z příčin je, že po konci druhé 

světové války a odchodu Spojenců ze země se postupně a pouze do jisté míry začala otevírat 

debata o defašizaci a vypořádávání se s materiálním dědictvím a složitou minulostí fašistického 

režimu. 

 

Termín „složitá minulost“ v kulturním slova pojetí není v česko-jazyčném kontextu hojně 

využíván. Debaty týkající se této problematiky nejčastěji pracují s termínem „difficult 

heritage“. Přestože český ekvivalent není hojně využíván, v práci s ním budu nadále pracovat. 

 

Vysvětlení pojmu „složitá minulost“ v souvislosti s materiálním dědictvím se věnuje řada 

historiků. Klíčovou a v posledních letech hojně citovanou definicí složité či obtížné minulosti 

přináší Sharon Macdonald, která odkazuje na složitou minulost jako na historicky významnou 

minulost, která zůstává přítomna díky materiálnímu vizuálnímu dědictví jako například 

památky, budovy, umělecká díla a jiné, a zároveň je obtížné s ní být v současnosti v souladu.1 

Zároveň poukazuje na možný problém, že nedostatečné vypořádání se s obtížnou minulostí 

může tvořit „podhoubí“ pro možný celospolečenský problém.  

 

Taktéž hojně citovanou definici přináší Tunbridge a Asworth ve svém díle Dissonant Heritage: 

The Management of the Past as a Resource in Conflict. Tito autoři pro označení složité 

minulosti používají termín „dissonant heritage“ a vysvětlují ho v kontextu turismu.2 Hledí 

na něho jako na komponent komplexní osobní, socio-politické nebo národní politiky a identity 

obyvatel. Za takto označenou složitou minulostí podle nich stojí vytvořený příběh, který má 

                                                 
1 Sharon Macdonald, Difficult Heritage, Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, (Taylor & Francis 

e-Library, 2010), 1, https://www.routledge.com/Difficult-Heritage-Negotiating-the-Nazi-Past-in-Nuremberg-

and-Beyond/Macdonald/p/book/9780415419925 (staženo 10. března 2021).  
2 Joshua Samuels, „Difficult heritage, Coming „to Terms“ with Sicily’s Fascist Past“, in Heritage Keywords, 

Rgetoric and Redescription in Cultural Heritage, ed. Kathryn Lafrenz Samuels et al. (Bounder, University Press 

of Colorado, 2015), 112.  

https://www.routledge.com/Difficult-Heritage-Negotiating-the-Nazi-Past-in-Nuremberg-and-Beyond/Macdonald/p/book/9780415419925
https://www.routledge.com/Difficult-Heritage-Negotiating-the-Nazi-Past-in-Nuremberg-and-Beyond/Macdonald/p/book/9780415419925
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dojít k závěru a jeho rozklíčování. V tomto případě může snadno dojít k nechtěnému 

zamlčování dílčích zkušeností, které mají pro příběh mnohdy klíčový dopad.3 

 

Nick Carter a Simon Martin ve svém díle tyto dva termíny blíže specifikují a přichází 

s konceptem, kde dědictví označené jako „difficult“ imaginárně stojí nad termínem 

„dissonant“, protože všechna místa označená „difficult“ jsou zároveň „dissonant“ avšak 

všechna „dissonant“ místa nejsou současně „difficult“.4 V akademických debatách tento případ 

rozlišování nuancí není ojedinělý a souvisí s negativními emocemi, které mohou tyto 

vzpomínky v člověku vyvolat, a to nemusí být v každém případě žádoucí. Taktéž se lze 

v debatách setkat s označením míst složité minulosti pod termíny „negative“, „undesirable“ 

a „abject“. Je však nutné podotknout, že termíny označují stejnou skutečnost a u jednotlivých 

míst paměti není shoda, který termín je pro označení daného místa nejvíce vhodný.  

 

Přestože nuance v termínech mají spíše marginální roli, v případě EUR a Paláce civilizace 

se přikláním spíše k označení termínem „difficult“ z důvodu zakořeněných fašistických hodnot, 

které jsou přetrvávající, a navíc dle mého názoru rétoricky upozaděny. Samostatný termín 

„dissonant“ by taktéž do určité míry vhodně označoval EUR a Palác italské civilizace. Největší 

překážku v užívání tohoto termínu však spatřuji v absenci jakéhosi vytvořeného příběhu nebo 

diskuzi veřejnosti, která by se hojně otevřela v průběhu procesu defašizace. V tomto ohledu šlo 

pravděpodobně o svévolný proces a proto se klaním k označení termínem „difficult“, avšak 

nezahrnující pojem „dissonant“, jak kategorizují Nick Carter a Simon Martin. 

 

V italském případě vyrovnávání se se složitou minulostí je nezbytné zmínit, že konfrontace celé 

společnosti i historiků probíhala v porovnání s německým prostředím poměrně pomalu a debata 

nad pozůstatky není probádána do takové hloubky, jako debata o pozůstatcích nacistické éry 

v Německu. V Itálii debaty o odkazech fašismu nejsou zdaleka tak hojné a mnozí odborníci se 

shodují, že vyrovnávání se se složitou minulostí z období vlády Benita Mussoliniho zatím 

nedosáhlo konce. Pro tento jev se nabízí zdůvodnění, že materiální pozůstatky fašismu byly 

v Itálii vizuálně velmi četné, až se mohly stát i pro historiky do určité míry neviditelnými.5 

 

                                                 
3 Kathryn Lafrenz Samuels a Trinidad Rico, eds., Heritage Keywords: Rhetoric and Redescription in Cultural 

Heritage, (Boulder: University press of Colorado, 2015), 111-114. 
4 Nick Carter a Simon Martin, „Dealing with difficult heritage: Italy and the material legacies of Fascism“, 

Modern Italy 24, č. 2 (březen 2019): 117, https://doi.org/10.1017/mit.2019.16 (staženo 23. října 2020). 
5 Ibid. 

https://doi.org/10.1017/mit.2019.16
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Výrazným kvalitativním rozdílem mezi architekturou nacistického Německa a fašistické Itálie 

tkví v charakteru režimu jako takovém. Ideologie Adolfa Hitlera byla kontrarevoluční 

a uzavřená jakékoli moderní kultuře. Benito Mussolini byl k moderním hnutím poměrně 

otevřený a existují zmínky o spolupráci mezi umělci a vládcem, který ho striktně nezakazoval. 

V rozdílném pojetí hraje výraznou roli doba, kdy se vládci chopili moci. Benito Mussolini 

nemohl potlačit moderní hnutí, které při jeho převzetí moci začátkem dvacátých let bylo teprve 

ve svém počátku.6 

 

Debaty o složité minulosti byly v Itálii přítomny přibližně od 50. let poté, co se Itálie vymanila 

z nejhorší poválečné krize. Posléze téma nebylo dlouho diskutováno. Debaty se začaly hojně 

znovuobjevovat až během devadesátých let minulého století a jejich příchod bývá asociován 

s vládní změnou, pádem první republiky a s vytvořením nových, krajně pravicových stran, 

tzv. nová pravice, například Forza Italia a Lega Nord a post-fašistické strany Italské sociální 

hnutí (Movimento Sociale Italiano) vzniklém v roce 1946, které se během 90. let 

přetransformovalo do Národní aliance (Alleanza Nazionale) fungující do roku 2009.7 

 

Podle práce Christophera Guggana Remembering and Forgetting Fascism in Contemporary 

Italy, 1945-2015 s příchodem nových stran, někdy označovaných jako neo nebo post-fašistické, 

docházelo k procesu trivializace fašistické minulosti a jejích materiálních pozůstatků, při 

kterém může dojít k delegitimaci anti-fašismu a rehabilitaci původního režimu. Strany mohou 

využít také některé neliberální až xenofobní prvky pro svůj prospěch. Před tímto jevem varují 

ve svých textech především zahraniční historici, například Joshua Arthur, působící na West 

Virginia University, Max Page z University of Massachussets nebo Ruth Ben-Ghiat 

z NewYork University.8 

 

                                                 
6 Owen Hatherley,“Fendi vidi vici: when Fascion flirts with Fascism“, 3. března 2015, https://www.architectural-

review.com/essays/fendi-vidi-vici-when-fashion-flirts-with-fascism (staženo 1. dubna 2021). 
7 Andrea Mannone a Giuseppe A. Veltri, eds., Italy the Sick Man of Europe (London, Routledge, 2010): 

114-127, https://www.taylorfrancis.com/books/italy-today-andrea-mammone-giuseppe-

veltri/e/10.4324/9780203859636?refId=d6ee2670-8ab6-4f08-9fd6-9f1d4499d04e (staženo 1. dubna 

2021). 
8 Ibid. 

Max Page, „The Roman Architecture of Mussolini, Still Standing“, Boston Globe, 13. července 2014, 

https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/07/12/the-roman-architecture-mussolini-still-

standing/csZ70EN2fTnUUNqX0kRM9K/story.html (staženo 10. března 2021). 

Ruth Ben-Ghiat, „Why Are So Many Fascist Monuments Still Standing in Italy?“, The New Yorker, 5. října 

2017, https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-

italy (staženo 10. března 2021). 

https://www.architectural-review.com/essays/fendi-vidi-vici-when-fashion-flirts-with-fascism
https://www.architectural-review.com/essays/fendi-vidi-vici-when-fashion-flirts-with-fascism
https://www.taylorfrancis.com/books/italy-today-andrea-mammone-giuseppe-veltri/e/10.4324/9780203859636?refId=d6ee2670-8ab6-4f08-9fd6-9f1d4499d04e
https://www.taylorfrancis.com/books/italy-today-andrea-mammone-giuseppe-veltri/e/10.4324/9780203859636?refId=d6ee2670-8ab6-4f08-9fd6-9f1d4499d04e
https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/07/12/the-roman-architecture-mussolini-still-standing/csZ70EN2fTnUUNqX0kRM9K/story.html
https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/07/12/the-roman-architecture-mussolini-still-standing/csZ70EN2fTnUUNqX0kRM9K/story.html
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-italy
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-italy
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Je nutné podotknout, že otevírání problémů s fašistickou minulostí ze strany zahraničních 

historiků přinášelo v Itálii kritiku. Právě novinové články výše zmíněné Ruth Ben-Ghiat 

pro magazín The New Yorker v roce 2017 přinesly nepochopení i od předních italských 

historiků jako je Emilio Gentile.9 Na tomto příkladu je možné demonstrovat, že debata 

o vyrovnávání se s fašismem je stále neúplná a aktuální. Zároveň přináší několik interpretací 

pro italský přístup vyrovnávání se s „bolavou“ minulostí země. Římská čtvrť EUR neslouží 

jako „pouhé“ turistické místo, ale probíhá zde každodenní život. Protože se objekt stále vyvíjejí, 

debata nad ním je poměrně palčivá a téma není uzavřeno. Je nezbytné uvažovat tak, aby nedošlo 

k trivializaci fašismu. 

 

1.2 Místo paměti jako definice EUR 

Čtvrť EUR i Palác italské civilizace lze bezesporu považovat za místa složité minulosti, ale také 

jako místa paměti národa par excellence. Místa paměti jsou taková místa, která slouží 

k sebeuvědomění ve znamení minulosti a formulují národní identitu.10 Jsou schopné přeměny 

v souvislosti s událostmi s určitou mírou předvídatelnosti. V neposlední řadě zajišťují 

přítomnost minulosti. Místa paměti se taktéž podle definice Pierra Nora objevují v trojím 

provedení, materiálním, symbolickém a funkčním.11 Čtvrť EUR i Palác italské civilizace lze 

s touto definicí ztotožnit, protože se jedná o stále se formulující místo paměti nesoucí 

vykrystalizovanou paměť, která na denní bázi mezi lidmi mizí.12 

 

Pierre Nora, v díle Mezi pamětí a historií: problematika míst, mimo jiné problematizuje 

totožnost paměti a odkazuje na rozdílnost pojmů „dějiny“ a „historie“. Tento koncept dvou 

pojmů volně doplňuje problematiku „dissonant heritage“ Tunbridga a Ashworta poukazující 

na příběh, který pomáhá vyrovnat se se složitou minulostí národa. Pierre Nora historii vidí 

jako rekonstrukci dějin, která je vždy problematická, neúplná a zobrazuje jen její části. Paměť 

vidí jako citovou a magickou přijímající pouze prvky, které společnosti vyhovují. Zároveň 

zapouští své kořeny v konkrétu, je absolutní a schopna proměny.13 Pierre Nora místa paměti 

označuje také jako zbytky, ve kterých přetrvává vědomí paměti. Zároveň historie míst bývá 

                                                 
9 Ruth Ben-Ghiat, „Why Are So Many Fascist Monuments Still Standing in Italy?“, The New Yorker, 5. října 

2017, https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-

italy (staženo 10. března 2021 

10 Pierre Nora, „Mezi pamětí a histoií: problematika míst“, Cahier du CEFRES, č. 10 (červen 2010): 40, 

http://www.cefres.cz/pdf/c10/nora_1996_mezi_pameti_historii.pdf (staženo 15. prosince 2020). 
11 Ibid., 56. 
12 Ibid., 40. 
13 Ibid., 42. 

https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-italy
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-italy
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přetvářena a měněna, stejně tak jako tomu došlo v případě Paláce italské civilizace či čtvrti 

EUR.14 

 

1.3 Defašizace a její úrovně 

Po konci druhé světové války a odchodu Spojenců ze země byla Itálie ponechána vlastnímu 

osudu a musela se sama vypořádat nejen s poválečnou, finanční15 a hospodářskou krizí jako 

většina států. Navíc byla italská společnost značně rozdělena na část obyvatel, kteří stále 

podporovali padlý fašistický režim a část, která se přikláněla na stranu krále a Spojenců, 

kteří se vylodili na Sicílii a osvobodili Itálii v roce 1943. Až do uzavření příměří se rozpolcená 

Itálie ocitala v chaosu, mezi partizánskými akcemi a hnutím odporu, kdy docházelo k masivním 

represáliím civilního obyvatelstva. Ani jedna z nadvlád nebyla plně schopná kontrolovat území. 

V dubnu 1945 po uzavření příměří a dokončení osvobození země stála před důležitým úkolem, 

a to vypořádáním se s pozůstatky fašistické doby.16 Mussolini po sobě zanechal mnoho 

hmotných i nehmotných odkazů, které bezesporu formují národní identitu obyvatel. Odkazem 

jsou materiální pozůstatky fašistické doby – architektura, sochy, mozaiky i jiná fašistická 

estetika na veřejném prostranství. 

 

Proces defašizace v Itálii v porovnání s nacistickým Německem je komplikovanější a méně 

důsledný, proto shledávám důležité upřít na problematický jev bližší pozornost. Rozdílný vývoj 

očišťování zemí od nacistických či fašistických prvků pramení z jejich předchozího odlišného 

historického vývoje. Fašistický režim v Itálii trval déle, byl uplatňován mezi léty 1922 

od pochodu Benita Mussoliniho na Řím až do vylodění Spojenců v roce 1943. Země byla 

okupována Spojenci a zároveň nacisty, kteří se pokoušeli obnovit padlý režim a navrátit Benita 

Mussoliniho zpět k moci do čela Italské sociální republiky až do jeho usmrcení v roce 1945. 

Je nutné podotknout, že většina fašistického režimu probíhala během let relativního míru.  

 

Taktéž na rozdíl od nacistického Německa fašistický režim není přímo spojován s holokaustem 

a vyvražďováním obyvatelstva i přes fakt, že k takovým praktikám do určité míry v jeho 

pozdější etapě docházelo. Nacistický režim v Německu fungoval během let 1933–1945 a je 

asociován s expanzivní a dobyvačnou ambicí Adolfa Hitlera. Během jeho vlády v Německu 

přišlo o život mnoho občanů a nacismus je s tímto faktem velmi silně ztotožňován. Režim 

                                                 
14 Ibid., 47.  
15 Itálie mohla čerpat finanční pomoc z fondu Marshallova plánu od roku 1948. 
16 Giuliano Procacci, Dějiny Itálie (Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010), 359-362. 
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tak zanechal odlišnou zkušenost v obyvatelstvu a svou stopu na jejich identitě. Zároveň 

Německo bylo po konci války déle okupované Spojenci a na rozdíl od Itálie bez vlastní vlády. 

Z těchto důvodu není překvapivé, že po konci druhé světové války a pádu diktátorských režimů, 

každá země přistoupila k defašizaci s odlišnou zkušeností a odlišnou potřebou se zbavit jeho 

hmotných i nehmotných pozůstatků. V Německu proběhla denacifikace v mnohem razantnější 

a důslednější podobě, jak bylo rozhodnuto na postupimské konferenci. 

 

Proces defašizace v Itálii měl několik podob. Část pozůstatků byla zcela odstraněna a zničena 

(například socha Mussoliniho na fotbalovém stadionu v Boloni, v takovém případech to bylo 

jednoduše i levně proveditelné), v dalších příkladech byly pozůstatky odstraněny, ale nebyly 

zničeny a dnes mohou sloužit jako muzejní artefakty (socha Era Fascista z roku 1932, Brescia). 

Nejběžnějším způsobem byla jejich adaptace, kdy budovy byly zachovány a zároveň zbaveny 

fašistických odkazů (například socha v EUR, Genius of Fascism od Itala Griselliho).17 Tento 

způsob vypořádávání se s pozůstatky fašismu byl ekonomicky výhodný, celková demolice míst 

by byla značnou finanční přítěží pro stát a bez fašistických prvků tak objekt mohl naplnit novou 

funkci.  

 

V mnohých případech však docházelo k tomu, že na fašistickou minulost budov nebyl brán 

dostatečný ohled a lehce docházelo k jejímu přehlížení. Tak tomu bylo i v případě Paláce italské 

civilizace, jak je zmíněno v další části práce. Dalším takovým případem lze označit sportovní 

areál Foro Italico vystavěný v roce 1932. Stát po odchodu Spojenců delegoval jeho spravování 

na kulturní para-militární post-fašistickou organizaci „Gioventù Italiana“. Stadion byl z důvodu 

nedostatku školních budov a sportovišť nadále využíván a jeho fašistická minulost se může zdát 

neúplně komunikována.18 

 

V roce 1944 ministr bez portfeje, liberální anti-fašista, Benedetto Croce a později jeho nástupce 

Ivanoe Bonomi se vyslovili o okamžité striktní odstranění vizuálních pozůstatků bývalého 

režimu.19 Problém se zbavováním se fašistických prvků však spočíval v omezených finančních 

                                                 
17Nick Carter a Simon Martin, „The management and memory of fascist monumental art in postwar and 

contemporary Italy: the case of Luigi Montanarini’s Apothesis of Fascism“, Journal of Modern Studies (červen 

2017): 350, https://doi.org/10.1080/1354571X.2017.1321933 (staženo 14. března 2021). 
18 Ibid., 346. 
19 Nick Carter, „„What Shall We do With It Now?“: The Palazzo della Civiltà Italiana and the Difficult Heritage 

of Fascism“, Australian Journal of Politics and History 66, č. 3 (4. října 2020): 386, 

https://doi.org/10.1111/ajph.12696 (staženo 10. prosince 2020). 

https://doi.org/10.1080/1354571X.2017.1321933
https://doi.org/10.1111/ajph.12696
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zdrojích poválečné Itálie, a tak se tato prohlášení nestala pro místní samosprávy prioritou 

a nebyla zcela zpracována.20 

 

Dalším problémem, který je nutné pro účely této práce zmínit je fakt, že italská společnost 

fašistické monumentální prvky, především architekturu, označuje za meziválečnou a nepracuje 

s označením fašistická. Na tomto jevu lze spatřit, že fašistická minulost je stále nevyřešenou 

otázkou vyrovnání se s obtížnou minulostí a lze chápat jako palčivé pro společnost. 

Takto fašistický materiální odkaz prezentuje, mimo mnohé jiné neodborné články a příspěvky, 

i oficiální turistická organizace, Roma sito turistico ufficiale.21 V článcích věnovaných 

konkrétně čtvrti EUR chybí o dané skutečnosti jakákoli zmínka, a to je oblast bezesporu spjatá 

s fašistickým odkazem Benita Mussoliniho. 

 

Tento problém s nedořešenou defašizací lze považovat jako jeden z klíčových pro socio-

politický diskurz země. Je nezbytné poukazovat na problémy a všechny aspekty fašistického 

režimu a konfrontovat se nejen s jejími kladnými stránkami, které lze taktéž spatřit, ale zároveň 

být srozuměn a vypořádat se s jejími negativními důsledky. To je pravděpodobně jediná cesta, 

která může vést k úspěšné defašizaci a vyrovnání se se složitou a bolavou minulostí a zároveň 

tak očistit místo paměti i národní identitu a rozporuplné debaty italské společnosti. 

  

                                                 
20 Carter, „The management and memory of fascist monumental art in postwar and contemporary Italy: the case 

of Luigi Montanarini’s Apothesis of Fascism“ 347. 
21 „EUR“, Roma Sito Turistico Ufficiale, https://www.turismoroma.it/it/itinerari/eur (staženo 28. dubna 2021). 

https://www.turismoroma.it/it/itinerari/eur
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2 Vývoj do roku 1945 

2.1 Obecná charakteristika vývoje 

2.1.1 Mussoliniho vize 

Během transformace Říma od roku 1870, kdy byl prohlášen hlavním městem Italského 

království, do nástupu fašismu v říjnu 1922, se jeho urbánní krajina dramaticky proměnila. 

V průběhu dvacátých let docházelo k diskuzím o budoucím hlavním městě, ale fašisté zprvu 

nepřicházeli s uceleným konceptem nové vize. Ačkoli se Benito Mussolini během tohoto 

desetiletí několikrát vyjádřil o vizi Říma, jeho výroky byly nekonzistentní a nikdy nepředstavil 

konkrétní program pro architektonickou výstavbu, jak to udělal na rozdíl od něho Adolf 

Hitler.22 

 

Do konce 20. let se pokračovalo v debatách o budoucnosti Říma a kulturní „hegemonické 

pluralitě“. Historička Marla Stone, zaměřující se na fašismus a vztah mezi kulturou a politikou, 

zmiňuje hegemonickou pluralitu jako třetí cestu vedle liberálního proudu laissez-faire a striktně 

plánovanou kulturou/architekturou. Laissez-faire ponechává umění úplnou volnost. Naproti 

tomu plánované umění, pokud vznikající díla lze označit tímto názvem, přináší značná omezení. 

O hegemonické pluralitě lze taktéž hovořit jako o umění vyjadřující balanc mezi 

komunistickým a kapitalistickým režimem. Ačkoli Benitu Mussolinimu chybělo oficiální 

vymezení stylu, fašistická architektura nakonec nesla a stále nese, svůj politický význam, 

o který se vládce zasloužil i přes značnou volnost jenž umělcům ponechal. 

 

Jako důsledek italského pluralistického počínání lze vnímat vysokou finanční podporu umění 

od státu. Díky fašistické finanční podpoře byla postavena řada nových budov pro veřejnost, 

množství vlakových nádraží a pošt. Jako příklad lze uvést několik významných nádraží Itálie, 

na kterých jsou viditelné vize Benita Mussoliniho. Jsou jimi Milano Centrale, Roma Termini 

nebo vlakové nádraží v Benátkách a mnoho dalších. Mussolini usiloval také o spojení venkova 

a měst, proto si na nádražních budovách dal záležet, aby podpořil dobré smýšlení obyvatel 

o fašistickém režimu. 

 

K jeho největším projektům patří výstavba komplexu budov Římské univerzity a také 

věhlasného filmového studia Cinecittà, které se v očích Benita Mussoliniho mělo těšit 

                                                 
22 Aristotle Kallis, „The “Third Rome” of Fascism: Demolitions and the Search for a New Urban Syntax“, The 

Journal of Modern History  84, č 1, (březen 2012): 55, https://www.jstor.org/stable/10.1086/663287 (staženo 10. 

února 2021). 
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hollywoodského věhlasu. Další velký fašistický projekt je benátský festival umění Biennale. 

Festivalová tradice Biennale započala v roce 1895 přehlídkou umění, postupně se segmentovala 

na několik odvětví podle druhu umění. Je pozoruhodné, že si festival i po pádu fašistického 

režimu zachoval světový věhlas a dodnes patří k prestižním uměleckým záležitostem. Mimo 

jiné festival přispěl k podpoře a rozvoji kultury v Itálii. Reklamní plakáty na tuto akci nechal 

vystavovat Benito Mussolini na vlakových nádražích ve větších italských městech 

a pro podporovatele režimu a členy volnočasových organizací pro dospělé i mládež nabízel 

finanční zvýhodnění na jízdenky i pobyt v hotelu během festivalu. 

 

2.1.2 Plán: Třetí Řím a koncept romanità 

Plán na vybudování velkolepého Říma vyslovil Benito Mussolini v roce 1925. Byl to pětiletý 

plán výstavby „Třetího Říma“, který měl navázat na věhlas a velkolepost starého Říma, a navíc 

se do něj měly promítnout snahy vládce o nový začátek, vytvoření nového člověka, vybudování 

nové identity italského občana a nový universalismus.23 

 

Výrazným pojítkem pro jeho nové vize a slavnou minulost byl kult romanità, který se také 

odrazil do výstavby monumentálního, propagandistického komplexu budov na světovou 

výstavu Esposizione Universale di Roma (EUR), jejíž uskutečnění bylo oficiálně plánované 

v roce 1942. 

 

Koncept romanità, volně se dá přeložit jako „římanství“, odkazuje k idealizovanému odkazu 

velkolepé Římské říše. Jedná se o soubor myšlenek, které podporují fašistický koncept a snahu 

o rozšíření Římské říše a jejich hodnot po celém světe. Kult romanità je také založen 

na osobnosti silného vládce, jako byli velcí římští císaři. Důležitost taktéž spočívá 

v totalitarismu, především proto, aby se předešlo předchozím nedostatkům režimů pramenících 

z neschopnosti a slabosti vládců a země tak nezanikla.24Je však nutné zmínit, že uctívání starého 

Říma nespočívalo ve znalostech „mrtvé historie“, ale mělo za cíl vyvolat a revolucionizovat 

jeho ideje a přispět k budování nového italského občana.25 

 

Koncem třicátých let po Italské invazi do Etiopie a spolčování se s nacistickým Německem 

začal být koncept režimem aktivně používán, nejen jako pouhá deklarace kulturní politiky. 

                                                 
23 Ibid, 55.. 
24 Romke Visser, „Fascist Doctrine and the Cult of the Romanita“ Journal of Contemporary History 27, č. 1 

(leden 1992): 17, https://www.jstor.org/stable/260776 (staženo 7. února 2021). 
25 Gofer Griffin, Modernismus a fašismus (Praha: Karolinum, 2015), 323-324. 
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Za vrchol „ztělesnění“ kultu římanství romanità lze označit právě Mussoliniho architektonický 

projekt Expozice římské univerzality EUR’42 (Esposizione Universale di Roma), který měl 

svými monumentálními stavbami manifestovat sílu režimu.26 

 

2.2  EUR 
Borrelli De Andreis, tajemník Národního institutu pro urbánní plánování, v roce 

1942 k výstavbě nové čtvrti EUR prohlásil „…what is about to be created is not a new 

satellite, but a new star, as great as the old one, not simply a quarter of Rome, but a new Rome, 

a modern one with the same characters of monumentality and universality so as to perform the 

imperial function she has today“27 (…to, co se chystá vybudovat není nový satelit, ale nový 

chvost, takový, jako předtím, nejen nová čtvrť Říma, ale nový Řím, moderní s charakterem 

monumentality a universality a schopností naplnit imperiální funkce). Jak je z úryvku patrné, 

mělo se jednat o velkolepou novou část Říma, ve které měly být ztělesněny prvky fašismu. 

Nová městská čtvrť, mimo jiné představující ideální město podle fašistických ideálů, měla být 

vystavěna v roce 1942 na Světovou výstavu EUR. Její konání i samotnou výstavbu čtvrti však 

zastavila druhá světová válka. Přesto byl komplex v průběhu následujících dvou dekád po konci 

války dokončen, a to z velké většiny podle původních fašistických plánů. Až dvě třetiny budov 

byly dokončeny mezi lety 1946–196128. Dokončení čtvrti podle původních plánů je možné 

až s podivem a koresponduje tak s obtížným procesem italské defašizace a vyrovnávání 

se s materiálními pozůstatky režimu Benita Mussoliniho. 

Fašistický režim se chopil nabídky hostit v Římě pravidelně konanou světovou výstavu a tuto 

příležitost využil ke své propagandě. Komplex budov měl být vystavěn v řecko-římském stylu 

jako ideální fašistické město režimu s odkazy glorifikujícími starověký Řím a kult romanità. 

V plánech byly zahrnuty nejen dočasné budovy sloužící pouze během konání výstavy, ale bylo 

zamýšleno nechat vystavět i stálé budovy sloužící jako propagandistická výspa fašismu. 

V doktríně fašismu Benito Mussolini v roce 1932 potvrzuje toto chápání deklarací „The State 

is not only the present; it is also the past and above all the future“ („Stát není jen současnost, je 

                                                 
26 Ibid., 342. 
27 Anna Notaro, „Exhibiting the New Mussolinian City: Memories of empire in the World Exhibition of Rome 

(EUR)“, GeoJournal 51, č. ½ (2000): 16, https://www.jstor.org/stable/41147493 (staženo 7. února 2021). 
28 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013):15. 
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to minulost a hlavně budoucnost“).29 O ideálním městě se Benito Mussolini zmínil v roce 

1925 deklarací, že „nastal čas, aby v Římě znovu zazářila antická skvost a stal se díky 

ní ideálním fašistickým městem.“30 

Výše zmíněná nabídka na konání výstavy přišla v roce 1936 od Bureau International des 

Exposition. Úřad navrhl Řím jako další místo výstavy, která se pravidelně uskutečňovala dosud 

v šestiletých intervalech. Naposledy tomu bylo v Bruselu v roce 1935. Další výstava se tedy 

měla podle pravidelných intervalů konat v roce 1941. Benito Mussolini si však pohrával 

s myšlenkou spojit světovou výstavu s konáním oslav dvaceti let od pochodu na Řím a převzetí 

moci. Nakonec se mu podařilo postupným neinvazivním způsobem výstavu o rok 

posunou. Nejprve byla výstava prezentována jako „Esposizione 1941-1942“. V roce 1937 

se začalo s přípravou výstavby pouze pod zkratkou „Esposizione 1942“ nebo také „E 42“.31 

Pro fašistický režim takové spojení konání světové výstavy v rok oslav výročí Mussoliniho 

pochodu na Řím, znamenalo demonstraci jeho důležitosti, velikosti a především mocnosti. 

Je možné, ne však podložené, že k takovému počínání Benita Mussoliniho přispěly události 

spojené s dobitím Etiopie, které u obyvatel země posílily obdiv k vládci, ale zároveň uvrhly 

zemi do diplomatické izolace s ekonomickými sankcemi uloženými od Společnosti národů. 

Ekonomická i obchodní izolace se nepřímo taktéž projevila v EUR, a to použitím pouze 

materiálu s původem na Apeninském poloostrově, protože obchod s jinými zeměmi byl 

znemožněn. 

Benito Mussolini se porovnával s ostatními národy i jinými předešlými výstavami, které byly 

konané ve třicátých letech, například v roce 1933 v Chicagu, 1935 v Bruselu, 1937 v Paříži 

a v roce 1939 v New Yorku.32 Jeho touha být na světové špičce a také zášť k Olympijským 

hrám uskutečněným v Berlíně vedla Mussoliniho k přirovnání výstavy k olympiádě ve smyslu 

olympijských her civilizace.33 Srovnání mělo povýšit národ a ukázat, že stojí výš i v jiných, 

mnohem důležitějších aspektech než je sport.  

                                                 
29 Benito Mussolini, „The Political and Social Doctrine of Fascism“, The Political Quarterly 4, č. 3 (červenec 

1933): 341-356, doi:10.1111/j.1467-923x.1933.tb02289.x (staženo 1. dubna 2021). 
30 Brockhaus, „ESPOSIZIONE UNIVERSALE ROMA Neighborhood Study“, 11. 
31 Giorgio Ciucci a Jessica Levine, „The Classicism of the E 42: Between Modernity and Tradition“, 

Assemblage, č. 8 (únor 1989): 80, https://www.jstor.org/stable/3171015 (staženo 10. února 2021). 
32 Ibid. 
33 Gofer Griffin, Modernismus a fašismus (Praha: Karolinum, 2015), 342. 
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Zároveň olympiáda byla symbolem míru, „pax Romana“, který se hodil do propagandy Benita 

Mussoliniho a Národního institutu fašistické kultury (Nazionale di Cultura Fascista). Pojem 

olympiáda taktéž symbolizoval Itálii jako mírovou zemi, protože na dobu konání sportovních 

olympijských her bylo vždy uzavíráno příměří. Naskýtala se tak šance ukázat zemi s mírovými 

úmysly v rozložení sil evropských mocností.34 

V propagaci projektu se naskýtala propaganda od samého začátku. Na plakátech byl odkaz 

na starý Řím patrný v nadpisu Esposizione Universale di Roma, kde je místo písmene „U“ 

použito písmeno „V“ jako pozůstatek římské epigrafiky. Za zmínku stojí také „XX“ 

symbolizující výročí dvaceti let Mussoliniho pochodu na Řím. (viz příloha č.1)  

2.2.1 Architektonická podoba a vize 

Fašistický režim zdůrazňoval důležitost materiálu, který byl na projekt výstavby čtvrti EUR 

použit. Vzhledem k sanacím a izolaci uvaleným od Společnosti národů byl zvolen mramor a tuf 

pocházející z vlastních zdrojů země. Materiál měl splňovat kritérium odolnosti, aby bez známek 

poškození a opotřebení vydržel staletí a navozoval italské společnosti i světu dojem stability 

režimu a velkoleposti.35 Materiály typické pro moderní architektonický styl, jehož velkým 

představitelem byl například Le Corbusier, ocel a sklo, nebylo možné použít z důvodu 

uvalených ekonomických sankcí. 

Ačkoli se fašistický architektonický styl obrací do minulosti, ve které nachází své kořeny 

pro vyzdvihování nacionalismu, zároveň se prezentuje v mladém a revolučním stylu, stejně 

tak jako se prezentovali racionalističtí architekti. Byli to právě oni, kteří se významně podepsali 

na architektonickém stylu éry Benita Mussolini a také čtvrti EUR. (viz příloha č. 2) 

Spojení dvou rovin starého a moderního je zřetelně patrné v celé čtvrti EUR. Marcello 

Piacentini, hlavní architekt fašistického režimu a také urbánního projektu čtvrti v roce 1923, 

pronesl "the fundamental and permanent principle (or architecture) have to be found in our past, 

in our cities“ („fundamentální a nepomíjivý principe (či architektura), musí být spatřena v naší 

                                                 
34 Annie Esmé Lewine, „Ancient Rome in Modern Italy: Mussolini’s Manipulation of Roman History in the 

Mostra Augustea della Romanitá", Studies in Mediterranean Antiquity and Classics 2, č 1 (červen 2008): 2,  

https://digitalcommons.macalester.edu/classicsjournal/vol2/iss1/5 (staženo 12. února 2021). 
35 Instituto Luce Cinecittà, „Italia Roma“ YouTube, 15. června 2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=9606VEVLsK8 0:1-1:43 (staženo 1. dubna 2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=9606VEVLsK8
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minulosti, v našich městech.“)36  Tímto tvrzením také zdůrazňuje konzervativní tradice a zvyky, 

které do výstavby měly být přeneseny. 

Za plány a výstavbou čtvrti EUR stojí skupina mladých architektů, na které dohlížel a silně 

ji  ovlivnil, tou dobou již zkušený, Marcello Piacentini, který byl u urbánního plánování Říma 

již od dvacátých let. Mezi jeho spolupracovníky patřili známí architekti jako Libera, Minnucci, 

Quaroni, Guerrini, La Padula, Romano a Moretti.37 Marcello Piacentini ve svých vizích 

prosazoval tři hlavní priority – postupnou decentralizaci, zachování integrity staré části Říma 

a nezahlcování centra přepravními sítěmi.38  

Marcello Piacentini vypsal několik architektonických soutěží na výstavbu nové monumentální 

čtvrti, která měla působit na masy obyvatel s konexí k antickému Římu, avšak být moderní 

a funkční. „Ve zkratce, architektura Esposizione Universale di Roma musí vystihovat 

velkolepou éru Mussoliniho.“39 

V návrzích do soutěže se s četností objevovaly prvky racionalistické architektury s odkazy 

ke starému Římu. Byla to především monumentalita, užití sloupů, schodiště a vyšší základna 

představující velikost civilizace. Naopak nízká základna asociovala barbarismus a nebyla 

režimem vítaná.40  

Poloha čtvrti taktéž souzněla s Piacentinovou vizí decentralizace Říma. Čtvrť EUR byla 

projektována na jiho-západní část města za historickým centrem směrem k pobřeží a antickému 

přístavu v Ostii. Permanentní část výstavy, umístěná mezi dvěma antickými hodnotnými místy 

a s blízkostí moře, měla velký potenciál stát se novým centrem fašistického vládnutí, a navíc 

představovat fašisty jako „rasu tvořitelů a budovatelů“.41  

                                                 
36 Anna Notaro, „Exhibiting the New Mussolinian City: Memories of empire in the World Exhibition of Rome 

(EUR)“, GeoJournal  51, č. ½ (2000): 17, https://www.jstor.org/stable/41147493 (staženo 15. února 2021). 
37 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013): 11. 
38 Aristotle Kallis, „The “Third Rome” of Fascism: Demolitions and the Search for a New Urban Syntax“, The 

Journal of Modern History 84, č. 1 (březen 2012): 54, https://www.jstor.org/stable/10.1086/663287 (staženo 15. 

února 2021). 
39 Richard A. Etlin, Modernism in Italian Architecture 1890-1940 (Cambridge, Massachusetts institute of 

Technologies, 1991), 491, https://hdl.handle.net/2027/fulcrum.js956g13r. (staženo 1. dubna 2021). 
40Diane Ghirardo, „Architects, Exhibitions, and the Politics of Culture in Fascist Italy“, Journal of Architectural 

Education 45, č. 2 (únor, 1992): 73 https://www.jstor.org/stable/1425274 (staženo 15. února 2021). 
41 Richard A. Etlin, Modernism in Italian Architecture 1890-1940 (Cambridge, Massachusetts institute of 

Technologies, 1991), 483, https://hdl.handle.net/2027/fulcrum.js956g13r. (staženo 1. dubna 2021). 

https://www.jstor.org/stable/1425274
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2.2.2 Vývoj do 1945 

Počátkem června roku 1940 Itálie vstupuje do druhé světové války a výstavba čtvrti EUR 

se z tohoto důvodu zpomalila, avšak nezastavila. Plánovaná výstava se v roce 1942 z válečných 

důvodů konat nemohla, ale později byla dostavěna podle původních plánů. Výstavbě nemohla 

být dávána finanční podpora ani pozornost ve stejné míře, jak tomu bylo před počátkem druhé 

světové války.  

 

Rok 1943 byl pro Itálii významným zlomem, došlo k pádu Benita Mussoliniho, uzavření 

příměří se Spojenci a okupaci části země nacistickým Německem. Během tohoto období byly 

budovy EUR využívány jako kryty nacistů před bombardováním, a to i přes to, že nebyly 

dokončeny. Materiál, který byl na výstavbu použit v roce 1943 prošel zkouškou 

a při bombardování Říma Spojenci se ukázalo, že je požáru odolný.42 Po odchodu nacistů čtvrť 

EUR zabrali spojenečtí vojáci a mezi lety 1944-1945 ji okupovali. Existují archivní doklady, 

že docházelo k rabování a vybydlení komplexů a budov ve čtvrti. Záznamy uvádí, že vojáci 

z americké a britské armády odnášeli mramorové kusy materiálu a součásti budov.43 

V EUR byla vystavěna řada muzeí, která měla za cíl vyzdvihnout fašistickou identitu, například 

Římskou minulost - kult romanità, zemědělskou hojnost a imperiální geografickou expanzi 

a tím podtrhnout nacionální impulzy a přisvojit je fašistickému režimu při příležitosti výstavy 

EUR.44  

Z budov věnovaných muzeím lze jmenovat Museo Nazionale delle Arte e Tradizioni Popolari 

„Lamberto Loria“, které podle původního plánu mělo poukázat na rychle mizící agrární 

vyspělost, která měla být zachráněna Benitem Mussolinim pod pojítkem Italianità. Z tohoto 

plánu však sešlo a plán realizace byl pozměněn. Dalším příkladem je Museo Nazionale 

Preistorico Etnografico „Luigi Pigorini“ nebo Museo della Civiltà Romana. 

Mezi další významné budovy EUR patří Palazzo dei Risevimenti e Congressi, divadlo Teatro 

Imperiale a bazilika SS. Pietro e Paolo. Bazilika měla sloužit k ceremoniím na začátek a konec 

výstavy. Její stavba byla započata v roce 1938, ale válka ji přerušila, a tak zůstala až do roku 

                                                 
42 Gregory Daniel Malandrucco, „A World of Difference: Fascist Culture, Labor, and Policing at the 1942 

Universal Exposition of Rome“ (disertační práce, University of Chicago, 2016), 261-262. 
43 Ibid. 
44Laurie Beth Kalb Cosmo, „DEFINING SELF BY COLLECTING THE OTHER: MUSSOLINI'S MUSEUMS 

AT THE EUR WORLD'S FAIR SITE“, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz (2017): 126 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/26397459 (staženo 15. února 2021). 
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1953 nedostavěna.45 Páteř celé nově vznikající čtvrti tvořila ulice Via Imperiale, kolem 

které se kupila muzea. Dnes je pohled na tyto budovy kontroverzní a je nejasné jejich vnímání.  

2.3 Palác italské civilizace 
Výspou celé čtvrti EUR měl být Palác italské civilizace, Palazzo della Civilta Italiana, podle 

jeho vzhledu také často přezdívaný jako čtvercové koloseum. Soutěž na jeho výstavbu vyhráli 

architekti Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula a Mario Romano. Byli silně ovlivněni 

racionalistickou architekturou, která od třicátých let usilovala o přední místo ve fašistickém 

režimu, jak je deklarováno v jednom z jejich manifestů “We Rationalist Architects, as Italians 

and as Fascists, cannot and must not permit the architecture which has only the decaying 

aspects, the sadaverous forms, be passed off as Fascist architecute.“ (My, racionalističtí 

architekti, jako Italové, jako fašisté, nemůžeme a nesmíme dovolit architekturu, která v sobě 

nese jen prvky úpadku, a tyto mrtvé prvky my s námi, racionalistickými architekty měly 

odeznít“).46 Palác se nakonec stal nejenom chloubou fašistického režimu a celé čtvrti EUR, 

kde byl součástí „permanentního“ plánu, ale také chloubou racionalistické architektury, 

jak bývá dnes zdůrazňováno. (viz příloha č. 3) 

Výstavba paláce začala v roce 1938 a inaugurace proběhla o dva roky později. Samotná 

jeho poloha nese svou symboliku a opakuje prominenci režimu, stojí totiž na jednom z vrcholků 

Říma. Jedním z jeho hlavních propagandistických cílů bylo zdůraznit důležitost italského 

národa a vyzdvihnout politický režim „…without the military, political and spiritual 

achievements of this ancient, and yet miraculously young people, Europe would not exist 

and the world would be much less civilized“ („…bez vojenských, politických a spirituálních 

úspěchů antiků a nyní mladých zázračných lidí, Evropa by neexistovala a svět by nebyl 

tak civilizovaný).47 Palác měl sloužit jako muzeum italské civilizace s výstavou „Mostra della 

Civiltà Italiana“ („Výstava italské civilizace“). 

Vzhled Paláce taktéž nesl propagandistický význam s řadou symbolů. Budova krychlovitého 

tvaru se svými 236 oblouky napodobovala Koloseum a odkazovala tím na velkolepost starého 

Říma. Oblouky byly vystavěné v devíti sloupcích a šesti řadách, jejich počet byl tedy v jedné 

                                                 
45 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013): 11. 
46 Richard A. Etlin, Modernism in Italian Architecture 1890-1940 (Cambridge, Massachusetts institute of 

Technologies, 1991), 485, https://hdl.handle.net/2027/fulcrum.js956g13r. (staženo 1. dubna 2021). 
47 Anna Notaro, „Exhibiting the New Mussolinian City: Memories of empire in the World Exhibition of Rome 

(EUR)“, GeoJournal  51, č. ½ (2000): 19, https://www.jstor.org/stable/41147493 (staženo 15. února 2021). 
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lince horizontální roviny totožný s počtem písmen ve slově Mussolini, ve vertikálním sloupci 

zase s počtem písmen ve slově Benito. Ačkoli bylo vidět pouze šest pater, v budově jich bylo 

sedm, stejně jako počet pahorků, na kterých byl Řím vystavěn. Číslo sedm je také posvátné 

číslo s biblickým významem a zároveň svaté číslo pro pythagorejce.48  

Z důvodu války zbrzdění výstavby nebylo výjimkou ani pro Palác italské civilizace a jeho vývoj 

byl obdobný celé čtvrti. Existuje archivní sbírka, která zmiňuje, že během nacistické okupace 

Říma do roku 1944 Palác italské civilizace sloužil jako garáž na opravy vojenských vozů.49 

  

                                                 
48Roland A. Laroche, „Popular Symbolic/Mystical Numbers in Antiquity“, Latomus 54, č. 3 (červenec-září, 

1995): 571 https://www.jstor.org/stable/41541653 (staženo 15. února 2021). 
49 Gregory Daniel Malandrucco, „A World of Difference: Fascist Culture, Labor, and Policing at the 1942 

Universal Exposition of Rome“ (disertační práce, University of Chicago, 2016), 261-262. 

https://www.jstor.org/stable/41541653
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3 Vývoj 1945-1990 

3.1 EUR 
Finanční potíže poválečné Itálie se staly jedním z hlavních motivů s vypořádáváním 

se s monumentálními prvky fašistického režimu. V celé čtvrti se projevily všechny tři přístupy 

odstranění fašistických prvků z veřejného prostoru, od úplného odstranění, pouze 

jejich částečného ponechání, po netknuté budovy, jak je blíže uvedeno v teoretické části práce. 

 

Za příklad částečné defašizace lze jmenovat sochu Mussoliniho hlavy umístěné v přízemí 

Paláce italské civilizace, která z důvodu vysokých nákladů na její úplné zničení byla uschována 

a v roce 2005 znovuobjevena. Za příklad částečné defašizace lze jmenovat již výše zmíněnou 

sochu stojící před Palácem italské civilizace od Itala Groselliho „Genius of Fascism“, 

která ze salutujícího fašisty byla předělána na „Genius of Sport“. Úplné ponechání fašistických 

prvků lze spatřit až do dnešních dní před vstupem do Palazzo Uffici. Na mramorovém reliéfu 

z roku 1939 je vyobrazena historie Říma s Benitem Mussolinim v centru.50 Zároveň nutno 

zmínit, že na Paláci civilizace nedošlo k odstranění poměrně viditelných Mussoliniho citací.51  

 

Budoucnost čtvrti EUR měl rozhodnout ministr Benedett Croce na základě seznamu doporučení 

skupiny Ente EUR (l’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma). Ente EUR byl v roce 

1936 speciálně vytvořený kvasi-autonomní orgán zodpovědný za správu výstavy v roce 1942 

a poté správu čtvrti EUR. Organizace funguje s mírně pozměněným názvem do současnosti 

jako EUR S.p.A. Do čtvrti bylo dosud vynaloženo nemalé množství finančních prostředků, 

a proto hlasy o její zachování a další fungování byly poměrně hlasité. Panovala všeobecná 

shoda, že by nebylo rozumné možný potenciál budov nevyužít, nicméně nebyl nikdo, 

kdo by za čtvrť EUR přebral plnou zodpovědnost, takže několik let stála nevyužita a bylo 

ji přezdíváno „moderní Pompeje“.52 

 

V roce 1952 se do čela Ente EUR postavil Virgilio Testa spolu s Marcellem Piacentinim. 

Oba měli velmi silné konexe s fašistickým režimem. Testa pracoval jako generální tajemník 

italské fašistické vlády a také funkcionář Národního institutu pro urbánní 

                                                 
50 EurSpA, „Eur, il futuro della storia“ YouTube, 19. května 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=0jkOsxrjd-Q 5:03-5:50 (staženo 1. dubna 2021). 
51 Nick Carter, „„What Shall We do With It Now?“: The Palazzo della Civiltà Italiana and the Difficult Heritage 

of Fascism“, Australian Journal of Politics and History 66, č. 3 (4. října 2020): 385, 

https://doi.org/10.1111/ajph.12696 (staženo 10. prosince 2020). 
52 Ibid, 386. 

https://doi.org/10.1111/ajph.12696
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plánování 1930 - 1942.53 Marcello Piacentini se zasloužil o samotnou výstavbu čtvrti EUR 

i jiných budov vznikajících za fašistického režimu, jako hlavní architekt Benita Mussoliniho. 

Osoby po pádu režimu nebyly výrazně potrestáni. Na jejich dílo nebylo pohlíženo jako 

na propagandistické, ale jako na estetické, technicky kvalitní, a hlavně funkční budovy. 

I přes fakt, že byla zachována kontinuita ve vedení projektu skrze osobu Testy, není zcela 

přímočaré, že Palác italské civilizace a čtvrť EUR zůstala stát.54Virgilio Testa usiloval 

především o funkční kontinuitu celé čtvrti a aby nebyla odsouzena „pouze“ kvůli době, kdy 

vznikla. Zdá se, že fašistické kořeny bývají opomíjeny, často upozaděny až bagatelizovány. 

Kontinuitu Testy lze obhájit tím, že nabyl své pracovní kvality ještě před nástupem fašismu 

a jeho vzdělání tak nebylo přímo ovlivněno režimem.55 

 

Během padesátých let se otevírá myšlenka dlouhodobého využití EUR a Testa přichází se svými 

dlouholetými myšlenkami sepsanými v plánu „Moderní čtvrť v moderním Římě“, díky kterému 

se z EUR měl stát symbol poválečného zotavení. Do původních plánů by byla přidána 

residenční oblast a finanční spoluúčastí jejích obyvatel by byla zajištěna její dostavba. Čtvrť 

byla osídlena obyvateli s vyššími příjmy.56 

 

Nelze opomenout ekonomický zázrak země, který byl způsoben příklonem země na stranu 

spojenců ke konci druhé světové války. Itálii se tak dostala značná finanční pomoc, ze které 

zničená země mohla profitovat. Vstup země do Evropského hospodářského společenství v roce 

1956 také zlepšil finanční zajištění země.57 Díky částečné finanční pomoci si Itálie mohla 

dovolit většinu budov v EUR dokončit.  

 

Korupční fiasko předcházelo velmi významnému momentu ve vývoji čtvrti, a to Mezinárodní 

výstavě zemědělství (EA53), která se z tohoto důvodu málem nekonala. Výstava nakonec 

                                                 
53 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013): 12. 
54 Carter, „„What Shall We do With It Now?“: The Palazzo della Civiltà Italiana and the Difficult Heritage of 

Fascism“, 381-382.  
55 Oscar Gaspari, „Virgilio Testa e l’EUR. Il ruolo di Testa nella costruzione del „più moderno e organizzato 

quartiere di Roma““,Città e Storia 5 (2010): 409-425, 

https://www.researchgate.net/publication/292472060_Virgilio_Testa_and_the_Eur_Testa%27s_role_in_building

_the_Most_modern_and_best_organised_district_of_Rome (staženo 1. dubna 2021). 
56 Brockhaus, ESPOSIZIONE UNIVERSALE ROMA Neighborhood Study,13. 
57 Giuliano Procacci, Dějiny Itálie (Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010), 367. 

https://www.researchgate.net/publication/292472060_Virgilio_Testa_and_the_Eur_Testa%27s_role_in_building_the_Most_modern_and_best_organised_district_of_Rome
https://www.researchgate.net/publication/292472060_Virgilio_Testa_and_the_Eur_Testa%27s_role_in_building_the_Most_modern_and_best_organised_district_of_Rome
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proběhla od června do října 1953 a ukazovala „pokojnou, pilnou a skromnou Itálii 

De Gasperiho“.58 Těšila se oblibě jak ze strany Křesťanských demokratů, tak komunistů. 

 

Začátkem padesátých let došlo také ke změně názvu čtvrti. Akronym EUR, původně označující 

Esposizione Universale di Roma, od roku 1951 odkazuje na Evropu, italsky Europa.59 Nutno 

podotknout, že tento název se příliš nevžil a čtvrť bývá v hojné míře nazývána pouze 

akronymem. Během této dekády byla ve čtvrti vybudována podzemní městská hromadná 

doprava - zastávky metra Palasport a Fermi. To byl impulz pro výstavbu residenční, a hlavně 

konferenční moderní části EUR a její další rozvoj. 

 

Dalším důležitým milníkem pro budoucnost čtvrti bylo konání olympiády v roce 1960. Za tímto 

účelem bylo vystavěno několik budov. Nejviditelnější stavbou je Palazzo dello Sport, známý 

též jako PalaSport, PalaEur nebo PalaLottomatica, vystavěný v roce 1956. Dodnes slouží 

ke konání velkých sportovních a hudebních událostí. Jejím hlavním architektem byl Marcello 

Piacentini.60 Je třeba uvést, že se zde objevily debaty týkající se fašistického původu místa, 

ale jednalo se spíše o politický spor mezi pravicí a levicí nežli vyspělé debaty o materiálních 

pozůstatcích fašismu.61 

 

Během šedesátých let se čtvrť proměnila na administrativní centrum a sídlo řady společností 

rozmanitého spektra od soukromých vlastníků po vládní instituce. Jako příklad lze jmenovat 

světovou ropnou společnost Eni a také Esso, Instituto nazionale della previdenza sociale 

(společnost, která má mimo jiné na starosti důchodový systém země), největší italská letecká 

společnost Alitalia, realitní kancelář Immobiliare, SIAE, společnost sdružující spisovatele 

a editory nebo společnost podporující mezinárodní obchod ICE. Nelze opomenout řadu 

ministerstev, které ve čtvrti taktéž sídlí. Například Ministerstvo financí, zdravotnictví, 

komunikace, zahraničního obchodu a námořního obchodu nebo Centrální archiv země. 

                                                 
58 Nick Carter, „„What Shall We do With It Now?“: The Palazzo della Civiltà Italiana and the Difficult Heritage 

of Fascism“, Australian Journal of Politics and History 66, č. 3 (4. října 2020): 388, 

https://doi.org/10.1111/ajph.12696 (staženo 10. prosince 2020). 
59 „Il Quartiere EUR ed il sogno dell’Esposizione Universale“, Veni Vidi Visit, 11. prosince 2015, 

http://venividivisit.org/eur_ita/ (staženo 1. dubna 2021). 
60 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013): 12. 
61 Andrea Mannone a Giuseppe A. Veltri, eds., Italy the Sick Man of Europe (London, Routledge, 2010): 

123, https://www.taylorfrancis.com/books/italy-today-andrea-mammone-giuseppe-

veltri/e/10.4324/9780203859636?refId=d6ee2670-8ab6-4f08-9fd6-9f1d4499d04e (staženo 1. dubna 

2021). 

https://doi.org/10.1111/ajph.12696
http://venividivisit.org/eur_ita/
https://www.taylorfrancis.com/books/italy-today-andrea-mammone-giuseppe-veltri/e/10.4324/9780203859636?refId=d6ee2670-8ab6-4f08-9fd6-9f1d4499d04e
https://www.taylorfrancis.com/books/italy-today-andrea-mammone-giuseppe-veltri/e/10.4324/9780203859636?refId=d6ee2670-8ab6-4f08-9fd6-9f1d4499d04e
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Přeměnou EUR na moderní obchodní a administrativní čtvrť se Řím přiblížil k trendu jiných 

evropských metropolí, ve kterých se už podobná čtvrť také budovala – například la Défense 

v Paříži, nebo nová čtvrť v Bruselu spojená se vznikem administrativních center evropské 

integrace. Zároveň se na čtvrť přestávalo pohlížet jako na fašistický výdobytek a její minulost, 

ruku v ruce s rozšiřováním administrativních a obchodních center, byla opomíjena.  

 

Významným elementem ve znovuzrození čtvrti z ruin po odchodu nacistů i Spojenců z Říma, 

byl pokus o vytvoření zelené části města, která městu dosud scházela. Z dostupných dat 

a nedávného výzkumu je patrné, že porovnání s ostatními římskými čtvrtěmi, má EUR v její 

rozloze signifikantně větší podíl zelených ploch než ostatní čtvrti. Zeleň zaujímá přibližně jednu 

třetinu její rozlohy.62 

V dalších desetiletí pokračovala výstavba převážně residenčních objektů a docházelo k jejímu 

zabydlování. Někteří experti na architekturu či urbanismus tvrdí, že residenční objekty ubraly 

EUR architektonickou hodnotu.63 Může na ni být nahlíženo jako na chudý a směšný obraz 

současnosti. Nejvýznamnější residenční část byla vystavěna v jihovýchodní části EUR.64 

3.2 Palác italské civilizace 
Palác italské civilizace po odchodu nacistických vojáků a Spojenců nebyl až do začátku 

padesátých let využíván. Ačkoli vnitřní prostory nebyly využívány, palác i jeho okolí se staly 

ikonickou filmovou kulisou pro mnoho tvůrců a žánrů ztělesňujících spojitost mezi fašismem 

a moderní architekturou, která nejen že nese propagandistické rysy a břímě vyrovnávání 

se s materiálními pozůstatky režimu, ale zároveň díky filmovému zpracování otevírá dveře 

i do budoucnosti.  

Čtvrť EUR tvoří pozadí řadě filmů pocházejících z věhlasného období italského neorealismu 

až po nízkonákladové filmy s lehčí tématikou. Jako příklad lze uvést film Řím, otevřené město 

od Roberta Rosselliniho z roku 1945, Felliniho 8 ½ z roku 1963 nebo satirický Le tentazioni 

                                                 
62 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013): 22. 
63 Oscar Gaspari, „Virgilio Testa e l’EUR. Il ruolo di Testa nella costruzione del „più moderno e organizzato 

quartiere di Roma““,Città e Storia 5 (2010): 409-425, 

https://www.researchgate.net/publication/292472060_Virgilio_Testa_and_the_Eur_Testa%27s_role_in_building

_the_Most_modern_and_best_organised_district_of_Rome (staženo 1. dubna 2021). 
64 Brockhaus, ESPOSIZIONE UNIVERSALE ROMA Neighborhood Study, 13. 

https://www.researchgate.net/publication/292472060_Virgilio_Testa_and_the_Eur_Testa%27s_role_in_building_the_Most_modern_and_best_organised_district_of_Rome
https://www.researchgate.net/publication/292472060_Virgilio_Testa_and_the_Eur_Testa%27s_role_in_building_the_Most_modern_and_best_organised_district_of_Rome
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del Dottor Antonio z roku 1962.65 Je nutné však podotknout, že ve filmech je patrný rozdíl 

vyobrazení fašistů a hnutí odporu. 

V tomto období si Palác italské civilizace zasloužil přezdívku „groviera“ podle sýru, který 

svým vzhledem připomíná.66 Sloužil spíše sporadicky pro účely různých ministerstev 

a v 80. letech nebyl již téměř využíván. 

  

                                                 
65 Alberto Zambenedetti, „Filming in Stone: Palazzo della Civiltà Italiana and Fascist Signification in Cinema“, 

Analli d’Italianistica, č. 28 (2010): 199-215, https://www.jstor.org/stable/24016394 (staženo 12. dubna 2021). 
66 Filippo Ceccarelli, „La Metafisica di Palazzo groviera“, La Repubblica, 18. července 2013, 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/07/18/la-metafisica-di-palazzo-groviera.html 

(staženo 1. dubna 2021). 

https://www.jstor.org/stable/24016394
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/07/18/la-metafisica-di-palazzo-groviera.html
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4 Vývoj od 1990 do 2013 

4.1 EUR 
Začátek devadesátých let znamenal velký obrat na italské politické scéně. Korupční skandál 

Tangentopoli, hnutí „Mani pulite“ (Čisté ruce) a rozklad křesťanských demokratů 

a socialistické strany vyústil v pád první republiky. Na politickou sféru úspěšně vstoupila dvě 

nová uskupení, radiální Liga Severu Umberta Bossiho a Národní sdružení Giancarla Fini, které 

vzniklo po smrti čelního představitele postfašistické strany Movimento Sociale Italiano, 

Almirata. Nejúspěšnějším nově založeným uskupením se po vítezství ve volbách 1994 stalo 

hnutí Silvia Berlusconiho, Forza Italia. Od tohoto momentu jsou dodnes u moci netradiční 

pravicové strany a Itálie se tak stala první evropskou zemí, ve které neofašistická strana, 

Národní sdružení tvořila partnera vládnoucí straně Silvia Berlusconi, což by mohlo způsobit 

další překážku k vyrovnání se s materiálními pozůstatky fašismu a formulování národní identity 

i národu jako celku.67 

Během posledních dekád se vyvíjí EUR, v kontextu rozvoje komerčních budov a prostorů, 

jak bylo plánováno a residenční části není věnována velká pozornost. Čtvrť patří mezi 

nejaktivnější ekonomické oblasti Říma. Mezi nejnovější budovy patří kongresové centrum 

Centro Congressi od Massimiliana a Doriana Fuksase. Budova stojící od roku 2016 má pojmout 

až 8000 lidí, ke kterému je připojen mrakodrap černé barvy „La Lama“ sloužící jako nový hotel 

Hilton,68 a kontroverzní projekt residenční budovy Renzo Piano Towers.69 

Čtvrť EUR prošla značným vývojem od svého původního záměru světové výstavy, do které 

se promítly prvky glorifikující fašistický režim. Druhá světová válka přerušila její výstavbu, 

avšak po jejím konci a odchodu spojenců nastala její rekonstrukce a čtvrť byla dostavěna jako 

nová administrativní část Říma s řadou zelených ploch a residenční částí. EUR dnes patří mezi 

finančně nejaktivnější části Říma v terciálním sektoru a slouží jako sídlo mnoha italských 

i zahraničních vládních i nevládních organizací. Na jejím příkladu lze sledovat poválečnou 

rekonstrukci státu, avšak její fašistické kořeny jsou upozaděny. 

                                                 
67 Philip Cooke, The Legacy of the Italian Resistance (NewYork: Palgrave Macmillan, 2011)174. 
68 EurSpA, „Intervista di Enrico Pazzali sul Roma Convention Center La Nuvola per Class CNBC“, YouTube, 

29. ledna 2018, https://www.youtube.com/watch?v=r8AIUXbUbJw, (staženo 1. dubna 2021). 
69 Hannah Brockhaus, Vernice Arahan, Elliot Sperling, Wanpaga Chutatape, ESPOSIZIONE UNIVERSALE 

ROMA Neighborhood Study (Studie Cornell University vzniklá v rámci Cornell in Rome Planning Workshop 

Neighborhood Study, 2013): 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8AIUXbUbJw
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4.2 Palác italské civilizace 
Palác civilizace nebyl v dekádách předcházejících devadesátá léta často využíván a ani nebyl 

kladen velký důraz na jeho opravy a údržbu vnitřních prostor. Výrazným zlomem bylo 

rozhodnutí z Ministerstva kultury (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) v roce 2006 

o restauraci památek. Šlo především o vnější části budovy: fasády, stylobaty a střešní terasa. 

Druhá fáze rekonstrukce vnějších prostor započala po schválení EUR S.p.A. v roce 2008, 

ve které došlo k renovaci podlah, vyleštění mramoru, přistavění panoramatických výtahů a jiné 

drobnější práce dokončené v roce 2011.70 

Dle článku 10 legislativního nařízení 42/2004 při rekonstrukci památek je nutné zachovat 

původní záměr muzejního charakteru. Rekonstrukce Paláce civilizace na tento aspekt brala 

ohled, přestože většina jeho prostor byla využívána za jiným účelem.71 

Palác byl nadále využíván jako filmová kulisa například pro film Titus od Julie Taymor (1999), 

sci-fi s orwellovskou vizí Equilibrium od Kurta Wimmere (2002), komediální Zoolander 2 

od Bena Stillera (2016), dále také pod režií Abel Ferrara film Pasolini (2014) a další. Využit 

byl také za účely různých přehlídek mody a umění, například módní přehlídku Giorgie 

Armaniho „One Night Only“ v roce 2013. Je pozoruhodné, že i v případě luxusní světové 

výstavy dochází k označení místa jako špička italského racionalismu, bez zmínky o jejím 

fašistickém základu a vizích Benita Mussoliniho, které jsou v jejím vizuálu více než patrné.72 

K důležitému přelomu ve vývoji Paláce došlo z důvodu finančních problémů státu, který 

se v období velké recese dostal na hranu bankrotu a financování památných míst si nemohl 

dovolit. Stát našel v tomto ohledu řešení ve spolupráci se soukromým sektorem, převážně 

luxusních módních značek, který by byl schopný chod a opravy kulturního dědictví země 

zabezpečit, výměnou za marketinkovou a reklamní kampaň, díky které lze snáze zacílit 

na běžného občana.  

Itálie, těžící z turistického ruchu, spolupráci se soukromým sektorem začala hojně využívat. 

Nelze přehlédnout rekonstrukci nejnavštěvovanější římské památky, zapsané na seznamu 

                                                 
70 „Palazzo della Civiltà Italiana“, EUR, la città nella città, 

https://web.archive.org/web/20110402102050/http://www.romaeur.it/La-Societa/Patrimonio/Palazzo-della-

Civilta-Italiana (staženo 1. dubna 2021). 
71 Ibid. 
72 „“One Night Only Roma“: Giorgio Armani’s fashion blockbuster in Rome“, Wallpaper, 6. června 2013, 

https://www.wallpaper.com/fashion/one-night-only-roma-giorgio-armanis-fashion-blockbuster-in-rome, (staženo 

1. dubna 2021). 
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kulturního dědictví UNESCO, Kolosea, díky podpoře módní značky s koženými produkty 

Tod’s, která přispěla na její vyčistění částkou 34 milionů dolarů.73Značka výměnou za finanční 

podporu má právo využít plochu Kolosea ke své prezentaci po dobu 15 let. Výkonný ředitel 

Tod’s Diego Della Valle se však vyjádřil, že nehodlá památku za tímto účelem využít. Logo 

značky je patrné pouze na vstupence do Kolosea.74 S pomocí luxusní módní značky šperků 

Bulgari byly rekonstruovány Španělské schody či značky Fendi, Fontana di Trevi. Je patrné, 

že ke sponzorování renovací často přistupují značky z módního průmyslu mající kořeny 

v Itálii.75 To však není podmínkou a Itálie je otevřena jakékoli podpoře nehledě na zemi 

původu. Spojování módních značek a kulturních památek přináší unikátní spojení italských 

památek s lukrativní nálepkou od společností, které přistoupily k její renovaci. Právě 

ve financování oprav památek spatřují úskalí mnozí historici, restaurátoři i místní, kteří 

se obávají z přehnané komercializace.76 

V roce 2013 si světová módní značka Fendi pronajala Palác italské civilizace na dobu patnácti 

let jako své hlavní sídlo. Tímto rozhodnutím společnost založená v roce 1925 razantně změnila 

účel budovy a zviditelnila v médiích materiální pozůstatky fašistické ideologie a její 

propagandistické rysy promítnuté do architektury. Pronajmutí budovy od EUR S.p.A. stojí 

okolo 2.9 milionu eur ročně. Budova pojme až 450 zaměstnanců.77 

V prvních letech byl Palác poupraven značkou Fendi, která doposud využívá všechna patra 

Paláce s výjimkou přízemí, v jehož části je umístěna stálá výstava Ministerstva rozvoje 

s názvem Made in Italy and Italian Design. Druhá část přízemí je ponechána potřebám 

dočasných výstav. Zdálo by se, že ponechání prostoru k výstavám v přízemí nabízí dostatek 

nejen fyzického prostoru výstavám, opak je však skutečností. Nejenže Fendi využívá prostor 

i ke svým účelům, především bar a recepce, ale konané výstavy se odchýlily od původního 

plánu a účelu budovy. Dočasné výstavy plní spíše populární účel, na rozdíl od vize 

                                                 
73 Henry A. Kessler, „The Palazzo della Civiltà Italiana: from Fascism to Fendi“ (bakalářská práce, Ohio 

University, 2015), 62.  
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Telegraph, 21. září 2016, https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/rome/articles/rome-

spanish-steps-reopen-following-major-restoration/ (staženo 1. dubna 2021). 
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Benita Mussoliniho vystavovat vize italské společnosti a zároveň bývají zastiňovány 

korporátním účelem budovy jako sídla Fendi.78  

 

Fendi s pomocí módních přehlídek, jejich prezentací a reklam výrazně změnil hodnotové 

vlastnosti místa. Například z oblouků na Paláci, důležitého prvku staré římské architektury 

osvojenou Benitem Mussolinim jako jeden z propagandistických rysů v materiálnu, se staly 

vitríny luxusního zboží nebo místa na focení reklamních kampaní (viz příloha č.4). Na tomto 

příkladu je výrazně patrný nebezpečný prvek splynutí luxusu a fašistické architektury, 

jejíž minulost není dostatečně prezentována a i v tomto případě se na ni pohlíží 

jako na racionalistickou architekturu bez označení ideologie, pod jejíž taktovkou vznikala.  

 

Poslední markantní zásah na Paláci byl proveden ruským umělcem Pokrasem Lampasem, 

který v roce 2017 přeměnil střechu paláce v umělecké dílo. Střechu pomaloval „kaligrafity“ 

žluté barvy v rámci kampaně Fendi, mířící na generaci miléniálů s názvem „F is for…“ 

Na 1250 m2 střechy je kompozice, která v sobě ukrývá text o svobodě, nezvyklosti, odvážnosti 

a zábavě, v anglickém originále doplňující kampaň Fendi is for „freedom, being freaky, fearless 

and having some fun“.79 (viz příloha č.5)  

 

Je nutné říci, že proměna paláce na sídlo luxusní světové značky Fendi a její počínání 

ve využívání Paláce na módní přehlídky a reklamy řadu převážně zahraničních sledovatelů 

nenechává bez znepokojení z potírání fašistické minulosti. Vedení firmy se k těmto výrokům 

vyjádřilo v opačném smyslu. Například výkonný ředitel by raději upínal pozornost na věci, 

které fungují než na problémy. Dále říká, že je zjednodušující tvrdit, že by lidé neměli oceňovat 

a profitovat z krásy budovy, protože tomu tak není a lidé to dělají.80 Lze spatřit, že se Fendi 

svými postoji směrem k veřejnosti a počínáním s budovou Paláce italské civilizace snaží 

odprosit od temné fašistické minulosti a využít estetiku paláce bez toho, aniž by na ni upozornil, 

což může mít nebezpečný celospolečenský dopad v ohledu bagatelizace fašistické historie. 

Je tudíž nutné mít na paměti, že budovy nevznikly navzdory fašistickému režimu, ale naopak 

jako jeho výdobytek.  

                                                 
78 Ibid., 257. 
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Guardian, 22. října 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/oct/22/fendi-launches-hq-in-mussolini-

propaganda-building (staženo 1. dubna 2021). 
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Na příkladu Paláce italské civilizace spatřujeme postupem času překotný vývoj – od prvotních 

fašistických plánů na vytvoření výspy fašistického režimu v architektonické podobě a výstavy, 

která v Paláci měla být představena, přes využití během války, sporadické využití během druhé 

poloviny minulého století, až po vybudování sídla luxusní módní značky. Zprvu měl být účel 

budovy muzejní a měl v sobě uchovat a představit ducha věhlasné italské minulosti, tento cíl 

se však z důvodu přerušení výstavby v průběhu druhé světové války nakonec nikdy nevyplnil 

a budova během poválečného vývoje změnila účel. Z místa paměti, Paláce, se z původně 

zamýšleného muzea, stalo místo vyvíjecí se spolu se společností. Palác civilizace dnes již nemá 

za cíl glorifikovat fašistický režim a osobu Benita Mussoliho, ale s jeho kořeny bude bezesporu 

nadále spjat.81 

  

                                                 
81 Henry A. Kessler, „The Palazzo della Civiltà Italiana: from Fascism to Fendi“ (bakalářská práce, Ohio 

University, 2015), 46-48. 
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Závěr 

Vypořádávání se se složitou minulostí fašismu v podobě materiálních pozůstatků je od konce 

druhé světové války stále aktuálním tématem, nejen v italské společnosti. Tato práce si kladla 

za cíl uceleně zmapovat vývoj římské čtvrti EUR a její ikonu Palác italské civilizace, které měly 

být vystavěny za účelem světové výstavy původně plánované na rok 1941. Benito Mussolini 

se pokusil do výstavy objektů promítnout své fašistické vize a ideály, dokonce se mu podařilo 

konání výstavy o rok posunout tak, aby světovou výstavou mohl oslavit zároveň s výročím 

pochodu na Řím v roce 1922 a převzetím moci do jeho rukou.  

Výrazným prvkem při výstavbě byl koncept romanità, který představoval důležitý element 

při výstavbě celé čtvrti EUR. Jeho prostřednictvím bylo poukazováno na kontinuitu 

velkoleposti antické říše, na niž měl fašistický režim navazovat při budování nového 

fašistického občana. Výstava se však z důvodu příchodu druhé světové války neuskutečnila, 

ovšem po pádu režimu došlo veskrze podle původních fašistických plánů k dostavbě čtvrti 

a defašizace v podobě zbavení se materiálních pozůstatků přitom proběhla pouze v omezené 

míře. Budova Paláce sloužila jinému účelu bez důležité skutečnosti poukazování na její silné 

fašistické kořeny. 

Po pádu fašistického režimu nedošlo k úplné defašizaci a zbavení se materiálních pozůstatků 

tak, jako tomu bylo v Německu. Stalo se tak pravděpodobně z důvodu odlišných podmínek 

a zkušeností obyvatel daných odlišnou délkou a brutalitou režimu. Ačkoli nově vzniklý režim 

usiloval o zbavení se fašistických prvků, z důvodu finančních problémů nakonec nedošlo 

k úplnému odstranění fašistických materiálních architektonických pozůstatků. 

Správu čtvrti v poválečném období mezi dalšími převzal Marcello Piacentini, který byl zároveň 

hlavním architektem při její realizaci, a začala se hledat vhodná řešení, jak čtvrť nadále využívat 

a zároveň finančně zabezpečit její chod. Díky vstupu Itálie do EHS si země mohla dovolit 

vynaložit finanční prostředky a ze čtvrti vybudovat novou residenční a zejména administrativní 

čtvrť s ideální dopravní obslužností. Od 60. let se v EUR začala usídlovat řada významných 

státních i soukromých aktérů s mezinárodním působením.  

EUR byla během 60. let proměněna na moderní obchodní a administrativní čtvrť hlavního 

města a přiblížila se tím k trendům jiných evropských metropolí, ve kterých se už čtvrť 

s podobným charakterem rovněž budovala, jak je vidět mimo jiné na příkladu la Défense 

v Paříži nebo nové bruselské čtvrti. Zároveň se na EUR přestávalo pohlížet jako na fašistický 
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výdobytek a její minulost byla s postupným rozšiřování administrativních a obchodních center 

opomíjena. Dnes je jednou z ekonomicky nejaktivnějších částí Říma. 

Palác italské civilizace byl vystaven jako výspa fašistického režimu s mnoha 

propagandistickými rysy vyzdvihujícími Benita Mussoliniho. Po pádu režimu a odchodu 

spojenců z oblasti byl v průběhu druhé poloviny minulého století využíván velmi sporadicky. 

Klíčová změna přišla až v průběhu 90. let spolu se změnou politické scény. Itálie se opět ocitla 

ve finanční tísni a aby zajistila chod a opravu památek žádoucích i z důvodu nastupujícího 

vynášejícího odvětví turismu, navázala spolupráci se soukromými subjekty. Obvykle se jednalo 

o módní značky, které za poskytnutí finančních prostředků na opravu památek mohou 

jejich prostory využívat ke své propagaci.  

Palác italské civilizace není výjimkou. Nad rámec „pouhých“ oprav si luxusní módní značka 

Fendi pronajala budovu Paláce v roce 2013 na 15 let jako své sídlo. Výrazně se tak proměnil 

charakter budovy, protože došlo k potlačení její fašistické minulosti a akcentovány byly spíše 

její estetické hodnoty. Tak tomu bylo i v době, kdy v Paláci zorganizovala módní značka módní 

přehlídku světového charakteru a při její propagaci poukázala na architektonické kvality 

racionalistické budovy postavené ve 40. letech, aniž by jakkoli zmínila její fašistický původ 

a vizi Benita Mussoliniho, která je v jejím vizuálu více než patrná.  

Na základě zhodnocení vývoje čtvrti a Paláce italské civilizace bylo ambicí práce nabídnout 

zdůvodnění, proč Palác vůbec může v dnešní době sloužit jako sídlo módní značky Fendi. 

K této otázce práce nabízí vysvětlení, že značka Fendi v kontextu Paláce normalizovala 

fašistickou minulost. Čelní představitelé se od temné fašistické minulosti a její ideologie, 

která se do budovy Paláce promítá, odvracejí i tím, že poukazují na estetický charakter budovy 

bez jakékoli zmínky o jejím propagandistickém účelu. K přehlížení jejích kořenů dochází taktéž 

z důvodu označování fašistické architektury pouze termínem meziválečná, což poukazuje 

na neúplné vyrovnání se s temnou minulostí země a jejími odkazy. 

Práce dochází k závěru, že charakter a identita budovy Paláce i celé čtvrti EUR se v průběhu 

druhé poloviny minulého století změnily. Následným vývojem a odvrácením se od původně 

zamýšleného využití budov došlo ke změně jejich vnímání a charakteru. Důvodem může být 

i rétorika hlavních představitelů značky Fendi, upřednostňující estetiku budovy a upozaďující 

její fašistickou minulost, která je vnímaná jako pouhá jedna kapitola italských dějin. 

Ačkoli budova Paláce italské civilizace jako výspa celé čtvrti EUR zůstává s fašismem a jeho 
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vizemi nerozlučitelně spjata, nejasné vymezení se k této problematice ze strany soukromých i 

státních aktérů může mít negativní vliv na další generace, například v otázce demokracie, 

zatímco negativní stránky fašistického režimu zůstávají upozaděny bez kritické reflexe. 

V tomto ohledu nelze opomenout výrok kontroverzního italského historika Renza de Feliceho, 

podle kterého je Garibaldi hrdinou pro každého Itala a Mussolini je hrdinou pro každého Itala, 

který odmítá demokracii.82 

Rovněž je nutné zmínit, že případová studie EUR a Paláce italské civilizace není ojedinělým 

případem v (ne)vyrovnání se s materiálními pozůstatky fašistického režimu. Tvoří pouhou 

součást mozaiky tohoto stále aktuálního celospolečenského tématu. 

Tématika vypořádávání se s kulturními materiálními pozůstatky fašismu a defašizace je stále 

nedokonale pokrytým tématem nabízejícím prostor k navazujícím výzkumům, 

které by se mohly zaměřit například na kritické zmapování vlivu aktéra pravicových vlád 

na fašistické materiální pozůstatky, kterými jsou i budovy EUR a jeho dominanta Palác italské 

civilizace. 

 

  

                                                 
82 Renzo de Felice, Fascism: An Informal Introduction to Its Theory and Practice (NewYork, Routledge, 1976), 

101. 

Borden W. Painter, Jr, „Renzo de Felice and the Historiography of Italian Fascism“, The American Historical 

Review 95, č. 2 (duben 1990): 391-405, https://doi.org/10.2307/2163756 (staženo 20. dubna 2021). 
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Summary 

Dealing with difficult fascist past and its material legacies is still a relevant topic not only for the 

Italian society. The aim of this thesis is to map development of EUR district and its iconic 

building, the Palace of Italian civilisation, that should have been built for the 1942 World’s 

Fair, originally planned in 1941. However, it was postponed to 1942 on the occasion 

of the celebrations of 20 years anniversary of the March on Rome. Propagandistic visions 

and ideals of Benito Mussolini were reflected in the buildings of EUR.  

 

Concept “romanità” is an important element for the construction of EUR district. By its means, 

continuity of ancient empire and its greatness were emphasized. The fascist regime should 

follow this trend and create a new fascist man. Due to The Second World War, the 1942 World’s 

Fair could not be realized but the construction was completed largely according to the fascist 

plan. “Defascisation” in a form of getting rid of material legacies took place only in a limited 

way. The building of the Palace of Italian civilisation served for different purpose than original 

and its fascist routes were often ignored. 

 

After the fall of fascism, defascisation and dealing with its material legacies took different form 

than in Germany probably due to different experience with this type of regime. Although there 

was an effort to deal with its legacies, no complete removal of fascist architecture took place. 

 

Besides others, Marcello Piancentini, one of the main fascist architects, assumed responsibility 

for management of EUR. During following decades, EUR has changed its character and have 

become an administrative center for plenty of state and private companies. It was during 1960s 

and by this, EUR approximated a trend of other European cities where similar quarter were 

built – such as la Défense in Paris or administrative quarter of Brussels. Today, EUR district 

is one of the most active part of Rome. 

 

The Palace of Italian Civilisation was built to be an icon of fascist regime with many 

propagandistic features. After the end of war and when the Allies left the country, the Palace 

was used only sporadically. The key change happened in 1990s when Italy started to cooperate 

with private sector in order to receive financial help for reconstruction of monuments. Luxury 

fashion brand Fendi helped with reconstruction of the Palace and rented in 2013 for 15 years 

as its headquarter. The character of the building changed significantly, and its aesthetic 
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and architectural values were highlighted meanwhile fascist past was significantly 

overshadowed, for example during world-famous fashion shows. 

 

The aim of this thesis was to provide an explanation, how it is possible that the Palace 

is a headquarter of luxury brand Fendi. From the analyses of the EUR and the Palace 

development, it can be concluded that fascist regime in the EUR district was normalised and 

aesthetic, architectural and function aspect of the buildings is highlighted without critical 

reflection of its fascist past. Moreover, this architecture is labeled as inter-war, no fascist 

and it shows that dealing with fascist past is incomplete. This trend might have some significant 

consequences for future generations and values of democracy, as fascist past is not presented 

as a threat.  

 

The EUR district and the Palace of Italian Civilisation are not unique examples of insufficient 

dealing with fascist not only material legacies. They create only a part of mosaic of this society-

wide issue. As this topic in still not complete, further investigation regarding for example 

influence of far-right parties on the fascist architecture. 
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87 Fotografie převzata z webu Biggmagg, článek „Pokras Lampas > F is for…Fendi (mural)“ 
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