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Anotace 

Bakalářská práce „Republika Salò a její postavení v mezinárodních vztazích“ pojednává 

o Republice Salò (Repubblica di Salò), oficiálně nazývané Italská sociální republika 

(Repubblica Sociale Italiana, RSI). RSI existovala mezi lety 1943 a 1945 na severu 

Itálie. Oficiálně byla řízena fašistickým diktátorem Benitem Mussolinim, ve skutečnosti 

ji ale můžeme označit za satelit Hitlerovy Velkoněmecké říše. Na úvod první kapitoly 

bakalářská práce analyzuje charakteristické znaky italského fašismu (korporativismus, 

vůdcovský princip, demagogie, …), dále se zabývá vývojem fašistické Itálie 

ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století a krátce se rovněž zmiňuje o osobnosti 

Benita Mussoliniho. Hlavní část bakalářské práce je věnována Italské sociální 

republice - práce postupně popisuje její vznik, postavení v mezinárodních vztazích, roli 

exekutivy, legislativy a justice. V dalších podkapitolách se pojednává o ozbrojených 

silách, územně-správním členění, ekonomice či postavení židů uvnitř RSI. Ústřední 

kapitola je uzavřena popisem zániku Italské sociální republiky včetně shrnutí osudů 

některých jejích představitelů. Na závěr bakalářská práce analyzuje důsledky pádu RSI 

pro další vývoj na Apeninském poloostrově a porovnává tento loutkový stát s dalšími 

fašistickými režimy existujícími během druhé světové války. 

 

Annotation 

The undergraduate thesis “Salò Republic in International Relations“ deals with the Salò 

Republic (Repubblica di Salò), officially called Italian Social Republic (Repubblica 

Sociale Italiana, RSI). RSI (1943 - 1945) was located in northern Italy. Technically it 

was controlled by the fascist leader Benito Mussolini; in fact it was just a vasal state 

of the Greater German Reich (Großdeutsches Reich). The undergraduate thesis opens 
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with an analysis of distinctive features of Italian Fascism (corporatism, leader principal, 

demagogy, …), further it concentrates on the developments of Italy in the 1920s 

and 1930s and briefly mentions Benito Mussolini himself. The main part of the 

undergraduate thesis is devoted to the Italian Social Republic; describing its origin, 

position in international relations as well as the role of the executive, legislative 

and judicial powers. Following subchapters comment on armed forces, territorial 

subdivision, economy or situation of Jews within the RSI. The main part closes with 

a detailed description of the fall of the Republic, including falls of some of its 

representatives. In the end the undergraduate thesis attempts to assess the impact of the 

decline of the RSI upon further developments on the Apennine Peninsula and compares 

this puppet state with other fascist regimes installed during the WWII. 
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Úvod 

 Tato bakalářská práce analyzuje příčiny vzniku a vývoj Italské sociální 

republiky (Repubblica Sociale Italiana, RSI), někdy též podle neoficiálního hlavního 

města nazývané Republika Salò (Repubblica di Salò), dále se zaměřuje na její postavení 

v mezinárodních vztazích. RSI byl de iure nezávislý stát existující v letech 1943 až 

1945 na území severní Itálie, ve skutečnosti se ale jednalo o satelit Třetí říše.  

 

 Důvodů, proč jsem si zvolil právě toto téma, je hned několik. Zaprvé doposud 

v češtině chybělo ucelenější zpracování problematiky RSI. Mnoho monografií se 

zabývá italským fašismem, Benitem Mussolinim nebo druhou světovou válkou, ale 

navzdory této skutečnosti je Italská sociální republika v podobných dílech opomíjena. 

Dalším argumentem, proč psát o RSI, je můj zájem o historii, především o dějiny 

dvacátého století. V neposlední řadě existuje ještě třetí důvod, a to sice má pokročilá 

znalost italštiny, jež mi dovolila čerpat z původních italských pramenů, které nesmírně 

obohatily moji práci. Odborná literatura v českém a anglickém jazyce se totiž 

problematice RSI rozhodně nevěnuje v takové míře a tak zevrubně jako ta italská. 

Po uvážení všech výše zmíněných argumentů jsem se rozhodl napsat práci analyzující 

Italskou sociální republiku a věřím, že bude alespoň v nějakých ohledech přínosná. 

 

 Bakalářská práce „Republika Salò a její postavení v mezinárodních vztazích“ si 

klade za cíl podat ucelený obraz o problematice Italské sociální republiky. Zabývá se 

všemi jejími aspekty jak v rovině časové (vznik, existence a zánik), tak v rovině 

tematické či obsahové (postavení v mezinárodních vztazích, dělba moci, ozbrojené síly, 

územně-správní členění, hospodářství, postavení židů a jiných menšin nebo kulturní 

a společenský život). Nezůstává ovšem jen u samotné Italské sociální republiky, tedy 

mezi lety 1943 a 1945. Snaží se tento stát zasadit do širšího kontextu, do širších 

souvislostí. Za tímto účelem analyzuje bakalářská práce rovněž ideologii fašismu se 

všemi jeho charakteristickými prvky, popisuje vývoj fašistické Itálie ve dvacátých 

a třicátých letech dvacátého století nebo naopak, podíváme-li se na druhou stranu 

časové přímky obepínající období existence RSI, pojednává o důsledcích pádu Italské 
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sociální republiky, respektive konce druhé světové války, které v konečném efektu 

vedly ke zrušení monarchie a ustavení Italské republiky. Jednotlivé kapitoly bakalářské 

práce se snaží odpovědět na všechny otázky, jež se vztahují nebo jež by se mohly 

vztahovat k Italské sociální republice a jejímu postavení v evropské politice. Nikdy 

samozřejmě není možné pojmout celou materii, stejně tak je tomu i v případě této 

bakalářské práce, kterou bych z tohoto důvodu označil spíše jako pokus o co 

nejkomplexnější vykreslení problematiky Republiky Salò. 

 

 Práce sestává ze tří kapitol, které se dále dělí na podkapitoly - první kapitola 

pojednává o ideologii fašismu a vývoji v Itálii dvacátých a třicátých let, druhá a zároveň 

hlavní kapitola se věnuje Italské sociální republice a všem jejím aspektům a konečně 

závěrečná kapitola se zaobírá dopady konce druhé světové války a s tím souvisejícího 

zániku RSI na italský vnitropolitický vývoj. 

 

 První kapitola se zabývá fašismem a historií fašistické Itálie. Obě témata 

s problematikou RSI úzce souvisí. Ideologie fašismu tvořila základní myšlenkový proud 

Italské sociální republiky (přes určité tendence svědčící spíše pro ideologii socialismu). 

Bakalářská práce analyzuje jednotlivé charakteristické prvky fašismu - korporativismus, 

vůdcovský princip a totalitarismus, demagogii a propagandu, antisemitismus a rasové 

zákony (u této podkapitoly je zapotřebí zdůraznit, že židovská otázka nehrála 

ve fašistické ideologii zdaleka tak podstatnou roli jako v koncepci nacistické). Další část 

první kapitoly je věnována vývoji fašistické Itálie ve třetí, čtvrté a částečně i páté 

dekádě minulého století. Práce popisuje postupné posilování vlivu fašistické strany, jež 

vyvrcholilo v roce 1922 Pochodem na Řím a převzetím moci fašisty. Tento moment 

předznamenal osud Itálie na příští čtvrtstoletí - bez něj by ani nemohla vzniknout Italská 

sociální republika. Dvacátá léta jsou pak ve znamení stabilizace režimu pomocí 

likvidace odpůrců (Matteottiho aféra) a jiných prostředků, třicátá léta by se zase dala 

charakterizovat jako Mussoliniho expanzivní politika. Duce se snaží etablovat Itálii jako 

jednu ze světových velmocí a vydobýt jí mezinárodní respekt - v roce 1936 Itálie 

obsazuje Habeš a v témže roce uzavírá spojenectví s Velkoněmeckou říší - vzniká Osa 

Berlín-Řím. 
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 Následující kapitola tvoří jádro bakalářské práce - její náplní je Italská sociální 

republika. Nejprve jsou popsány okolnosti vzniku RSI, to znamená protimussoliniovský 

puč a následná Skorzenyho záchranná akce. V dalších podkapitolách jsou pak zevrubně 

analyzována tato témata: postavení RSI v mezinárodních vztazích a otázka její 

mezinárodně-právní subjektivity, jednotlivé složky státní moci (legislativa, exekutiva 

a justice), ozbrojené síly (pozemní vojsko, letectvo a námořnictvo), územně-správní 

členění (okresy a obce), hospodářství Italské sociální republiky, postavení židů a jiných 

menšin nebo kulturní a společenský život v rámci RSI. Na závěr této části se bakalářská 

práce zaobírá skutečnostmi, jež vedly k zániku Italské sociální republiky, a s tím úzce 

souvisejícími osudy některých jejích nejvyšších činitelů. 

 

 Závěrečná kapitola analyzuje důsledky konce druhé světové války a zániku RSI 

na vývoj na italské domácí politické scéně. Diskuse o budoucí podobě Itálie vedly 

k referendu, v němž většina hlasujících upřednostnila republikánské zřízení před 

dosavadní monarchií. 

 

 Při zpracovávání bakalářské práce jsem vycházel zejména z monografické 

literatury a originálních dokumentů (většinou dostupných na internetu). Podstatnou 

součást mých zdrojů tvořily rovněž různé webové stránky věnující se Italské sociální 

republice. Pro definici ideologie fašismu se ukázaly jako nejpřínosnější monografie 

O’Sullivanův Fašismus a Nolteho Fašismus ve své epoše, z dokumentů pak Programma 

di San Sepolcro, Fašistická doktrína a Manifest fašistického rasismu. Při popisu 

fašistické Itálie ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století jsem nejvíce těžil 

z knihy Mussolini’s Empire: The Rise and Fall of the Fascist Vision Edwina P. Hoyta 

a Ridleyho díla Mussolini. Pro pochopení dobové situace byly rovněž důležité projevy 

Benita Mussoliniho (zveřejňované například v Il Popolo d’Italia a dalších periodicích). 

Literatura v italském jazyce byla podle očekávání klíčová pro zdárné zpracování 

problematiky Italské sociální republiky - vyzdvihl bych především publikaci Benito 

Mussolini: Soggettività e pratica di una dittatura od De Luny, Candelorovu knihu 

Storia dell’Italia moderna a La storia della Repubblica di Mussolini - Salò: Il tempo 

dell’odio e della violenza Aurelia Lepreho, která se jako jediná z výše uvedených 

věnuje výhradně RSI. Kruciální byly též dokumenty pocházející z této doby: Veronský 

manifest a Bigginiho Projekt Ústavy Italské sociální republiky. Ačkoliv nakonec 
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Bigginiho návrh nebyl schválen a RSI se řídila pouze „prozatímní ústavou“, tedy 

Veronským manifestem, poskytuje nám projekt ústavy RSI důležité informace 

a poznatky o tom, jak by vypadalo uspořádání Italské sociální republiky za předpokladu 

splnění dvou kumulativních podmínek - absence německého vlivu a ne tak brzkého 

konce války. 
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1. Fašismus, Mussolini a Itálie 

 

1.1 Původ slova „fašismus“ 

 Nejprve bych rád vysvětlil původ slova „fašismus“, termínu, který dal jméno 

jedné z nejvýznamnějších ideologií dvacátého století.  

 

 Pro jeho kořeny se musíme vrátit až do období antiky. Jak uvádí O’Sullivan, 

fasces byl ve starém Římě svazek prutů, který nesl lektor před konzuly jako symbol 

pravomoci. Postupem času se svazek prutů stal symbolem síly prostřednictvím 

jednoty: vysvětlení bylo takové, že ačkoli každý jednotlivý prut je slabý, jako svazek 

představovaly sílu. V širším smyslu se slovo fascio začalo v moderním italském 

politickém úzu používat ve významu skupiny - takto ho poprvé použili k vlastnímu 

označení revoluční socialisté na Sicílii v devadesátých letech devatenáctého století. 

Od té doby je spojováno s revolučními tendencemi. Právě díky tomuto spojení 

přitahovalo označení fascio například levicově orientované mladé muže, kteří žádali 

italskou intervenci v první světové válce. Skupiny fasci se pohybovaly po celé Itálii 

a Mussolini patřil k jedné z takto spontánně vzniklých skupin bez stranické příslušnosti. 

Stál v čele milánské fascio. Den 24. ledna 1915 byl mezníkem v historii skupin fasci, 

protože tehdy se v Miláně sešli jejich vůdcové a založili národní organizaci, jež dostala 

název Fasci d’Azione rivoluzionaria (skupiny pro revoluční činnost). 

 

 V roce 1919, když skončila válka, obnovil Mussolini milánskou skupinu fascio 

pod novým názvem fasci di combattimento.1 Byly vytvořeny další skupiny toho jména 

se společným cílem - vystupovat proti všem italským představitelům (zejména králi 

a vládě), kteří svou pacifistickou politikou údajně „okrádají“ Itálii o plody jejího 

vítězství v první světové válce.2 

                                                           
1
 Svazky spolubojovníků. 

2
 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 

s. 205. 
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1.2 Základní prvky fašistického režimu v Itálii 

 Při charakteristice fašistické ideologie se nejčastěji skloňují pojmy jako 

nacionalismus, rasismus, korporativismus a iracionalismus,3 demagogie, propaganda, 

vůdcovský princip nebo totalitarismus. Směs všech těchto idejí pak víceméně tvoří 

základ italského fašismu. 

 

 Fašismus je popsán a definován v eseji Fašistická doktrína (La dottrina 

del fascismo), kterou napsal Mussolini společně s Giovannim Gentilem, hlavním 

ideologem fašismu, v roce 1932. Fašistickou ideologii zde charakterizují následovně: 

Fašismus, celkově vzato, není jen zákonodárcem 

a zakladatelem institucí, ale také vychovatelem 

a podporovatelem duchovního života. Má za cíl 

změnit nejen formu lidského života, ale také jeho 

obsah: člověka, jeho povahu, jeho víru. A právě 

za tímto účelem vyžaduje fašismus disciplínu 

a autoritu, která vstupuje do duše a vládne 

nespornou silou. Znakem fašismu je proto liktorský 

svazek,4 symbol jednoty, síly a spravedlnosti.5 

 

 

1.2.1 Korporativismus 

 Korporativismus je jediný koncept schopný nabídnout tvůrčí řešení „třetí cesty“ 

mezi kapitalismem a socialismem.6 Jeho význam pro ideologii fašismu dokládá 

i Mussoliniho výrok, že „korporativní systém je předurčen k tomu, aby se stal civilizací 

                                                           
3
 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 

s. 44. 
4
 Liktoři byli veřejní sluhové vyšších římských úředníků. 

5
 MUSSOLI�I, Benito. GE�TILE, Giovanni. La dottrina del fascismo. 1932 [cit. 2009-04-18]. 

Dostupný z WWW: < http://www.polyarchy.org/basta/documenti/fascismo.1932.html >.  
6
 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 

s. 129. 
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dvacátého století“.7 Korporace měla podobu jakéhosi pouta (un vincolo), jež mělo vázat 

všechny příslušníky společnosti jednotnou společnou vírou. Podle fašistické propagandy 

by tento nový korporativní základ společenského a politického života umožnil 

„individuální tvůrčí sebevyjádření na jedné straně, na druhé straně by zároveň nahradil 

marnotratný liberalismus novým pozitivnějším ideálem státem řízeného zabezpečování 

společných cílů“.8 Opatření hospodářské politiky byla prvním projevem Mussoliniho 

éry, která vedla k organické jednotě všech buržoazních sil v jednom politickém 

organismu pod kontrolou centrálního subjektu řídícího stranu, vládu a stát.9 

 

 

1.2.2 Vůdcovský princip a totalitarismus 

 Další tezí fašismu byl princip nadřazenosti zájmů státu nad zájmy jednotlivce. 

Individualismus je nahrazen kolektivistickým pojetím, v němž se politika stává totální.10 

Fašismus nestaví na tradičních demokratických principech, nýbrž je to „režim založený 

na hnutí“11 - podle fašismu mělo dojít ke spojení státu a společnosti v jedno 

všezahrnující hnutí, ve kterém se principiálně nepřipouštěla žádná ústavní omezení 

moci a v němž byl národ v podstatě „proměnlivou entitou, jejíž teritoriální omezení se 

měla určit pouze na základě ideologického fanatismu fašistických vůdců“.12 Fašistický 

totalitní stát je rovněž charakteristický tím, že vyžaduje naprostou věrnost a oddanost 

všech svých občanů.13 Vůdcovský princip zajišťuje jednotné řízení státu - bez silného 

a charismatického vůdce (jakým duce bezpochyby byl) by fašistický nebo jakýkoli jiný 

totalitní stát jen stěží mohl existovat. Kult vůdce, jehož základní a nejdůležitější funkcí 

                                                           
7
 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 

s. 130. 
8
 Tamtéž, s. 132. 

9
 DE LU�A, Giovanni. Benito Mussolini: Soggettività e pratica di una dittatura. 1. vyd. Milano: 

Universale Economica Feltrinelli, 1978, s. 70. 
10

 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 
s. 41. 
11

 Tamtéž, s. 42. 
12

 Tamtéž, s. 44. 
13

 RIDLEY, Jasper. Mussolini. 1. vyd. Praha: Themis, 2002, s. 201. 
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je sloužit jako „symbolické ztělesnění mýtu utvářejícího historický osud svého lidu“,14 

je jedním ze základních principů fašistické ideologie. 

 

 Pro fašismus je Stát absolutní, zatímco jednotlivci a skupiny jsou pouze 

relativní. Jednotlivci a skupiny jsou „myslitelné“ jen v případě, že existují ve Státě. 

Liberální stát nehraje hlavní roli v materiálním a duchovním rozvoji společnosti, 

omezuje se jen na zaznamenávání výsledků. Fašistický Stát má vlastní vědomí a vůli, 

proto se nazývá státem „etickým“.15 Mussolini také ve svém projevu z 15. července 

1923 zdůraznil násilné prostředky, jimiž fašismus může dosáhnout svého cíle: „Co je to 

stát? Je to četník… Všechny vaše kodexy, všechny vaše doktríny a zákony jsou 

k ničemu, jestliže v danou chvíli četník se svou fyzickou silou nedává pocítit nespornou 

závažnost zákonů.“16 

 

 

1.2.3 Demagogie a propaganda 

 Fašistický režim byl, co se týče prosazování a šíření svých myšlenek, politickým 

stylem aktivistickým (čili protějškem politického stylu omezeného). Aktivistický 

politický styl se mimo jiné vyznačuje tím, že odmítá uznat existenci historických hranic, 

právo zaměňuje za ideologii, chybí mu vrozená úcta k ústavním normám a jednotlivec 

je pro něj podřízen všezahrnujícímu politickému řádu.17 Pro fašistickou Itálii je rovněž 

typická vysoká míra demagogie, která zejména apelovala na „sílu myšlení“18 - Kroński 

dodává, že s pomocí specifického „chápání“, jehož postup fašismus zvlášť pečlivě 

                                                           
14

 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 
s. 147. 
15

 MUSSOLI�I, Benito. GE�TILE, Giovanni. La dottrina del fascismo. 1932 [cit. 2009-04-18]. 
Dostupný z WWW: < http://www.polyarchy.org/basta/documenti/fascismo.1932.html >.  
16

 DE LU�A, Giovanni. Benito Mussolini: Soggettività e pratica di una dittatura. 1. vyd. Milano: 
Universale Economica Feltrinelli, 1978, s. 71. 
17

 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 
s. 42. 
18

 KROŃSKI, Tadeusz. Fašismus a evropská tradice. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967, s. 42. 
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vypracoval, dospěje člověk k nejvyšším metám „světového názoru“ a čím „důsledněji“ 

a „logičtěji“ bude myslit, tím rychleji se mu to podaří.19 

 

 Fašistické doktríny byly šířeny propagandou, jejímiž hlavními prostředky byly 

tisk, posléze také rozhlas a biografy. První italské rozhlasové stanice zahájily vysílání 

v roce 1924, ale na významu nabývaly jen pozvolna - v roce 1930 bylo mezi čtyřiceti 

miliony Italů jen sto tisíc přijímačů. Ve třicátých letech však oblíbenost rozhlasu 

zaznamenala velký vzestup, což z něj učinilo nejvýznamnější hromadný sdělovací 

prostředek. Za účelem promítání v kinech vytvářely fašistické orgány propagandistické 

filmové zpravodajství o aktuálních událostech, k němuž psali vyhovující titulky 

oficiální komentátoři. Zákon z 3. dubna 1926 dokonce ukládal každému kinu povinnost 

promítat oficiální vládní filmové zpravodajství. Účinnost propagandy v biografech ještě 

vzrostla po zavedení zvukového filmu v roce 1928.20 Cílovou skupinou 

propagandistických materiálů byla zejména mládež, což dokládají i některá hesla dne 

z dětských táborů: „‚Nemusím žít, ale musím splnit svou povinnost!’ nebo ‚Nechť je boj 

nejvyšším cílem mládí!’.“21 

 

 

1.2.4 Antisemitismus a rasové zákony 

 V otázce rasismu nebo antisemitismu můžeme nalézt podstatné rozdíly mezi 

italským fašismem a německým nacismem. „Italský rasismus obsahoval nejen 

‚normativní’ a ‚psychologický’ prvek zcela cizí nacismu, ale navíc se rasová jednota 

měla udržovat spíše na základě historické ‚pokrevní kontinuity’ než genetické čistoty 

(část 6 Manifestu fašistického rasismu z roku 1938).“22 Italská rasová teorie byla 

založena na historické, politické a dynastické interpretaci rasy, čímž se stavěla 

do protikladu s antihistorickou, biologickou a statickou rasovou teorií nacionálního 

socialismu. Za žida byl považován každý, kdo měl oba rodiče židovské nebo otce žida 
                                                           

19
 KROŃSKI, Tadeusz. Fašismus a evropská tradice. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967, s. 43. 

20
 RIDLEY, Jasper. Mussolini. 1. vyd. Praha: Themis, 2002, s. 204. 

21
 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 

s. 78. 
22

 Tamtéž, s. 170. 
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a matku árijskou cizinku. Na děti ze smíšených manželství se také hledělo jako na židy, 

ale jen za podmínky, že přijaly židovské náboženství (s výjimkou těch, které před 

1. říjnem 1938 přijaly jiné vyznání).23 K těmto odlišnostem musíme ještě připočíst jinou 

mentalitu obou národů, kvůli, respektive díky které nebyla italská rasová politika tak 

důsledná a precizní jako ta německá. 

 

 

1.2.5 Fašismus versus nacismus 

 Je sporné, zda je termín „nacismus“ jenom poddruhem fašismu a tím pádem 

ukázkou jeho německé varianty, nebo jestli se jedná o dva různé ideové proudy. „Oba 

režimy sjednocuje to, že ideologické premisy, z nichž vycházejí, mají kořeny v novém 

aktivistickém politickém stylu; navíc jsou spojeny společnou snahou přetavit 

intelektuální složky, jež tvoří tento styl, do ‚světového názoru’ (Weltanschauung), který 

si klade lákavý cíl, jímž je dynamické, mimoústavní splynutí obou velkých revolučních 

hnutí moderní doby, to znamená nacionalismu a socialismu.“24 Na druhou stranu se 

fašismus a nacismus významně liší: vedle rasové politiky jsou to politické metody 

režimu, které byly ve fašistické Itálii velmi mírné (alespoň ve srovnání s Německem). 

Dalším faktorem je už zmíněná mentalita italského národa, který se svou laxností nikdy 

nemohl vyrovnat německé rafinovanosti.25  

 

 

1.2.6 Mussoliniho definice fašismu  

 Pro upřesnění a dokreslení uvádím definici fašismu od samotného Benita 

Mussoliniho:  

Fašismus je velká mobilizace materiálních 

a morálních sil. Co má v plánu? Říkáme to bez 
                                                           

23
 RIDLEY, Jasper. Mussolini. 1. vyd. Praha: Themis, 2002, s. 290. 

24
 O’SULLIVA�, �oël. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 

s. 9. 
25

 Tamtéž, s. 169. 
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falešné skromnosti: vést národ. S jakým 

programem? S programem nezbytným k zajištění 

morální a materiální velikosti italského lidu. 

Upřímně řečeno: nezáleží na tom, že náš program 

není v protikladu, a je spíše v souladu s programem 

socialistů v otázkách týkajících se technické, 

administrativní a politické reorganizace naší země. 

Spíše nás znepokojuje to, že socialismus opomíjí 

morální a tradiční hodnoty nebo jimi opovrhuje; ale 

především se fašistický duch vyhýbá všemu, co je 

nezávazným slibem záhadné budoucnosti.26 

 

 

1.3 Vývoj fašistické Itálie 

 

1.3.1 Vznik Národní fašistické strany (PNF) 

 Itálie z první světové války vyšla sice vítězně, za to se válečný konflikt podepsal 

na její ekonomice, která se nacházela v krizi - inflace byla vysoká, nezaměstnanost 

rostla. Italské teritoriální nároky navíc nebyly na Pařížské mírové konferenci v roce 

1919 ani zdaleka uspokojeny, což ještě více eskalovalo pnutí v italské společnosti. 

Těchto faktorů, potažmo nálad ve společnosti využil Benito Mussolini, když v roce 

1919 založil Fasci italiani di combattimento,27 jež se skládaly především z italských 

veteránů bojujících v první světové válce. Fasci di combattimento de facto navazovaly 

na fašistické skupiny působící za války. První schůze Fasci di combattimento se konala 

v prostorách Circolo dell’Alleanza Industriale e Commerciale na Piazza San Sepolcro 

v Miláně 23. března 1919.28 V listu Il Popolo d’Italia byl 24. března 1919 otisknut 

program Fasci di combattimento, podle milánského náměstí nazývaný Programma 

                                                           
26

 MUSSOLI�I, Benito. Dopo due anni. Il Popolo d’Italia. 1921 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW:  
< http://it.wikiquote.org/wiki/Benito_Mussolini >.  
27

 Italské svazky spolubojovníků. 
28

 RIDLEY, Jasper. Mussolini. 1. vyd. Praha: Themis, 2002, s. 94. 
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di San Sepolcro,29 V roce 1921 se spíše revoluční hnutí Fasci italiani di combattimento 

transformovalo do politické organizace - Bárodní fašistické strany (Partito Bazionale 

Fascista, PBF).  

 

 

1.3.2 Marcia su Roma - převzetí moci 

 Po volbách v květnu 1921 se Mussolini dostává spolu s dalšími pětatřiceti 

fašistickými poslanci do parlamentu.30 Pokračuje v protibolševické kampani, která mu 

přinesla řadu příznivců, avšak takticky nevylučuje spolupráci se socialisty a lidovci 

(popolari). To vede k mírnému rozkolu uvnitř fašistické strany, který je ale záhy 

překonán. Situace v Itálii je nadále chaotická, Mussoliniho straně proto nic nebránilo 

v přípravách na převzetí moci. Fašistické hnutí se na přelomu let 1921 a 1922 

organizovalo ve všech směrech - v oblasti vojenské, politické i odborářské. Zejména 

vojenská složka měla sehrát v chystaném puči významnou roli - „Mussolini navrhl 

celkovou militarizaci strany… Tak vznikly ‚milice’. Jejich uniformou se staly už dříve 

používané černé košile arditů31 a černé čapky. Podle římského vzoru byly milice 

rozděleny na centurie, kohorty a legie. Zároveň s tím probíhalo ještě členění  funkční - 

principi (bojové jednotky) a triari (zálohy). Milice měly také své ženské a mládežnické 

sekce - balilly a avanguardisty.“32 

 

 Aliance práce, ústřední odborový orgán, vyhlásila 31. července 1922 generální 

stávku na celém italském území na podporu protifašistických sil,33 na to Mussolini 

reagoval mobilizováním milic. Stávka nakonec skončila neúspěšně, Mussolini prohlásil 

fašistickou stranu za vítěze, začal požadovat nové volby a hrozil pochodem na Řím. 

                                                           
29

 Programma di San Sepolcro. 1919 [cit. 2009-03-29]. Dostupný z WWW:  
< http://it.wikisource.org/wiki/Programma_di_San_Sepolcro,_pubblicato_su_%22Il_Popolo_d'Italia%22_
del_24_marzo_1919 >. 
30

 �OLTE, Ernst. Fašismus ve své epoše. 1. vyd. Praha: Argo, 1998, s. 276. 
31

 Z italského ardire (odvažovat se) - arditi byly speciální jednotky italské armády za první světové války; 
později se tak označovali příznivci - většinou váleční veteráni - okupace Rijeky (Fiume) Gabrielem 
d’Annunziem v letech 1919 až 1920; právě tehdy začali nosit černé košile a černé čapky, které od nich 
později převzal Mussolini. 
32

 TARABA, Luboš. Duce: Anatomie jedné kariéry. 1. vyd. Praha: Horizont, 1992, s. 79. 
33

 Tamtéž, s. 83. 
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Na 25. října 1922 byl svolán sjezd fašistické strany do Neapole,34 aby „doladil“ detaily 

plánovaného převzetí moci. Samotný Pochod na Řím (Marcia su Roma) začal 27. října 

1922, kdy le camicie nere (černé košile) postupně bez většího odporu přebíraly správu 

nad městy v severní Itálii a blížily se k hlavnímu městu. Ministerský předseda Luigi 

Facta na to reagoval demisí svého kabinetu, zároveň králi navrhl vyhlášení výjimečného 

stavu. Král však tento dekret odmítl podepsat. Přitom vojenská síla italské armády by 

pravděpodobně stačila na špatně vyzbrojené černé košile. Král Viktor Emanuel III. se 

ale obával rozpoutání občanské války, zároveň ve fašistech viděl bojovníky proti 

bolševismu. Dne 29. října 1922 pak pověřil Mussoliniho sestavením kabinetu. Stalo se 

tak ještě před tím, než fašistické milice dopochodovaly do Říma. „Večer 29. října 

nastoupil Mussolini do lůžkového vozu do Říma a dorazil tam dlouho před svými 

legiemi, které se dostavily k defilé příští den a směly svou neukojenou válečnickou 

odvahu osvědčit zničením ‚podvratných’ novin.“35 Mussolini se svou Bárodní 

fašistickou stranou se bez větších obtíží chopil moci, poslední říjnové dny roku 1922 

předurčily osud Apeninského ostrova na příštích více jak dvacet let. 

 

 

1.3.3 Dvacátá léta - stabilizace režimu 

 Benito Mussolini hned po pověření sestavením vlády dával zřetelně najevo, že 

nehodlá příliš respektovat demokratické principy a že použije všemožné prostředky, aby 

moc zůstala jen v rukou fašistů. Jeho hlavním úkolem byla „fašizace Itálie“, to znamená 

dosažení vítězství a veřejného „pořádku“ správními opatřeními a jinými právními 

předpisy. Dne 15. prosince 1922 vytvořil Velkou fašistickou radu - nový orgán, jenž se 

stal nástrojem fašistické vlády. Tento Mussoliniho krok znamenal počátek totality 

a prorůstání „černých struktur“ celým státním aparátem a italskou společností. Vedle 

Velké fašistické rady vznikly ještě Dobrovolné milice pro národní bezpečnost, 

ve skutečnosti se ale jednalo o přetransformované oddíly černých košil. 

 

                                                           
34

 HOYT, Edwin P. Mussolini’s Empire: The Rise and Fall of the Fascist Vision. �ew York: John 
Wiley & Sons, 1994, s. 73. 
35

 �OLTE, Ernst. Fašismus ve své epoše. 1. vyd. Praha: Argo, 1998, s. 287. 
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 Benito Mussolini se snažil postupně oslabovat pozice svých odpůrců. Ten 

nejzásadnější krok v tomto směru přišel v dubnu 1923, kdy fašistický poslanec 

a Mussoliniho blízký spolupracovník Giacomo Acerbo předložil v poslanecké 

sněmovně projekt volebního zákona, takzvaný Legge Acerbo. Acerbův návrh počítal 

s tím, že ta strana, která získá pětadvacet procent hlasů, obdrží dvě třetiny mandátů, 

zatímco všechny ostatní strany (bez ohledu na percentuelní zisk ve volbách) budou 

dohromady disponovat pouze jednou třetinou křesel.36 Hladké přijetí zákona měly 

zajistit černé košile, které byly rozmístěny v parlamentu při hlasování údajně pro větší 

bezpečnost poslanců, ale které měly ve skutečnosti za úkol (jak později Mussolini 

přiznal) „oběsit toho, kdo by hlasoval proti“.37 Nový volební zákon byl schválen 

21. července 1923. Dne 25. ledna 1924 Mussolini rozpustil parlament a nařídil nové 

volby na 6. dubna,38 které „překvapivě“ skončily vítězstvím fašistické strany. 

Na prvním zasedání nově zvolené poslanecké sněmovny 24. dubna 1924 vystoupil 

opoziční socialistický poslanec Giacomo Matteotti - ve svém odvážném projevu ostře 

napadl způsob vedení kampaně a fašisty nařkl z falšování výsledků voleb. Odpověď 

na sebe nenechala dlouho čekat - 10. června 1924 byl Matteotti unesen a zavražděn.39 

I když se nepodařilo prokázat přímou souvislost mezi touto politickou vraždou 

a Mussoliniho jednáním, na duceho to vrhlo špatné světlo. S takto otevřeným projevem 

nesouhlasu nepočítal. Ve spojitosti s Matteottiho aférou přijaly opoziční poslanecké 

kluby 27. června 1924 rozhodnutí o tom, že se zdrží na protest proti vládě činnosti 

v poslanecké sněmovně do doby, než budou rozpuštěny fašistické milice a Mussoliniho 

tajná policie. Tato parlamentní „stávka“ dostala podle jednoho ze sedmi římských 

pahorků název Aventin. Mussolini nakonec za cenu obětování některých svých 

spolupracovníků (například Cesare Rossiho, šéfa tiskového odboru premiéra)40 celou 

situaci ustál a vyšel z ní ještě více posílen. Jeho projev v parlamentu z 3. ledna 1925 
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prakticky znamenal konec občanských svobod ve fašistické Itálii a počátek diktatury 

(role krále byla spíše symbolická).41  

 

 V roce 1929 uzavřel Mussolini jménem Italského království Lateránské smlouvy 

(Patti Lateranensi) s katolickou církví, mohl tak být obnoven suverénní Papežský stát 

(respektive Vatikán). Tyto dohody stály na konci procesu conciliazione (usmíření) 

a dokazovaly vřelé vztahy mezi fašistickou stranou a nejvyšším představitelem 

katolické církve. 

 

 

1.3.4 Třicátá léta - expanze 

 Poté, co se Mussolinimu podařilo stabilizovat fašistický režim, mohl se více 

soustředit na zahraničně-politické zájmy Itálie. Chtěl pozvednout Itálii do pozice 

světové velmoci a navázat tak na slavnou Římskou říši, zároveň měl pořád na paměti 

neuspokojení italských územních nároků po první světové válce. Jeho cílem bylo 

vytvoření Nové římské říše (Buovo Impero Romano). 

 

 Již od konce devatenáctého století disponovala Itálie územími v Africe, 

konkrétně Italským Somálskem, Eritreou a Libyí (připojenou na základě Smlouvy 

z Lausanne po italsko-turecké válce v letech 1911 až 1912). Mussoliniho zájem se 

soustředil především na rozšíření impéria na černém kontinentě - a ideálním územím se 

zdála být Habeš. Habeš totiž byla jedinou africkou zemí (pomineme-li Libérii), která 

nebyla kolonií. Díky své zaostalosti byla vhodná pro hospodářský rozvoj a využití 

evropskou zemí.42 Ozbrojený incident z 5. prosince 1934 v lokalitě Ual-Ual (Walwal) 

mezi domorodým somálským oddílem pod italským velením a etiopskými pohraničními 

jednotkami posloužil Mussolinimu jako ideální záminka pro rozpoutání války. Pro 

Mussoliniho bylo důležité, že se proti jeho aktivitám v Etiopii nepostaví ani Británie, 
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ani Francie, jak vyplynulo z konference ve Strese43 v dubnu 1935.44 Druhá italsko-

etiopská válka (první probíhala v letech 1895 a 1896) mohla začít. Společnost národů 

sice už 7. října 1935 (pár dnů po italské invazi) konstatovala, že se Itálie vůči Etiopii 

dopustila agrese, následné sankce ale téměř nikdo nedodržoval.45 V roce 1936 Itálie 

Habeš (dnešní území Etiopie) dobyla, i když ji to možná stálo více sil a finančních 

prostředků, než čekala. Italský duch a sebevědomí byly pozvednuty. Habeš spolu 

s Eritreou a Italským Somálskem vytvořily novou kolonii - Italskou východní Afriku 

(Africa Orientale Italiana), hlavním městem se stala Addis Abeba. Viktor Emanuel III. 

se mohl prohlásit etiopským císařem. V Africe se začaly projevovat silnější rasistické 

tendence, které v roce 1938 vyústily ve vydání rasových zákonů také v samotné Itálii. 

„V Addis Abebě byl stejně jako v Římě středem města vybudován velký nový bulvár. 

Směli po něm jezdit nebo chodit pouze běloši, černoši museli užívat souběžnou ulici, 

která byla užší a méně výstavná.“46  

 

 V říjnu 1936 došlo k dohodě mezi Německem a Itálií o rozdělení sfér vlivu 

v Evropě - vznikla Osa Berlín-Řím. Poněkud chaotická situace v evropské politice tak 

vykrystalizovala v německo-italskou spolupráci, k níž se ještě téhož roku přidalo 

Japonsko, čímž vytvořilo třetí pilíř Osy Berlín-Řím-Tokio. Když v březnu 1938 Hitler 

anektoval Rakousko a o rok později obsadil Československo, Mussolini logicky 

nepodnikl žádné kroky proti. Naopak nechtěl zůstat ve stínu Hitlerových územních 

úspěchů, a tak v dubnu 1939 anektoval Albánii,47 z níž po připojení Kosova a částí 

Makedonie a Černé hory vytvořil Velkou Albánii (Grande Albania). 
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1.3.5 Druhá světová válka (do roku 1943) 

 Na konci třicátých let dvacátého století se čím dál tím více stupňovala agresivita 

a rozpínavost německé zahraniční politiky a dalších států Osy Berlín-Řím-Tokio. 

Úměrně tomu rostly také ústupky západních mocností nacistickému Německu, politika 

appeasementu byla na vrcholu. To muselo logicky vyústit v celosvětový konflikt - 

druhou světovou válku, která začala 1. září 1939 napadením Polska Německem. 

Na Hitlerovu agresi reagovaly Velká Británie a Francie vyhlášením války Německu. 

Itálie jako německý klíčový partner v Evropě však se vstupem do konfliktu otálela, což 

zdůvodňuje i Mussoliniho projev na Velké fašistické radě z února 1939: 

Jsme dnes, v únoru 1939, ideálně připraveni na to 

zapojit se do války?  Žádný stát nikdy není ideálně 

připraven, jestliže tím myslíte matematické ujištění 

o jeho vítězství. Ale není pochyb o tom, že naše 

připravenost bude během několika let lepší, přesněji 

řečeno až zmodernizujeme dělostřelectvo (během let 

1941-2), až budeme mít k dispozici osm bitevních 

lodí a možná dvakrát více ponorek než máme dnes, 

až bude říše úplně zklidněná, soběstačná, až nám 

bude poskytovat italskou armádu, až uskutečníme 

přinejmenším padesát procent z našich vlastních cílů 

a až na konci roku 1942 uspořádáme výstavu, která 

by měla posílit naše vojenské rezervy.48 

Itálie se nakonec do války zapojila až v červnu 1940 vyhlášením války Francii a Velké 

Británii, v září 1940 v Berlíně pak společně se zástupci Německa a Japonska podepsala 

Pakt tří, dohodu o vzájemné pomoci. Hned na podzim roku 1940 Itálie napadla Řecko, 

byla však zatlačena zpět do Albánie. Situaci vyřešila až pomoc německých jednotek. 

Ani v Africe se italským jednotkám příliš nedařilo - v dubnu 1941 ztratily Addis Abebu. 

Bojové schopnosti italských vojáků ani jejich vybavení nebyly na dobré úrovni, Hitler 

se tak po svém obratu proti dosavadnímu spojenci, Sovětskému svazu, musel 

na evropských bojištích spoléhat jen na sílu své vlastní armády, naopak mu italské 
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jednotky svým špatným postupem často přidělávaly starosti, když jim pak byl nucen 

pomáhat ze svízelné situace.  

 

 Postavení Itálie se ještě zhoršilo, když v prosinci 1941 vstoupily do války 

Spojené státy. Italské obyvatelstvo bylo už válkou velmi unavené a zbídačelé, navíc se 

situace pro Hitlera a Mussoliniho vyvíjela krajně nepříznivě - na východní frontě přešel 

Stalin do protiofenzivy a na podzim roku 1943 se Spojenci vedení Bernardem 

Montgomerym vyloďují u Reggio di Calabria.  Hitler už ale není ochoten poskytovat 

Italům vojenské vybavení, protože se to podle něj stejně míjí účinkem.49 Italská vláda je 

nakonec nucena uzavřít se Spojenci příměří. Ministerským předsedou už ale není duce 

(který byl zatčen při puči v červenci 1943), nýbrž Pietro Badoglio, prozápadněji 

orientovaný politik. Na vzniklou situaci musí reagovat Adolf Hitler, na jehož příkaz 

německé jednotky po italské kapitulaci Spojencům obsazují Řím. Badogliův kabinet 

přesto Německu vyhlašuje válku. Itálie je tak rozdělena mezi ty, kteří bojují po boku 

nacistů, a na ty, kteří už stojí proti nim. 

 

 

1.4 Osobnost Benita Mussoliniho 

 Benito Mussolini se narodil 29. července 1883 ve Varana de Costa, součásti 

Predappia. Pocházel z nuzných poměrů - jeho otec byl kovářem, matka učitelkou. Celé 

Mussoliniho jméno znělo Benito Amilcare Andrea Mussolini - „otec mu je dal na počest 

svých idolů: bojovníka za svobodu Latinské Ameriky Benita Juáreze, dále pak socialisty 

Andrea Costy a revolucionáře Amilcara Ciprianiho“.50 

 

 Na Benitovo ideologické utváření měl velký vliv otec Alessandro, zapálený 

socialista. Právě na toto období svého života vzpomíná Mussolini v rozhovoru 

s německým filozofem a publicistou Emilem Ludwigem z roku 1932: „Měli jsme 
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dohromady dvě světnice. Maso jsme neměli skoro nikdy. Vášnivě se debatovalo, 

bojovalo, doufalo. Když otec zemřel, šly za jeho rakví tisíce straníků. To všecko na mne 

silně působilo. Kdyby mi býval vzorem jiný otec, vyvinul bych se jinak. Tak jsem mohl 

utvářet svůj charakter už doma. Že jsem vyšel z lidu, znamenalo pro můj příští revoluční 

život velmi mnoho… Co se ze mne mohlo stát jiného než krajní socialista, blanquista, 

vlastně spíš komunista? Nosil jsem stále v kapse medaili s Marxem. Myslím, že to byl 

jakýsi talisman.“51 Není proto divu, že se Mussolini v roce 1902 stal členem Italské 

socialistické strany (Partito Socialista Italiano). Na základě rozhodnutí sjezdu 

socialistické strany v Reggio nell’Emilia v roce 1912 se Mussolini dokonce ujal pozice 

šéfredaktora stranického listu Avanti52 se sídlem v Miláně.  

 

 Zásadní úlohu v Mussoliniho ideologickém „přerodu“ sehrála první světová 

válka, které se sám aktivně zúčastnil a v níž dokonce utrpěl vážné zranění. Na počátku 

války Mussolini stejně jako jeho kolegové ze socialistické strany podporoval politiku 

neutrality. Postupně se však začal přiklánět k demokratickému intervencionismu, to 

znamená ke vstupu Itálie do války po boku států Dohody proti Německu a Rakousku, 

což mělo znamenat vyvázání Itálie z vlivu Vídně a osvobození severoitalských oblastí. 

Na milánském sjezdu socialistů byl ale Mussoliniho názor odmítnut, navíc byl 

Mussolini vyloučen ze strany. Zapojení Itálie do války na straně Dohody pak Mussolini 

propagoval ve vlastním novém deníku Il Popolo d’Italia.53 Podle Mussoliniho, jenž si 

stále říkal „socialista bez stranické příslušnosti“, to měly být „skutečné“ socialistické 

noviny. Ve své intervencionistické kampani Mussolini ale často útočil na italské 

socialisty, které dokonce jednou označil za „tajnou armádu Rakušanů“.54 V roce 1915 

založil Mussolini fasci, které se v roce 1921 transformovaly na Partito Bazionale 

Fascista (Bárodní fašistickou stranu). Benito Mussolini se tak ze socialisty stal vůdcem 

fašistické strany, ale pravděpodobně v něm pořád přetrvávaly levicové myšlenky, což 

dokazují také některé aspekty jeho politiky z období Italské sociální republiky,55 kdy se 

na sklonku svého (politického) života možná trochu vracel ke kořenům, do rodného 
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Predappia, do svého „velkého melancholického paláce“, jak říkával domu, v němž se 

narodil. 

 

 Mussolini byl mužem ambiciózních cílů a plánů. Mezi jeho největší ideály 

patřila snaha o pozvednutí Itálie na úroveň starověké Římské říše. Například v roce 

1932, u příležitosti desátého výročí Pochodu na Řím, byla v italské metropoli slavnostně 

otevřena Via dell’Impero (Imperiální bulvár) připomínající právě návaznost fašistické 

Itálie na antický Řím. „Do jedné zdi poblíž Fora tu byly zabetonovány mapy 

z barevného mramoru, zobrazující hranice říše za jejího největšího rozmachu.“56 Navíc 

byl 21. duben, tedy den, v němž Romulus roku 753 před naším letopočtem založil Řím, 

vyhlášen státním svátkem. Po vzoru velkých vládců historie přistoupil také Mussolini 

k zavedení nového kalendáře, který se datoval od fašistické revoluce 28. října 1922 

a který přistupoval k dosavadnímu křesťanskému kalendáři, přičemž se měnil jen rok 

(den i měsíc zůstávaly stejné). „Ve všech úředních dokumentech se po křesťanském 

roce, napsaném arabskými číslicemi, uváděl římskými také rok fašistický. Například 

datum Mussoliniho padesátých narozenin bylo ‚29. července 1933, XI,’ protože od 

29. října 1932 do 28. října 1933 běžel jedenáctý rok fašistického letopočtu.“57 

 

 Duce disponoval neobyčejně silným charismatem. Téměř každý, kdo se s ním 

setkal, o něm mluvil v superlativech. Zde je například popis Mussoliniho, potažmo jeho 

režimu, od šéfa bavorských národních socialistů Lüdeckeho, zveřejněný 25. října 1923 

v časopise L’Epoca: „Benito Mussolini, spasitel Itálie, ukázal dnešnímu nakaženému 

lidstvu, že navzdory parlamentům a marxismu může být země spravována v národním 

smyslu, jestliže dominantní a neohrožená osobnost vezme do rukou osud svého lidu.“58 

„‚Mussolini je více než muž,’ řekla o něm známá letkyně lady Heath, ‚je národním 

monumentem. Jako je Egypt spojen s Nilem, Británie s vládou na moři a Arábie 

s pouští, tak Itálie je spojena s Mussolinim.’“59 Mezi další Mussoliniho obdivovatele se 
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řadili například Čankajšek, Lev Trockij, Maxim Gorkij, John F. Kennedy nebo Andrej 

Hlinka. Avšak ani duce nešetřil svým obdivem. Při návštěvě Berlína a projevu 

na Maifeldu 28. září 1937 byl tak ohromen velkolepostí Třetí říše a megalomanskými 

plány Führera, že to na něj udělalo pravděpodobně nejhlubší dojem v životě. Při 

maifeldské řeči mimo jiné zdůraznil, že když má fašismus přítele, bude s tímto přítelem 

pochodovat až do konce.60 V rozhovoru s Emilem Ludwigem Mussolini na možné 

srovnání své osoby s Napoleonem namítl, že je to chybné srovnání, neboť Napoleon 

revoluci ukončil, zatímco on ji začal; Mussolini na druhou stranu dodal, že Napoleona 

obdivuje.61 

 

 Mussolini netěžil jen ze svých nesporných dovedností a kouzla osobnosti, ale 

v průběhu své politické kariéry měl také dostatek potřebného štěstí (které se však 

nakonec obrátilo proti němu). Ernst Nolte k tomu poznamenává: „Existoval někdy větší 

miláček štěstěny než Mussolini? Roku 1921 přivodilo vnitřní ochromení mocného 

protivníka vítězství fašismu, roku 1922 mu izolace jednotlivých místních stranických 

vůdců zajistila rozhodující postavení, k němuž ho zásluhy o stranu vůbec 

neopravňovaly, roku 1935 mu právě se vzmáhající světová bouře umožnila, aby jako 

poslední ještě šťastně svezl do stodol národní koloniální úrodu.“62 
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2. Italská sociální republika 

 

2.1 Okolnosti vzniku Italské sociální republiky 

 

2.1.1 Mussoliniho pád a Badogliův kabinet  

 V roce 1943 se Mussolini dostával do obtížné situace - vojensky se Itálii vůbec 

nedařilo, v důsledku čehož nad ním Hitler získával čím dál tím větší vliv. Navíc se 

komplikovala také situace na domácí politické scéně. Proti ducemu se totiž postupně 

formovalo protimussoliniovské mocenské centrum (v žádném případě ale nešlo 

o protifašistickou opozici), jež tvořil královský dvůr, velitelé policie, armádní špičky 

a část fašistické reprezentace, jako ministři Ciano, Grandi a Bottai, kteří  byli pro 

odstranění duceho v případě nutnosti.63 V průběhu jara 1943 měl Mussolini informace 

o tom, že se chystá puč, nepřikládal jim však velkou váhu. Prioritní pro něj byly vztahy 

s Hitlerem a v domácí politice si nepřipouštěl komplikace. Dne 19. července 1943 došlo 

v severoitalském Feltre ke schůzce mezi Hitlerem a Mussolinim, která vstoupila 

do dějin jako Incontro di Feltre (Setkání ve Feltre). Na pořadu dne byly podle 

očekávání vojenské záležitosti. Němci vyžadovali od Italů větší vojenskou aktivitu, 

navrhovali převzetí velení nad italskými jednotkami na Apeninském poloostrově,64 aby 

tak co nejvíce zpomalili postup Spojenců, kteří se 10. července 1943 vylodili na Sicílii. 

Mussolini nemohl Hitlerovi přiznat, že Itálie už nemá prostředky na vedení války a že 

by nejraději kapituloval, místo toho žádal o německé posílení italské armády, především 

ve vzduchu. Führer na to moc nechtěl slyšet, ale duceho ujistil, že Třetí říše chystá 

zvýšení počtu ponorek a odvetné nálety na Londýn, které by měly průběh války opět 

zvrátit ve prospěch Osy.65 O postavení Italů při jednání ve Feltre svědčí také skutečnost, 
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že neměli k dispozici tlumočníka - veškerá konverzace mezi Hitlerem, Mussolinim, 

Keitelem a Ambrosiem tak probíhala v němčině.66 

 

 Výsledek schůzky ve Feltre (spojený s prvním bombardováním Říma) působil 

jako katalyzátor pro plánovaný převrat, jehož aktéři se rozhodli jednat. Hned o pár dní 

později, konkrétně 24. července 1943, se konalo zasedání Velké fašistické rady. 

Grandiho rezoluce, která de facto navrhovala odvolání Mussoliniho z funkcí nejvyššího 

velitele a předsedy vlády, byla nakonec krátce po půlnoci 25. července 1943 přijata, 

když pro ni hlasovali i duceho „věrní“ Ciano, Albini a Bastianini.67 Ještě téhož dne se 

Mussolini dostavil ke králi, od něhož ale nedostal očekávanou podporu, naopak byl 

po audienci zajat a uvězněn. Převrat byl dokonán večer ve 22 hodin 45 minut, kdy 

rozhlas oznámil, že král přijímá Mussoliniho „rezignaci“ a předsedou vlády se stává 

maršál Pietro Badoglio; král se zároveň ujímá pozice vrchního velitele ozbrojených 

sil.68 

 

 Nový kabinet sice 27. července 1943 rozpustil fašistickou stranu, Velkou radu, 

zvláštní soud a další „černé“ instituce, nic to ale neměnilo na skutečnosti, že dále vládl 

za pomoci stejně tvrdých metod, jaké používal duce.69 Badoglio ponechal v platnosti 

všechny fašistické zákony (včetně těch rasových), přesto bylo mnoho antifašistů a židů 

propuštěno z vězení a internace.70 Ačkoli nová vláda ujišťovala Hitlera, že bude i nadále 

plnit své závazky k Třetí říši, tajně mezitím vyjednávala se Spojenci. Bombardování 

velkých měst (jako byly Milán nebo Turín) se stupňovalo stejně jako požadavky 

italského obyvatelstva po uzavření příměří se Spojenci. Nakonec vyhlásil Badogliův 

kabinet 8. září 1943 pod tlakem veřejnosti kapitulaci. V Itálii to vyvolalo ještě větší 

chaos, neboť italské jednotky o vyhlášení kapitulace nevěděly a byly hned 

odzbrojovány německými vojáky. Na tah italské vlády odpověděl Hitler vydáním 
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rozkazu, aby byly obsazeny všechny klíčové body včetně Říma, ze kterého ale ještě 

před tím stačili uprchnout král Viktor Emanuel III., předseda vlády Badoglio a další 

ministři. Vydali se na jih Apeninského poloostrova, kde doufali, že se dostanou pod 

ochranu spojenecké armády. Galeazzo Ciano, jeden ze strůjců červencového převratu, 

se naopak obával, že by mu mohla uškodit fašistická minulost a úzká spolupráce 

s Mussolinim, a tak uprchl do Mnichova, což (jak se později ukázalo) nebyla příliš 

šťastná volba. 

 

 Badoglio i Viktor Emanuel III. pokračovali ve spolupráci se Spojenci a po jejich 

vylodění na italské pevnině v září roku 1943 oficiálně vyhlásili Třetí říši válku. Stalo se 

tak 13. října 1943. Maršál Pietro Badoglio jako bývalý představitel fašistického režimu 

ale nebyl ideálním mužem, který by měl stát v čele vlády bojující proti nacistům, proto 

byl zanedlouho nahrazen antifašistou Ivanoe Bonomim. 

 

 

2.1.2 Skorzeny opět zasahuje 

 Benito Mussolini byl po svržení své vlády zatčen a uvězněn na trestaneckém 

ostrově Ponza. Poté byl přemístěn na ostrov Santa Maddalena (na severu Sardinie), 

nakonec byl převezen do lyžařského hotelu v pohoří Gran Sasso v nadmořské výšce 

2900 metrů (asi 150 kilometrů na východ od Říma). Hitler nechtěl svého přítele nechat 

v této nepříjemné situaci, navíc s ním měl ještě další plány. Riskantní operací, jejímž 

cílem mělo být osvobození duceho, byl pověřen Otto Skorzeny. Vzhledem 

k nevyjasněné situaci ohledně nové italské vlády a jejího spojenectví s Německem však 

musel Hitler Skorzenyho upozornit na nebezpečí, které mu hrozí v případě selhání 

záchranné akce. Skorzenymu údajně řekl: „Ještě něco, hauptsturmführere Skorzeny. Je 

možné, že v době, kdy budete provádět akci, bude nová italská vláda stále ještě - 

alespoň oficiálně - naším spojencem. Jestliže se tedy přepadení nepodaří, nebo jestliže 

Mussolini není na Santa Maddaleně,71 budu nucen vaše počínání veřejně odsoudit. 

V takovém případě byste jednal jakoby na vlastní pěst, bez vědomí svých nadřízených. 
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Nesl byste důsledky své neposlušnosti nebo nerozumu. Chápete, doufám, že vás 

v případě neúspěchu budu muset proti své vůli potrestat?“72 

 

 Osvobozovací akce dostala název Operazione Quercia (Fall Eiche), neboli 

Operace Dub. Skorzeny ji pečlivě naplánoval na 12. září 1943. Se svým mužstvem se 

na několika kluzácích dostal na Gran Sasso, vtrhnul do hotelu, kde byl Mussolini 

vězněn, tak překvapivě, že se Italové nezmohli na větší odpor. Když Mussolini uviděl 

Skorzenyho a slyšel, že ho posílá Führer, objal ho se slovy, že věděl, že by ho přítel 

Adolf Hitler „nenechal na holičkách“.73 Přes velké komplikace se Skorzenymu 

i s Mussolinim podařilo z Gran Sassa vzlétnout. „Pár hodin nato byl Benito Mussolini 

ve Vídni, oficiálně jako svobodný člověk, i když se nevědomky dostal do dalšího, byť 

ne tak zřetelného zajetí.“74 

 

 

2.1.3 Nový stát: Salò 

 Po úspěšné Skorzenyho operaci se Hitler sešel s Mussolinim, aby s ním probral 

další postup. Führer mu dal vlastně dvě možnosti: buď se Mussolini postaví do čela 

nového fašistického státu a přispěje tak k vítězství Osy (v tom případě Hitler Itálii 

odpustí Badogliův převrat), nebo v případě, že Mussolini novou úlohu odmítne, bude 

Hitler s Mussolinim a celou Itálií zacházet jako s nepřítelem a namíří proti ní nové 

rakety V-2.75 Mussolini si logicky vybral variantu nového státu, který měl být situován 

na severu Itálie (Hitler odmítl duceho návrh, že by se vrátil do Říma). „Zákon, podle 

něhož měl vstoupit v platnost nový stát, nastínil Mussolini rozmáchlými tahy už 

v prvním proslovu po svém osvobození prostřednictvím mnichovského rozhlasu 18. září 
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1943…76 Avšak Mussolini neoznámil preambuli tohoto zákona: obsazení Itálie Němci. 

Mohl takový program uskutečnit muž a strana, jimž nezbylo ani zdání samostatnosti?“77 

Hitler tím chtěl ukázat jak svým satelitům, tak nepřátelským zemím, že je stále 

dostatečně silný na to, aby pomohl zpět k moci svému příteli Mussolinimu a podpořil 

obnovu fašismu v Itálii podle vzoru nacismu.78  

 

 Nový stát, Italská sociální republika (Repubblica Sociale Italiana, RSI) někdy 

také nazývaná Republika Salò (Repubblica di Salò), byl vyhlášen 23. září 1943. Jednalo 

se o státní útvar plně kontrolovaný nacistickým Německem, na Německu plně závislý 

a řízený z Berlína. Z tohoto důvodu také Republika Salò okamžitě vyhlásila válku 

antifašistické koalici.79 Mussolini se snažil zdůraznit kontinuitu RSI s předchozím 

fašistickým režimem: „Pouze setkání s pokryteckým monarchou fašistickou revoluci 

vykolejilo (‚ha deviato il corso della rivoluzione fascista’); král a Badoglio dnes 

odmítají pokrokové zákonodárství republiky, ‚aby si v nezměněné podobě zachovali 

vlastní egoistická třídní privilegia’.“80 Mezi první úkoly nového Mussoliniho režimu 

patřilo vypořádání se se zrádci z 25. července 1943. Podařilo se jich dostihnout jen pět - 

de Bona, Marinelliho, Pareschiho, Gottardiho a Ciana - všichni byli v takzvaném 

Veronském procesu (Il processo di Verona),81 který probíhal v lednu roku 1944, 

odsouzeni k trestu smrti. Mussolini tak nechal popravit také svého zetě Galeazza Ciana, 

a jak později přiznal, „od onoho rána začal umírat“.82 

 

 Mussolini krátce po vzniku Republiky Salò založil novou stranu, kterou 

tentokráte nazval Fašistická republikánská strana (Partito Fascista Repubblicano, 
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PFR). Její první kongres se konal od 14. do 16. listopadu 194383 ve Veroně a měl 

za úkol vytvořit ústavu pro RSI (téměř dva měsíce po jejím vzniku). Fašistický sjezd 

zrušil monarchii84 a schválil Veronský manifest (Manifesto di Verona),85 který se stal 

základem pro uspořádání Italské sociální republiky, ale ústavní dokument v pravém 

slova smyslu to nebyl. Tato „ústava“ zahrnovala 18 bodů, například svolání 

ústavodárného shromáždění, prohlášení úpadku monarchie, právo každého občana 

na kontrolu a kritiku aktů veřejné správy aj. Oficiálním náboženstvím se stalo katolictví, 

respektována byla i ostatní vyznání, ale na židy se pohlíželo jako na nepřátele státu.86 

 

 

2.2 Postavení v mezinárodních vztazích 

 

2.2.1 Vztah k Velkoněmecké říši 

 Italská sociální republika byla oficiálně nezávislým a svrchovaným státem, ale 

ve skutečnosti se jednalo o loutkový stát Hitlerovy Třetí říše. Spojenectví duceho 

a Führera bylo od počátku účelové (přes četné podobnosti italského fašismu 

a německého nacismu) - sám Hitler ve svém plánu ovládnutí celého světa počítal s Itálií 

pouze jako s „dočasným“ spojencem, proti němuž se jednou postaví a kterého nakonec 

také porazí. Neshody mezi oběma vůdci se začaly projevovat poměrně záhy 

po vypuknutí druhé světové války a byly způsobeny zprvu Mussoliniho neochotou 

do konfliktu vstoupit, posléze špatným vedením boje, respektive neúspěchy italských 

vojáků. Tyto skutečnosti poskytly Hitlerovi ideální záminku pro vykonávání čím dál tím 

většího vlivu nad Mussolinim, což bylo patrné i při schůzce ve Feltre v létě roku 1943. 

Následný puč a Skorzenyho osvobozovací akce jenom zhoršily duceho situaci; od této 

chvíle musel být Hitlerovi vděčný za záchranu svého života, čímž se dostal do ještě 

silnějšího stavu podřízenosti - byl de facto závislý na Hitlerových rozhodnutích. 
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 Mussolini si byl při svém projevu v mnichovském rozhlase oznamujícím vznik 

nového fašistického státu moc dobře vědom obtížné situace, v níž se nachází. Přesto 

věřil, že mu Hitler ponechá při správě nového státního celku jistou míru samostatnosti. 

To potvrzuje i dopis Hitlerovi z 16. října 1943, v němž duce píše: 

Zdůrazňujete na prvním místě vůli nechat mi 

absolutní svobodu jednání… Děkuji Vám, Führere, 

že jste projevil smysl pro situaci, což vrcholí 

ve Vašich slovech: „Už nikdy se nebudu vyjadřovat 

o Vašich rozhodnutích - ať už budou jakákoli. 

Jednejte svobodně a ve všem nezávisle, jako šéf 

vlády i jako člověk!“.87 

Svobody a nezávislosti, které mu Hitler sliboval, se však Mussolini rozhodně nedočkal. 

Jeho iluze vzaly za své, když podoba Italské sociální republiky nabírala jasnějších 

kontur a když bylo zřejmé, že se o všem podstatném bude rozhodovat v Berlíně. 

Německo navíc začalo jasně artikulovat své územní požadavky na severu Itálie, které 

byly předtím kvůli spojenectví utlumeny. Mussolini tak byl nucen Třetí říši postoupit 

provincie Trento, Bolzano a Belluno, které vytvořily Předalpskou operační zónu (Zona 

d’operazioni delle Prealpi neboli Operationszone Alpenvorland, OZAV), a provincie 

Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Lubiana a Fiume, jež se staly součástí Operační zóny 

jadranského pobřeží (Zona d’operazioni del Litorale adriatico neboli Operationszone 

Adriatisches Küstenland, OZAK). Obě nově vzniklé oblasti pod přímou německou 

správou byly připomínkou dob Rakouska-Uherska.  

 

 Republika Salò nebyla pro Hitlera ničím jiným než prostředkem k udržení 

„pořádku“ v severní Itálii. Měla za úkol minimalizovat dopady činnosti italských 

partyzánů a v souladu s německou rasovou politikou perzekuovat židy. Její rozpočet byl 

určován Německem, na jejím území byli umístěni němečtí vojáci, kteří kontrolovali 

situaci a v případě potřeby (kdyby Mussolini jednal v rozporu se zájmy Berlína) byli 

připraveni zasáhnout. Rovněž poloha RSI na severu Itálie umožňovala Hitlerovi, aby 

měl o všem, co se zde stane, okamžité informace. 
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 Mussolini reagoval na stav absolutní vázanosti RSI k Velkoněmecké říši 

dopisem Hitlerovi, v němž požadoval, aby Němci přestali zasahovat do vnitřních 

záležitostí Italské sociální republiky: 

Jestliže chceme obnovit společenský život naší země, 

nová vláda, již jsem vytvořil, musí mít nezbytnou 

autonomii vládnout. 

Vláda republiky, kterou mám tu čest vést, má jediné 

přání a jediný cíl: vidět Itálii, jak pokračuje 

ve válce, a to co nejdříve. Ale abychom dosáhli 

tohoto nadřazeného poslání, je zásadní, aby 

německé vojenské orgány omezily svou činnost jen 

na vojenskou oblast a aby ve všech ostatních 

záležitostech nechaly italským civilním úřadům 

volnost v působení. 

Jestliže tohoto nebude dosaženo, italské stejně jako 

světové veřejné mínění bude tuto vládu považovat za 

neschopnou fungování a sama vláda upadne 

do nepořádku a stane se předmětem posměchu.88 

Signifikantní a celou situaci dokreslující je skutečnost, že Hitler Mussolinimu ani 

neodpověděl. Zachoval se také duceho dopis německému velvyslanci v RSI Rahnovi 

ze 17. srpna 1944, v němž ho Mussolini přesvědčuje o tom, že je potřeba ve dvaadvaceti 

milionech Italů, kteří obývají Pádskou nížinu, vzbudit dojem, že existuje republika 

a vláda, že je tato vláda považována za německého spojence a že dvanáct měsíců 

po oficiálním uznání Třetí říší si už Němci její území nenárokují jako „válečnou 

kořist“.89 Duce ale ani tentokrát nebyl vyslyšen a musel se smířit s postavením RSI jako 

satelitu Velkoněmecké říše. 

 

 

                                                           
88

 HOYT, Edwin P. Mussolini’s Empire: The Rise and Fall of the Fascist Vision. �ew York: John 
Wiley & Sons, 1994, s. 246. 
89

 DE LU�A, Giovanni. Benito Mussolini: Soggettività e pratica di una dittatura. 1. vyd. Milano: 
Universale Economica Feltrinelli, 1978, s. 143. 



Bakalářská práce                                                              Republika Salò a její postavení v mezinárodních vztazích 

~ 38 ~ 
 

2.2.2 Otázka mezinárodně-právní subjektivity 

 Otázka mezinárodně-právní subjektivity Italské sociální republiky je značně 

problematická, RSI byla totiž uznána pouze některými státy: Velkoněmeckou říší, 

Japonskem a dalšími zeměmi, které přistoupily k Ose Berlín-Řím-Tokio (například 

Maďarskem, Slovenskem, Chorvatskem, Bulharskem nebo Mandžukuem). 

 

  Exekutiva RSI udržovala oficiální vládní styky s Německem, Japonskem, 

Bulharskem, Chorvatskem, Rumunskem, Slovenskem, Maďarskem, Mandžukuem, 

Thajskem, Barmou a San Marinem. S Albánií, Argentinou, Dánskem, Portugalskem, 

Španělskem a Švýcarskem měla Italská sociální republika vztahy spíše na nižší, 

polovládní úrovni. Vatikán byl uznán unilaterálně - jen ze strany RSI.90 

 

 Ačkoliv byla Repubblica Sociale Italiana uznána relativně velkým počtem států, 

nikdo Mussoliniho nepodpořil ve chvíli, kdy po Třetí říši žádal, aby upustila 

od intervencí do jejích vnitřních záležitostí. Představitelé všech zemí, které respektovaly 

existenci RSI, v tento okamžik mlčeli. Nikdo dokonce ani neposlal diplomatického 

zástupce nebo nenabídl založení diplomatických styků s nově vzniklou RSI. Největší 

zklamání pro Mussoliniho znamenalo to, jak se zachoval španělský generalissimus 

Francisco Franco. Caudillo uznal RSI pouze de facto a tuto rekognici odmítl rozšířit. 

Pro Franca byl Mussolini pouhý „stín“, který nemůže mít dlouhé trvání, pouhý 

„přívěsek“ Třetí říše. Když Mussoliniho zástupci Francovi připomínali, že duce uznal 

jeho vládu hned poté, co byla v roce 1936 vytvořena, to znamená v době, kdy její další 

trvání ještě vůbec nebylo jisté, neměl na to Franco odpověď.91 

 

 Benito Mussolini po těchto anabázích, kdy se téměř všichni obrátili proti němu, 

zatrpkl a okolí to dával najevo. Tvrdil, že se celý svět na jeho vládu dívá s posměchem 

a bez respektu. Odmítl obnovit deník Il Popolo d’Italia, který zrušil Pietro Badoglio. 
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Duce to odůvodnil tak, že je nepřípustné obětovat tyto noviny německé cenzuře, protože 

„byly po třicet let praporem a prapor přece musí vlát volně“.92  

 

 

2.3 Dělba moci v Italské sociální republice 

 Italská sociální republika neměla ústavu, všechny záležitosti uvnitř RSI se řídily 

Veronským manifestem, který ale vůbec nedostačoval, neboť byl napsán narychlo, 

upravoval jen zásadní otázky týkající se RSI a při jeho schvalování se počítalo s tím, že 

zanedlouho přijde plnohodnotná ústava. Její návrh byl skutečně předložen ministrem 

školství Carlem Albertem Bigginim, nikdy však nedošlo k jeho schválení. Vzhledem 

k absenci tohoto klíčového právního dokumentu pro fungování státu existovala 

legislativa, exekutiva, justice a další složky státní moci jen de facto, nikoli de iure, to 

znamená jejich zřízení a další působení neměla oporu v ústavním předpise a byla 

upravována jen normami nižší právní síly. Přes tento fakt zůstává nakonec neschválená 

ústava důležitým zdrojem informací o tom, jak by se teoreticky dělba moci v RSI 

uskutečňovala. 

 

 

2.3.1 Moc zákonodárná 

 Projekt Ústavy Italské sociální republiky (Progetto di Costituzione della 

Repubblica Sociale Italiana)93 počítal s vytvořením dvou orgánů RSI s legislativními 

pravomocemi. Jednalo se o Ústavodárné shromáždění (Assemblea Costituente) 

a Komoru zástupců pracujících (Camera dei rappresentanti del lavoro). 
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 Počet poslanců v Ústavodárném shromáždění nebyl fixně stanoven, ale závisel 

na počtu obyvatel RSI - na každých 50 000 občanů RSI připadal 1 zástupce v tomto 

orgánu. Ústavodárné shromáždění mělo být tvořeno jednak lidmi, které k tomu 

opravňoval výkon vysoké státní funkce (ministři, zástupci samosprávy, …), jednak 

osobami zvolenými ve všeobecných volbách; druhá skupina osob však mohla být 

nominována jen organizacemi uznanými státem - až poté se mohla ucházet o přízeň 

voličů (privilegované postavení zde měli například bývalí bojovníci za vlast nebo 

rodiny padlých v boji za Itálii). Mezi hlavní pravomoci Ústavodárného shromáždění 

mělo patřit schvalování ústavy, rušení jiných právních norem, pokud by se dostaly 

do rozporu s ústavou, rozhodování o záležitostech majících charakter nejvyššího 

státního zájmu a v neposlední řadě volba nejvyššího představitele státu - vůdce Italské 

sociální republiky. Ústavodárné shromáždění mohlo dvoutřetinovou většinou 

přehlasovat rozhodnutí Komory zástupců pracujících. 

 

 Rovněž počet reprezentantů v Komoře zástupců pracujících byl vázán 

na obyvatelstvo RSI, konkrétně každých 100 000 občanů RSI v ní mělo nárok na 1 

křeslo. Volby do Komory zástupců pracujících měly být všeobecné a přímé, přičemž 

aktivní volební právo náleželo každému pracujícímu občanu RSI, jenž dosáhl věku 

osmnácti let. Zvolen mohl být každý pracující starší pětadvaceti let (určitých výhod opět 

požívali váleční hrdinové, vojáci zranění v boji, …). Komora zástupců pracujících měla 

vykonávat své funkce prostřednictvím Plenárního shromáždění (Assemblea plenaria), 

Komise pro rozpočet (Commissione generale del bilancio) a několika Legislativních 

komisí (Commissioni legislative). Komoře měla náležet legislativní iniciativa (společně 

s ducem). Výhradní kompetencí Plenárního shromáždění bylo projednávat a schvalovat 

rozpočet Italské sociální republiky. Komora zástupců pracujících měla být pravidelně 

svolávána předsedou vlády. 

 

 Vzhledem k tomu, že ústava RSI nebyla nikdy přijata, nebyly ani ustaveny dva 

výše zmíněné orgány legislativní moci. Vláda na svém zasedání v prosinci 1943 pouze 

rozhodla o tom, že první schůze Ústavodárného shromáždění se uskuteční až 

po skončení války. 
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2.3.2 Moc výkonná 

 Exekutivu tvořily hlava státu, tedy vůdce (Duce della Repubblica Sociale 

Italiana) a vláda (Governo). Faktický stav tak rámcově odpovídal neschválené ústavě, 

přestože ta předpokládala určité omezení vůdcových pravomocí, ke kterému logicky 

nakonec nedošlo. 

 

 Vůdce Benito Mussolini byl nejvyšším představitelem státu, zastupoval jeho 

zájmy a zosobňoval jednotu RSI. Měl být volen Ústavodárným shromážděním 

na obnovitelné funkční období v délce pěti let (v textu ústavy později došlo ke korekci - 

funkční období se sice prodloužilo na sedm let, ale vůdce mohl být zvolen znovu pouze 

jednou). Duce nebyl ze své funkce odpovědný žádnému státnímu orgánu. Disponoval 

zákonodárnou iniciativou, svolával Ústavodárné shromáždění, byl vrchním velitelem 

ozbrojených sil RSI. K jeho dalším pravomocem patřilo vyhlašování zákonů 

a udělování milostí a amnestií. 

 

 Vláda byla složena z předsedy vlády (Capo del Governo) a ministrů (Ministri). 

Premiér měl být podle projektu ústavy jmenován a odvoláván hlavou státu, což se 

později ukázalo jako bezpředmětné, protože jím byl samotný duce. Předseda vlády měl 

řídit a koordinovat práci ministrů, svolávat radu ministrů (consiglio dei Ministri) 

a zároveň jí předsedat. Vládě příslušela pravomoc předkládat návrhy zákonů, na nichž 

se podílel také vůdce a Komora zástupců pracujících.  

 

 První schůzka vlády se konala 23. září 1943 na německé ambasádě v Římě94 

a vzhledem k Mussoliniho nepřítomnosti ji řídil Alessandro Pavolini, předseda 

Fašistické republikánské strany. Proto je někdy považováno za první oficiální zasedání 

vlády RSI až 27. září 1943, kdy se v Rocca delle Caminate (zámek v provincii Forlì, 

který vlastnil Mussolini)95 sešli všichni ministři včetně duceho - hlavy státu a premiéra 
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v jedné osobě. Výběr členů vlády byl výrazně ovlivněn Hitlerem, který prostřednictvím 

německého velvyslance v RSI Rudolpha Rahna prosazoval na nejdůležitější pozice své 

lidi.  

 

 Složení kabinetu bylo následující: ministerským předsedou a zároveň ministrem 

zahraničních věcí se stal Benito Mussolini (vláda zasedala ve Ville Feltrinelli 

v Gargnanu, ministerstvo zahraničí sídlilo ve Ville Simonini přímo v Salò). 

Místopředsedou vlády byl držitel zlaté medaile a fanatický fašista Francesco Maria 

Barracu, který také většinou svolával zasedání rady ministrů. Funkci místopředsedy 

vlády pro zahraničí zastával bývalý diplomat Serafino Mazzolini, jenž byl po své smrti 

v únoru 1945 nahrazen Filippem Anfusem, do té doby velvyslancem RSI v Berlíně. 

Ministrem vnitra se sídlem ve městě Toscolano-Maderno byl jmenován Guido 

Buffarini-Guidi. Rezort obrany byl na nátlak Němců obsazen generálem Rodolfem 

Grazianim (úřadoval v obci Soiano del Lago). Finance měl na starosti jeden 

z nejschopnějších ministrů Domenico Pellegrini Giampietro a rezort spravedlnosti 

bývalý předseda zvláštního soudu Antonino Tringali Casanova (zemřel hned v listopadu 

1943, na jeho místo nastoupil Piero Pisenti), přičemž obě ministerstva byla umístěna 

do města Brescia. Ministrem školství (se sídlem v Padově) se stal bývalý rektor 

univerzity v Pise, tvůrce návrhu ústavy RSI a současně nejmladší člen kabinetu Carlo 

Alberto Biggini, ministrem hospodářství Silvio Gai, který byl v lednu 1944 nahrazen 

Angelem Tarchim (zároveň bylo ministerstvo přesunuto z Padovy do Bergama). 

Edoardo Moroni zastával funkci ministra zemědělství a lesnictví se sídlem v Trevisu, 

Ferdinando Mezzasoma byl ministrem kultury. Gaetano Peverelli měl na starost 

komunikace, avšak hned v říjnu 1943 byl vystřídán Augustem Liveranim - úřadoval 

ve Veroně. Ministrem veřejných prací se sídlem v Benátkách byl jmenován Ruggero 

Romano a konečně Giuseppe Spinelli se stal ministrem práce (toto ministerstvo bylo 

vytvořeno až v lednu roku 1945).96 
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2.3.3 Moc soudní 

 Návrh ústavy RSI se vymezením soudní moci zabýval pouze v deseti článcích. 

Všichni soudci měli být jmenováni ducem, zároveň se předpokládalo zřízení jediného 

Nejvyššího kasačního soudu (Suprema Corte di cassazione) pro území celé republiky. 

Tento soud měl sídlit v Římě a předmětem jeho činnosti bylo jednak zajištění 

jednotnosti výkladu a aplikace právních norem soudci všech instancí, jednak řešení 

kompetenčních sporů mezi soudní samosprávou a státní správou. Bigginiho ústava 

rovněž počítala se vznikem zvláštních soudů (tribunali straordinari) a vojenských 

soudů (tribunali militari), jejichž působnost ale měla být podstatně omezena. 

 

 Ve skutečnosti byla spravedlnost zajišťována soudní soustavou, jejíž 

rozhodování bylo ovlivňováno státem a která vynášela rozsudky v souladu se zájmy 

fašistické strany, duceho a často také Třetí říše. Hlavní důraz byl kladen na represivní 

složku státní moci - po rekonstrukci fašistického režimu v Itálii byl obnoven Zvláštní 

soud na ochranu státu (Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato), který plnil 

důležitou funkci už ve dvacátých a třicátých letech - právě před ním se odehrávaly 

všechny vykonstruované politické procesy. V nově schvalované legislativě dominovaly 

právní předpisy omezující občanské svobody - tyto normy byly zejména namířeny proti 

židům, partyzánům a všem osobám, které by jim jakýmkoliv způsobem pomáhaly. 

V Italské sociální republice nebyla respektována presumpce neviny, právo 

na spravedlivý proces, právo na zákonného soudce ani další principy, jejichž dodržování 

většinou ve svém vlastním zájmu garantuje stát. 

 

 

2.4 Armáda Italské sociální republiky 

 Oficiální armáda Italské sociální republiky, Národní republikánská armáda 

(Esercito Bazionale Repubblicano, EBR) byla vytvořena v říjnu 1943 z bývalých 

jednotek královské armády (Regio Esercito), které zůstaly věrné Mussolinimu. 

Záležitosti ozbrojených sil měl v RSI na starosti ministr obrany Rodolfo Graziani, jenž 
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také podepsal se zástupci Třetí říše Rastenburský protokol umožňující Mussoliniho 

republice vytvořit vlastní armádu o velikosti čtyř divizí. Velkým problémem bylo, kde 

sehnat dostatek vojáků. Mnoho příslušníků bývalé královské armády se totiž připojilo 

na stranu Spojenců nebo bylo zajato wehrmachtem a posláno na nucené práce 

do Německa. Graziani s Mussolinim nalezli jednoduché řešení - odmítnutí nástupu 

do armády se trestalo smrtí. Na výcviku (který probíhal například v Paderbornu nebo 

Heidelbergu)97 a výbavě armády RSI se podíleli především Němci - v létě roku 1944 

byla první divize připravena k boji a vyslána na frontu. Vojáci RSI při bojových akcích 

úzce spolupracovali s wehrmachtem a byli podřízeni německému velení. 

 

 ENR byla tvořena čtyřmi divizemi - první pěší divizí Italia, druhou pěší divizí 

Littorio, třetí námořní divizí San Marco a čtvrtou alpskou divizí Monte Rosa.98 Měly 

za úkol bránit gotickou linii (Linea Gotica) vytvořenou polním maršálem Albertem 

Kesselringem a zamezit tak dalšímu postupu Spojenců na sever Apeninského 

poloostrova. Za tímto účelem byly některé republikánské jednotky spojeny 

s německými ve společnou německo-italskou Ligurskou armádní skupinu 

(Heeresgruppen Ligurien), která střežila pobřeží Ligurského moře (v okolí La Spezie 

a Janova) pro případ vylodění Spojenců. Mnohé oddíly Národní republikánské armády 

se na frontu ani nedostaly a jejich jediná činnost spočívala v potlačování sílícího 

partyzánského hnutí v horách a na venkově. Podobnou funkci plnily černé brigády 

(Brigate Bere), polovojenské fašistické skupiny operující na území RSI.  

 

 Další složkou ozbrojených sil RSI bylo Národní republikánské letectvo 

(Aeronautica Bazionale Repubblicana, ABR), jež vzniklo transformací z královského 

letectva (Regia Aeronautica) a které chránilo severoitalská průmyslová centra (Milán, 

Turín, …) před nálety spojeneckých letounů, a Národní republikánské námořnictvo 

(Marina Bazionale Repubblicana, MBR), vytvořené z bývalého královského 

námořnictva (Regia Marina). 

                                                           
97

 LEPRE, Aurelio. La storia della Repubblica di Mussolini - Salò: Il tempo dell’odio e della violenza. 
Milano: Mondadori, 2000, s. 167. 
98

 Army and Militia. [cit. 2009-05-09]. Dostupný z WWW:  
< http://www.comandosupremo.com/RSI.html >. 



Bakalářská práce                                                              Republika Salò a její postavení v mezinárodních vztazích 

~ 45 ~ 
 

 

 Jako pokračovatelka Dobrovolných milic pro národní bezpečnost (Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Bazionale) neboli černých košil (Camicie nere) vznikla 

dekretem z prosince 1943 Národní republikánská garda (Guardia Bazionale 

Repubblicana, GBR). 

 

 

2.5 Územně-správní členění Italské sociální republiky 

 Italská sociální republika neměla žádné oficiální hlavní město. V článku 4 

návrhu ústavy byl uveden Řím, ten ale nepřipadal v úvahu. Všechny ústřední orgány 

RSI se nacházely v oblasti Pádské nížiny - důležitými centry bylo Salò, Gargnano nebo 

Verona. Charakteru hlavního města de facto se svým významem asi nejvíce přiblížilo 

městečko Salò na břehu Lago di Garda. Ministerstva a jiné úřady byly rozmístěny 

po celém území RSI - mimo jiné v Trevisu, Vicenze, Cremoně, Padově, Benátkách, 

Bergamu, Brescii, Miláně a Veroně.  

 

 RSI byla administrativně rozdělena na okresy (Provincie) a obce (Comuni), které 

měly vlastní samosprávu. Občané s trvalým bydlištěm v obvodu okresu či obce mohli 

v místních volbách zvolit radu (consiglio), která pak ze svých řad vybrala starostu obce 

(Podestà del Comune) nebo předsedu okresu (Preside della Provincia).99 

 

 

2.6 Ekonomika Italské sociální republiky 

 Mussolini vedl mezi lety 1943 a 1945 hospodářskou politiku zcela odlišnou 

od té, kterou praktikoval předchozích dvacet let. Zatímco dvacátá a třicátá léta byla 

ve znamení korporativismu a zákazů stávek nebo odborových organizací, nyní se duce 
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snažil populisticky zalíbit pracujícím. Mussolini tvrdil, že nikdy neopustil levicové 

myšlenky a že by ke znárodňování, které se stalo klíčovým pojmem pro ekonomiku 

RSI, přistoupil už dříve, kdyby se neschylovalo ke světové válce. 

 

 Socializace hospodářství byla v náznacích nastíněna už ve Veronském manifestu, 

stejně tak v návrhu ústavy RSI se počítalo s tím, že by stát mohl převzít správu nad 

podniky se strategickým významem. Tyto tendence vyvrcholily 12. února 1944, kdy byl 

vydán Dekret o znárodnění podniků (Decreto della socializzazione della impresa);100 

účinnosti nabyl 30. června téhož roku. Mussoliniho dekret předpokládal, že stát 

znárodní všechny podniky s milionovým kapitálem nebo minimálně sto zaměstnanci. 

Jak uvádí Nolte, „je to ten raný Mussolini, který vyhlašuje následující definici 

Repubblica Sociale Italiana (RSI): ‚Bude republikou italských pracujících a už se ujala 

odhodlaného uskutečňování všech postulátů, které byly celých čtyřicet let napsány 

na praporech socialistického hnutí.’ Nepovažuje tedy RSI za pokračovatelku fašismu, 

nýbrž za uskutečnění čtyřicetileté socialistické činnosti (od roku 1880 až do roku 1920), 

na níž měli tak významný podíl jeho otec i on sám!“101 Totální přechod všech větších 

soukromých podniků pod správu státu byl dokončen v březnu 1945;102 turínská 

automobilka FIAT byla znárodněna 22. ledna 1945 a milánský gumárenský podnik 

Pirelli 1. února 1945. Od 5. dubna 1945 docházelo k znárodňování také menších 

podniků.103 

 

 Mussoliniho rozhodnutí transformovat ekonomiku a distancovat se tak 

od předchozích idejí (krok, který Hitler rozhodně neschvaloval) můžeme chápat také 

jako snahu ukázat, že se ještě duce úplně nevzdal a že se ani v budoucnu nebude chtít 

ve všech ohledech podvolit německému diktátu. 
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2.7 Postavení židů a jiných menšin v Italské sociální republice 

 Židé byli perzekuováni už od roku 1938 na základě Manifestu fašistického 

rasismu (Manifesto della razza),104 jejich situace ale nebyla zdaleka tak špatná jako 

v Třetí říši - fašisté měli na rasovou problematiku jiný pohled než nacisté. Židé žili 

na Apeninském poloostrově už po staletí a byli dokonale asimilováni. Pojem „rasové 

vědomí“ ve společnosti neexistoval.105 Vše se změnilo s vytvořením nové republiky 

v roce 1943. Veronský manifest v článku 7 označil všechny příslušníky židovské rasy 

za cizince a za nepřátelský národ.106 Bávrh Ústavy Italské sociální republiky stanovil, že 

osoby židovské (razza ebraica) nebo jiné rasy (razze di colore) nemohou nabýt státní 

občanství RSI, rovněž jim byla odejmuta veškerá občanská práva - židé nemohli požívat 

politických práv, byl jim znemožněn vstup do armády, byli vyloučeni z ekonomických 

a kulturních aktivit.107 Vznik RSI také pro židy znamenal počátek deportací do 

vyhlazovacích táborů v Polsku a Německu. 

 

 První velká razie proti židovskému obyvatelstvu se konala hned na podzim. 

V sobotu 16. října 1943 se Němci z Himmlerových speciálních útvarů pokusili 

pozatýkat všechny židy v Římě. Akci veleli Herbert Kappler, šéf německé policie 

ve městě, a jeho zástupce Theodor Dannecker. Kapplerova jednotka však při operaci 

narazila na nečekané potíže - mnoho římských obyvatel totiž pomáhalo židům v útěku. 

Němcům se tak nakonec podařilo zadržet jen zhruba tisíc židů, to znamená na každého 

dopadeného jich připadalo jedenáct, kterým se podařilo uniknout.108 Židé z tohoto 

římského zátahu SS pak tvořili součást vůbec prvního transportu, který byl z italského 

území vypraven. 
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 Hitler byl rozhodnut zlikvidovat všechny židy na území RSI, s čímž duce 

kategoricky nesouhlasil.  Nakonec ale musel Führerovo rozhodnutí jako mnoho jiných 

respektovat. Německým pogromům na židovské obyvatelstvo své republiky mohl jen 

nečinně přihlížet; právě v těchto chvílích si uvědomoval, že je jen loutkou v Hitlerových 

rukou. Iniciativu v židovských otázkách přenechával Mussolini spíše Giovannimu 

Preziosimu, který byl známý svou nenávistí vůči osobám židovského vyznání. Preziosi 

byl přímo posedlý antisemitismem. Již v roce 1938 požadoval absolutní vyloučení 

ze společenského života pro všechny osoby, které by měly byť jen „kapku krve 

s židovským původem“.109 Podle Preziosiho kolovala židovská krev v žilách ministra 

vnitra Buffarini-Guidiho, podobné podezření měl dokonce i u Mussoliniho. Preziosi 

také vytvořil rasovou teorii italského fašismu a proto je někdy přezdíván jako „italský 

Alfred Rosenberg“. 

 

 Dne 4. ledna 1944 byl vydán dekret, který židům zakazoval používat tituly 

a vlastnit pozemky a jenž nařizoval konfiskaci veškerého židovského majetku. Židé byli 

také vyloučeni z výkonu funkcí ve veřejné správě nebo místní samosprávě.110 

 

 V dubnu 1944 byl v RSI na nátlak Němců vytvořen Generální inspektorát pro 

rasu (Ispettorato Generale della Razza), jehož vedení bylo svěřeno Giovannimu 

Preziosimu.111 Inspektorát měl za úkol koordinovat transporty židů a přispět k vyřešení 

„židovské otázky“ v Mussoliniho republice. Jeho dalším cílem byla exaktní definice 

italské krve (sangue italiano) v zákoně (který nakonec stejně nebyl nutný), aby 

nedocházelo k nejasnostem. Zde je návrh ministra vnitra Buffarini-Guidiho: 

Italské krve jsou italští občané, jejichž předci žijí 

na území Itálie alespoň od 1. ledna 1800, mají 

árijskou rasu bez křížení s rasou židovskou a jinými 

rasami různorodými neboli mimoevropskými. 

Za osoby s italskou krví jsou rovněž považováni 
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italští občané, jejichž předci mají až do druhé 

generace árijskou rasu bez křížení s rasou židovskou 

a jiným rasami různorodými neboli 

mimoevropskými.112 

 

 

2.8 Kulturní a společenský život v Italské sociální republice 

a jeho reflexe v kinematografii 

 Ministerstvo kultury RSI (Ministero della Cultura Popolare, MIBCULPOP), 

v jehož čele stál Ferdinando Mezzasoma, bdělo nad řádným společenským a kulturním 

životem v RSI. Jeho činnost spočívala především v cenzuře nebo úplném zákazu 

uměleckých děl, která by podporovala Spojence, partyzány, židy anebo se jinak příčila 

fašistické ideologii. Stejný význam měla proněmecká propaganda uskutečňovaná 

prostřednictvím novin, rozhlasu nebo krátkometrážních týdeníků promítaných 

v biografech. Občané RSI tak měli omezený, respektive znemožněný přístup 

ke svobodným a nezaujatým informacím, ale ještě na tom byli dobře ve srovnání s židy, 

kteří například do kin ani nemohli a byli úplně vyloučeni ze všech kulturních aktivit. 

 

 Ministerstvo kultury Italské sociální republiky vydalo 5. prosince 1943 dva 

dekrety: první nařizoval zabavení všech filmů z americké nebo anglické produkce, 

druhý upravoval složení Komise pro revizi kinematografických filmů (Commissioni 

di revisione delle pellicole cinematografiche).113  

 

 Z filmů, jež reagují na existenci RSI, respektive v širším měřítku na období 

italského fašismu, a které nám tak přibližují atmosféru a problematiku doby, můžeme 

uvést následující: Salò aneb 120 dnů sodomy (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975, 
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režie Pier Paolo Pasolini) - fiktivní adaptace románu markýze de Sada zasazená do RSI; 

Amarcord (1973, režie Federico Fellini) - příběh vykreslující atmosféru třicátých let 

v přímořském městě Rimini; Amen. (2002, režie Costa-Gavras) - film zachycující úzké 

styky mezi Vatikánem a nacistickými špičkami; Diktátor (The Great Dictator, 1940, 

režie Charles Chaplin) - parodické ztvárnění Hitlera a jeho vztahů s Mussolinim; Zvon 

pro Adano (A Bell for Adano, 1945, režie Henry King) - snímek popisující 

osvobozování jedné jihoitalské vesnice Spojenci; Řím, otevřené město (Roma, città 

aperta, 1945, režie Roberto Rosselini) - film o činnosti členů protifašistického odboje 

na sklonku druhé světové války. 

 

 

2.9 Okolnosti zániku Italské sociální republiky 

  

2.9.1 Salò se hroutí 

 Od vzniku RSI v září 1943 se situace Osy na evropských bojištích i v Pacifiku 

neustále zhoršovala. Bylo čím dál tím jasnější, že dny Třetí říše a jejích satelitů se blíží 

ke konci a že Hitlerova vize „tisícileté říše“ nebude naplněna. Spojenci 4. června 1944 

obsadili Řím a postupovali dále na sever - dne 19. července 1944 dobyli Livorno 

na pobřeží Středozemního moře a Anconu na pobřeží Jaderského moře.114 Stejně 

znepokojující musela být pro Hitlerovo vojsko skutečnost, že 6. června 1944 otevřeli 

Spojenci v Normandii západní frontu a že se ani na východní frontě wehrmachtu příliš 

nedařilo - Rudá armáda vytlačila Němce až k hranicím Polska a blížila se 

k Československu. 

 

 Dne 19. července 1944 odjel Mussolini vlakem na návštěvu k Hitlerovi 

do Rastenburgu, kam dorazil o den později. Führer právě přečkal pokus o atentát, který 

na něj spáchal major Claus von Stauffenberg (plánující vojenský převrat a uzavření 
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míru se Spojenci). Přes lehké zranění projednal Hitler s Mussolinim vojenskou situaci, 

která ale nebyla vůbec dobrá. Ještě téhož dne se duce vrátil zpět do Gargnana - 

s Hitlerem se už nikdy nesetkal.115 Intenzita spojeneckých náletů dále rostla stejně jako 

akce protifašistických partyzánských oddílů. Dny RSI byly sečteny. Mussolini byl 

znechucen tím, jak se Němci pořád vměšují do záležitostí jeho republiky. Rozhodl se 

odvolat ministra vnitra Buffarini-Guidiho, ale nenašel nikoho, kdo by byl ochoten 

nastoupit na jeho místo.116 Duce dokonce uvažoval o rezignaci, ale byl si moc dobře 

vědom toho, že by tento krok stejně nikam nevedl. 

 

 Dne 16. prosince 1944 pronesl Mussolini projev v milánském divadle Teatro 

Lirico.117 Byl to jeho vůbec první veřejný proslov od vzniku RSI, zároveň ale také úplně 

poslední v životě. Duceho projevu se zúčastnilo kolem třiceti tisíc přívrženců, kteří 

zaplnili přilehlé ulice a náměstí. Mussolini všechny přihlížející ujistil, že válka ještě 

není ztracena a že s pomocí nových Hitlerových tajných zbraní Itálie dovede válku 

k vítěznému konci. Poté bude svoláno Ústavodárné shromáždění a obnovena svoboda 

slova bez ohledu na stranickou příslušnost.118 Jeho slova se nenaplnila. 

 

 Duce u vědomí blížícího se konce Italské sociální republiky začal bilancovat 

a říkat, co si opravdu myslel:  „Mussolini byl jeden a půl roku jen o málo víc než 

zajatec; teď konečně hovoří s některými svými důvěrníky zcela otevřeně a nejmohutněji 

z něho tryská jeho nepřátelství k Němcům… Ale pod kritikou současnosti se vynořuje 

dřívější odpor, hlubší kritika, která je namířena proti ‚němectví’ obecně, nakonec i proti 

antievropské a bezideové ‚vůli k moci,’ na niž sám upozornil už v roce 1914. 

Samozřejmě, že k fašismu a k vůbec prvnímu a nejmocnějšímu průkopníkovi orientace 

na sever se příliš nehodí toto zdůvodnění: ‚Jak se mohlo doopravdy někdy mluvit 
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o sjednocené Evropě s explozivním a neuspokojeným Německem?’“119 Na jaře 1945 

Mussolini konstatoval: „Jsem zodpovědný za věci, které jsem udělal dobře a jež mi 

nikdo nemůže upřít, stejně jako za své neúspěchy a pád… Skončil jsem. Má hvězda 

zapadla. Pracuji a vydávám se ze všech sil, ačkoliv vím, že už je to zbytečné. Snad jsem 

byl předurčen jenom k tomu, abych svému lidu ukázal cestu. Měl jsem teď odpočívat 

někde v klidu, ale už jste viděli rozumného diktátora?“120 Téměř neuvěřitelně působí 

Mussoliniho myšlenka, se kterou se 20. dubna 1945 svěřil jednomu novináři: „Kdyby 

byly proměnlivé válečné události přály Ose, navrhl bych vůdci ve chvíli vítězství 

světovou socializaci, to znamená: hranice výhradně historického rázu […] jednotnou 

měnu […] skutečné a radikální odstranění veškerého zbrojení.“121 

 

 Dne 25. dubna 1945 se Benito Mussolini a Rodolfo Graziani sešli v milánském 

paláci kardinála Schustera s Cadornou a dalšími předáky Národní odbojové rady 

(Comitato di Liberazione Bazionale, CLB), aby jednali o uzavření příměří. Duce chtěl 

vědět, jestli se Spojenci a odbojáři mohou zaručit za životy představitelů RSI a jejich 

rodinných příslušníků, pokud se vzdají. Cadorna s odvoláním na vrchního britského 

velitele polního maršála sira Harolda Alexandera Mussolinimu odpověděl, že s vojáky 

bude zacházeno jako s válečnými zajatci, ale osoby, které se provinily válečnými 

zločiny, budou postaveny před soud. Mussolinimu může „slíbit jen to, že bude souzen 

spravedlivě“.122 Mussolini si dal dohromady, jak by asi dopadl, a začal plánovat útěk 

do Švýcarska.  

 

 

2.9.2 Osud Mussoliniho a dalších představitelů Italské sociální republiky 

  Mussolini opustil Milán společně s několika dalšími ministry vlády RSI hned 

po schůzce s Cadornou, ostatní členové kabinetu zůstali v metropoli Lombardie, do níž 

bylo v posledních dubnových dnech roku 1945 přesunuto ústřední vedení RSI ze Sala 
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a Gargnana. Mussoliniho spěšný odjezd se ukázal jako prozřetelný, neboť ještě 

25. dubna večer se partyzánům podařilo obsadit celý Milán. Duce nejspíše při svém 

počínání ale zapomněl na svůj nedávný výrok: „Je nutné dát příklad: budu následovat 

osud mých mužů. Jsou odsouzeni padnout… Život mě nezajímá. Nepohnu ani prstem, 

abych se zachránil.“123 

 

 Benito Mussolini zamířil z Milána do lázeňského města Como, které leží 

na italsko-švýcarské hranici. Věřil, že útěkem do neutrálního Švýcarska si zachrání 

život. Dne 26. dubna 1945 v ranních hodinách odjel Mussolini z Coma do Menaggia, 

kde se připojil k německému konvoji směřujícímu na sever. O den později vyrazil 

konvoj do Merana, ale u Mussa byl zastaven partyzány, kteří neměli žádné námitky vůči 

průjezdu Němců, jen si chtěli ověřit, jestli není v některém voze schovaný prchající 

fašistický představitel. Ačkoliv byl duce převlečen za vojáka wehrmachtu, jeden 

z partyzánů ho při důkladnější prohlídce poznal a odvedl na velitelství partyzánů 

do Donga.124 Místní odbojová rada po konzultaci s Palmirem Togliattim (který byl 

momentálně v Římě) rozhodla, že mají být všichni zadržení okamžitě popraveni.125 

Rozsudek vykonal plukovník Valerio (vlastním jménem Walter Audisio) - nejdříve 

zastřelil Mussoliniho s milenkou Clarettou Petacci (která se rozhodla sdílet duceho osud 

až do konce), poté popravil dalších patnáct zajatých fašistů (mezi nimiž byl mimo jiné 

šéf Fašistické republikánské strany Alessandro Pavolini, ministr kultury Ferdinando 

Mezzasoma, ministr veřejných prací Ruggero Romano nebo ministr komunikací 

Augusto Liverani). Ještě večer téhož dne, tedy 28. dubna 1945, byla všechna těla 

převezena do Milána a pověšena za nohy pod střechu čerpací stanice Esso na Piazzale 

Loreto.126 
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 Italská sociální republika oficiálně zanikla až 29. dubna 1945, kdy bylo mezi 

německými jednotkami operujícími na území RSI a spojeneckou armádou uzavřeno 

příměří (známé jako Resa di Caserta), které zastavilo veškeré boje.  
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3. Důsledky pádu Republiky Salò 

 

3.1 Poválečné uspořádání Itálie 

 Italská kapitulace, zánik Italské sociální republiky a konec druhé světové války 

znamenaly obnovení království na celém italském území - po téměř dvou letech se 

Viktor Emanuel III. stal opět králem všech Italů. Hlava státu se ale zkompromitovala 

dvacetiletou spoluprací s fašisty, především pak způsobem, jakým na podzim roku 1922 

pomohla Mussolinimu k moci. Na pořadu dne bylo, jak tuto prekérní situaci vyřešit. 

Otázka budoucí formy státu ale musela ustoupit naléhavějším záležitostem: italské 

hospodářství se nacházelo v troskách, města byla rozbombardována - stát musel zajistit 

základní potřeby svého obyvatelstva. 

 

 Dekret krále Viktora Emanuela III. vydaný v červnu roku 1944 (za vlády Ivanoe 

Bonomiho) předpokládal svolání ústavodárného shromáždění po konci války, které 

mělo navrhnout a schválit ústavu a vybrat tak formu státu. Diskuse o budoucím 

uspořádání Itálie vyústily v březnu roku 1946 (za vlády Alcide De Gasperiho) ve vydání 

dalšího dekretu, který vyhlašoval konání celostátního referenda na 2. a 3. června 1946. 

Mezitím v květnu 1946 abdikoval Viktor Emanuel III. - novým a posledním italským 

králem se stal jeho syn Umberto II., někdy také přezdívaný „májový král“ (Re 

di Maggio). V referendu se většina obyvatel (přibližně 56 %) vyslovila pro nastolení 

republiky a zrušení monarchie, přičemž republika měla nejvíce přívrženců 

na průmyslovém severu a monarchii podporovali lidé zejména v zaostalé jižní Itálii. 

Na základě výsledků referenda Umberto II. opustil zemi a prozatímní hlavou státu se 

stal premiér Alcide De Gasperi, který byl po několika týdnech nahrazen Enricem 

De Nicolou - prvním prezidentem Italské republiky. Současně s referendem proběhly 

také volby do ústavodárného shromáždění, které v prosinci 1947 schválilo Ústavu 

Italské republiky (Costituzione della Repubblica Italiana).127 
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3.2 Srovnání Italské sociální republiky a jiných fašistických 

režimů za druhé světové války 

 Před a v průběhu druhé světové války vzniklo v Evropě mnoho fašistických 

režimů, Mussoliniho Italská sociální republika mezi nimi ovšem zaujímá zvláštní 

postavení. Duce byl až do roku 1943 Hitlerovi rovnocenným partnerem a hlavním 

evropským spojencem. Až postupem času, zejména pak od vytvoření RSI v září 1943, 

se dostal do pozice, v níž musel poslouchat Führerovy příkazy. Přesto nemůžeme 

představitele RSI s jistotou označit za kolaboranty, kteří zradili italský národ 

ve prospěch Třetí říše, neboť oddaně a věrně sloužili svému ducemu, muži, který 

předtím po dvacet let vedl samostatnou a nezávislou fašistickou Itálii. 

 

 Nolte upozorňuje na faktory, které sjednocovaly jednotlivé fašistické režimy: 

„Pocit sympatie dosti často pomáhal překonávat věcné rozpory. Bez těchto sympatií by 

Hitler nezískal všude v Evropě od Quislinga po Musserta, od Szálasiho po Doriota 

přesvědčené a fanatické kolaboranty. A ve skutečnosti nelze vedle opravdu neurčitých 

shod v negativním smyslu přehlédnout celou řadu shod pozitivních: vůdcovský princip 

a vůle k ‚novému světu,’ láska k násilí a patos mládí, vědomí elity a masové účinnosti, 

revoluční zápal a úcta k tradici. Nikoliv náhodou začaly brzy paradoxní snahy 

o fašistickou internacionálu. Nepostupovaly sice výrazně kupředu (právě tak málo 

náhodně), přesto tato tendence nevypovídá ve prospěch příbuznosti systémů méně silně 

než předběžný úsudek pozorovatele.“128   

 

 V Evropě se tak utvořily kolaborační a loutkové vlády: v Norsku (Vidkun 

Quisling), v Nizozemsku (Anton Mussert), v Maďarsku (Ferenc Szálasi), ve Francii 

(Jacques Doriot a představitel vichistického režimu Philippe Pétain), na Slovensku 

(Jozef Tiso) nebo v Chorvatsku (Ante Pavelić). Někteří výše jmenovaní politici se 

kolaboranty stali z ideologického přesvědčení (Szálasi nebo Doriot), další z touhy 

po moci (Quisling a Mussert), jiní zase s vidinou vytvoření samostatného státu (Tiso 

nebo Pavelić). Mussolini se svou RSI do této společnosti rozhodně nepatří. Jediné, co 
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má duce s ostatními společné, je způsob, jakým zemřel, to znamená nepřirozená smrt 

(existuje jen jedna výjimka - Pétainovi zmírnil Charles de Gaulle trest smrti 

na doživotí).  
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Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem se snažil přiblížit problematiku Italské sociální 

republiky, v obecnější rovině také fašismu. Stěžejní část práce byla tedy věnována 

samotné RSI a všem jejím aspektům.  

 

 Zevrubný popis událostí, jež provázely krátkou dobu existence Republiky Salò, 

tedy roky 1943, 1944 a 1945, by nám ovšem k pochopení situace nestačil. Proto jsem 

považoval za bezpodmínečně nutné zmínit se též o tom, co RSI předcházelo - 

Mussoliniho ideologickém formování a vývoji fašistické Itálie ve dvacátých a třicátých 

letech dvacátého století. Teprve se znalostí těchto souvislostí jsme schopni objektivně 

posoudit problematiku RSI. Mussolini byl původně socialistou, zřejmé socialistické 

tendence v jeho myšlení přetrvaly i bezmála třicet let poté, co byl kvůli svým názorům 

na postavení Itálie v první světové válce vyloučen z Italské socialistické strany. 

Na podzim roku 1943, v době, kdy se rodila Italská sociální republika, se tyto 

socialistické prvky duceho smýšlení dostávají opět na povrch, za tu dobu ale neztratily 

nic na své intenzitě. Dokladem budiž politika znárodňování, jež tvořila základní pilíř 

hospodářství RSI. Rovněž z Mussoliniho posledních výroků, které učinil v době, kdy už 

bylo jasné, jak dopadne druhá světová válka, je zřejmé, že pro něj socialismus zůstával 

stále aktuálním tématem - jako příklad může posloužit idea světové socializace, kterou 

Mussolini vyslovil v dubnu 1945 a v níž se vyjádřil v tom smyslu, že by se ji pokusil 

uskutečnit již daleko dříve, kdyby mu v tom nebránily nepříznivé vnější vlivy - zejména 

celosvětový válečný konflikt. Jestliže si uvědomíme všechna výše uvedená fakta, 

zjistíme, že osobnost Benita Mussoliniho nebyla zdaleka tak jednoznačná a vyhraněná, 

jak by se na první pohled mohlo zdát, ba naopak, že jeho charakter skrýval celé 

spektrum myšlenek a postojů, které někdy ustoupily do pozadí, jindy se zase dostaly 

do popředí. 

 

 Další kapitolou je specifický vztah dvou charizmatických osobností - Benita 

Mussoliniho a Adolfa Hitlera. Oba byli zároveň rivaly i spojenci, oba k sobě navzájem 

chovali zvláštní úctu a přátelství. Führer viděl v ducem sobě rovného partnera, což se 
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začalo měnit až s vývojem druhé světové války, kdy po italských vojenských 

neúspěších, puči a následné akci Otty Skorzenyho došlo k Hitlerem iniciované 

rekonstrukci fašistického režimu. Okolnosti si vyžádaly, že se RSI rozkládala pouze 

v severní části Apeninského poloostrova. Avšak ani v tomto období nemůžeme 

v Mussolinim vidět pouhého „vazala” Velkoněmecké říše, jako to bylo v případě Jozefa 

Tisa na Slovensku či Vidkuna Quislinga v Norsku. Musíme brát v potaz skutečnost, že 

Itálie, nyní už v tomto ohledu reprezentovaná jen Italskou sociální republikou, byla 

od začátku války hlavním evropským spojencem Třetí říše a že společně s Japonskem 

tvořila další pilíř Osy Berlín-Řím-Tokio. 

 

 Po důkladném prostudování všech italsky, anglicky i česky psaných monografií 

a po přihlédnutí k obsahu dobových dokumentů musíme konstatovat, že Italská sociální 

republika byla téměř ve všech aspektech své existence ovlivňována Hitlerovou 

Velkoněmeckou říší. Ačkoliv byla RSI de iure přiznána samostatnost a mohla tak 

požívat suverenity, de facto se jednalo o satelit nebo „vazala“ Třetí říše. Vliv Berlína 

byl patrný již při vytváření Republiky Salò a Mussoliniho rekonstruovanému 

fašistickému režimu se z něj nepodařilo po celý zbytek války vyvázat. Nejvýraznější 

rozdíl mezi „samostatnou“ Mussoliniho politikou dvacátých a třicátých let a politikou 

„diktovanou“ z Německa v období Italské sociální republiky můžeme spatřit v přístupu 

k židovské otázce - vznik RSI znamenal pro židy a další menšiny počátek či zesílení 

tvrdých represí včetně prvních transportů do koncentračních táborů v Německu.  

 

 Italská sociální republika, respektive doba její existence, reprezentuje jen 

efemérní etapu historie dvacátého století, přesto její význam není rozhodně marginální 

či zanedbatelný. V RSI se totiž sešlo hned několik specifických faktorů - jednalo se 

o zcela uměle vytvořený stát bez historických hranic, existoval bez schváleného 

ústavního dokumentu, nebyla v něm vytvořena legislativa (tuto funkci suploval duce 

a jeho kabinet) a v neposlední řadě - byl řízen jiným dominantním státem, 

Velkoněmeckou říší. Právě směs všech zmíněných aspektů dává dohromady 

Mussoliniho „labutí píseň“, Italskou sociální republiku. 
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Résumé 

Bakalářská práce „Republika Salò a její postavení v mezinárodních vztazích“ se 

pokouší přinést ucelený obraz Italské sociální republiky (Repubblica Sociale Italiana, 

RSI), někdy též nazývané Republika Salò (Repubblica di Salò) - loutkového státu, který 

existoval v letech 1943 až 1945 na severu Itálie. Ačkoli byla RSI oficiálně řízena 

fašistickým diktátorem Benitem Mussolinim, největší vliv zde vykonávala nacistická 

Třetí říše v čele s Adolfem Hitlerem. 

V úvodní kapitole se práce zabývá obecnými znaky, jež charakterizují fašismus - 

od korporativismu přes vůdcovský princip a totalitarismus až k propagandě a dalším 

rysům typickým pro tento režim. Dále je v bakalářské práci věnována pozornost vývoji 

fašistické Itálie ve dvacátých a třicátých letech minulého století - můžeme sledovat 

postupný nárůst vlivu fašistického hnutí, jenž vyvrcholil Pochodem na Řím v roce 1922, 

dále pak období dvacátých let, kdy se Mussolini snažil stabilizovat moc fašistů 

(Matteottiho aféra, …), následované lety třicátými, které se vyznačují duceho 

expanzivní politikou korunovanou dobytím Habeše v roce 1936 a uzavřením 

spojenectví s Hitlerem (Osa Berlín-Řím) v témže roce. Na závěr první kapitoly je 

stručně charakterizována osobnost Benita Mussoliniho. 

Hlavní část bakalářské práce je věnována Italské sociální republice. Nejdříve jsou 

popsány okolnosti jejího vzniku (puč proti Mussolinimu a následná Skorzenyho 

operace), dále práce analyzuje postavení RSI v mezinárodních vztazích s akcentací 

relací k Velkoněmecké říši. Další podkapitoly se zabývají jednotlivými problematikami 

souvisejícími s Italskou sociální republikou - dělba moci (exekutiva, legislativa, justice), 

ozbrojené síly (pozemní vojsko, letectvo a námořnictvo), územně-správní členění, 

hospodářství, postavení židů a jiných menšin nebo kulturní a společenský život v rámci 

RSI. Na závěr této části bakalářská práce popisuje skutečnosti, jež vedly k zániku 

Italské sociální republiky, a s tím úzce související osudy některých jejích nejvyšších 

činitelů. 

Závěrečná kapitola analyzuje situaci v Itálii bezprostředně po skončení druhé světové 

války (debaty o budoucím uspořádání státu a následné referendum). Pro zajímavost je 

připojena podkapitola srovnávající Mussoliniho RSI s ostatními fašistickými režimy 

vládnoucími v různých evropských zemích za druhé světové války. 
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Summary 

The undergraduate thesis “Salò Republic in International Relations“ attempts to revive 

an authentic flavour to the Italian Social Republic (Repubblica Sociale Italiana, RSI), 

sometimes referred to as Salò Republic (Repubblica di Salò) - to a puppet state that 

existed between 1943 - 1945 in northern Italy. Even though the RSI was technically 

controlled by the fascist leader Benito Mussolini, in fact it was just a vasal state 

of Adolf Hitler’s Third Reich.  

The opening chapter deals with general characteristics of Fascism - from corporatism 

and leader principal to totalitarianism and propaganda. Further the work concentrates 

on Italy during the 1920s and 1930s with Fascism gaining increasingly more ground 

and influence, culminating with the March on Rome in 1922; in 1920s Mussolini tried 

to ensure political stability (Matteotti´s Case, …), 1930s saw duce’s expansionist 

policies that materialized in the conquest of Ethiopia in 1936 following the defeat of the 

Abyssinian forces. In the same year an alliance with Hitler was forged (Rome-Berlin 

Axis). The end of the first chapter looks at Benito Mussolini. 

The main part of the undergraduate thesis is devoted to the Italian Social Republic - its 

origin (coup d’état against Mussolini and subsequent Skorzeny’s Operation); its role 

in international relations with emphasis on the relation towards the Greater German 

Reich (Großdeutsches Reich). Other subchapters comment on particular issues 

connected with the RSI - the division of powers (executive, legislative, judicial), armed 

forces (artillery, air forces and navy), territorial subdivision, economic situation of Jews 

and other minorities or cultural and social life in the Republic. The end of this part 

describes events leading to the fall of the RSI and mentions fates of some of the most 

prominent representatives.  

The final chapter analyses situation in Italy immediately after the end of the WWII 

(debates on the form of the state and subsequent referendum). To enliven my work 

a chapter was added that compares Mussolini’s RSI with other fascist regimes 

established during the WWII in different countries. 
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Seznam zkratek 

 

ANR = Národní republikánské letectvo (Aeronautica Bazionale Repubblicana) 

CLN = Národní odbojová rada (Comitato di Liberazione Bazionale) 

ENR = Národní republikánská armáda (Esercito Bazionale Repubblicano) 

GNR = Národní republikánská garda (Guardia Bazionale Repubblicana) 

MINCULPOP = Ministerstvo kultury RSI (Ministero della Cultura Popolare) 

MNR = Národní republikánské námořnictvo (Marina Bazionale Repubblicana) 

OZAK = Operační zóna jadranského pobřeží (Zona d’operazioni del Litorale adriatico /  

Operationszone Adriatisches Küstenland) 

OZAV = Předalpská operační zóna (Zona d’operazioni delle Prealpi / Operationszone 

Alpenvorland) 

PFR = Fašistická republikánská strana (Partito Fascista Repubblicano) 

PNF = Bárodní fašistická strana (Partito Bazionale Fascista) 

RSI = Italská sociální republika (Repubblica Sociale Italiana) 

SS = Ochranný oddíl (Schutzstaffel) 

WWII = druhá světová válka (World War II) 
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Vymezení tématu bakalářské práce 

 Republika Salò (Repubblica di Salò), oficiálně nazývaná Italská sociální 

republika (Repubblica Sociale Italiana), byl loutkový stát na severu Itálie vytvořený a 

řízený fašistickým diktátorem Benitem Mussolinim. Existoval na sklonku druhé světové 

války, mezi lety 1943 a 1945. Ve skutečnosti se jednalo o satelit rozpadající se 

Velkoněmecké říše. Republika Salò vykonávala suverenitu jen nad částí Apeninského 

poloostrova - ovládala území severní Itálie, zatímco jih byl postupně obsazován 

spojeneckými jednotkami. 

 

 Podřízené postavení Republiky Salò vůči Velkoněmecké říši nebylo tehdy 

rozhodně žádnou výjimkou. V podobné pozici se ocitla Slovenská republika vedená 

klerofašistickým režimem Jozefa Tisa nebo norská kolaborační vláda Vidkuna 

Quislinga. Důvody těchto závislostí byly různé, Republika Salò však měla mezi 

německými vazalskými státy přeci jenom trochu zvláštní postavení. Na začátku druhé 

světové války byla Itálie jedním z pilířů Hitlerova plánu na ovládnutí Evropy a posléze i 

celého světa. Jenže původní Führerovy záměry bleskového ovládnutí evropského území 

vzaly rychle za své, a to především kvůli, respektive díky schopnostem italských 

bojových jednotek, jejichž výcvik a disciplína nebyly na vysoké úrovni. V roce 1943 

ztratil Mussolini dokonce kontrolu nad samotnou Itálií a byl zajat. Vysvobodila ho až 

vojenská operace vedená Ottou Skorzenym na Hitlerův příkaz. Mussolini, který do té 

doby ovládal celou Itálii, se teď dostal do svízelné situace. Z Hitlerova donucení založil 

stát na severu Itálie, který byl však spíše německým protektorátem než reprezentantem 

italské svrchovanosti. Republika Salò neměla dlouhého trvání, postup spojeneckých 

vojsk na sever Apeninského poloostrova znamenal v dubnu 1945 její zánik. 

 

Cíle bakalářské práce 

 Ve své bakalářské práci se budu komplexně zabývat problematikou Italské 

sociální republiky. Na začátek se zaměřím na okolnosti jejího vzniku, které budu 

konfrontovat se situací v tehdejší Itálii. Hlavní část bude tvořit samotná existence 
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Republiky Salò - do jaké míry byla italská vláda samostatná a do jaké míry byla řízena 

z Berlína, jak byla v Italské sociální republice utvářena moc zákonodárná, výkonná a 

soudní, jaké bylo postavení Republiky Salò v mezinárodních vztazích (jaké státy vůbec 

uznaly její vznik) a mnohé další otázky. Dále se zaměřím na srovnání Republiky Salò 

s předcházejícím Mussoliniho režimem stejně jako s ostatními fašistickými státy, které 

byly pod německým vlivem. Neopomenu zmínit ani další podstatné náležitosti 

uspořádání každého státu, jako například ekonomické otázky nebo územně-správní 

rozdělení. V neposlední řadě se budu věnovat tomu, jaký vliv měl režim v Republice 

Salò na každodenní život lidí, na jejich kulturní, sportovní a jiné aktivity. Na závěr se 

zmíním o zániku Italské sociální republiky a o rychlém pádu Benita Mussoliniho. 

  

Zpracování bakalářské práce 

 Při zpracování své bakalářské práce budu vycházet především z literárních 

monografických zdrojů, které se zabývají obdobím druhé světové války. Důraz budu 

klást v prvé řadě na literaturu týkající se italského fašismu, Benita Mussoliniho a 

Republiky Salò. Budu čerpat z pramenů v italštině, angličtině a češtině. Zejména italsky 

a anglicky psaná odborná literatura by měla podat věrný a podrobný obraz tehdejší 

doby. Dále použiji texty dokumentů, které souvisí s danou problematikou. Mnoho 

informací o Italské sociální republice lze nalézt také na internetu. Internetové zdroje 

budou tedy další nedílnou součástí, která mi bude pomáhat při zpracování tématu. Ve 

své bakalářské práci se rovněž pokusím zohlednit různá kulturní díla, která jakýmkoliv 

způsobem reagují na období Republiky Salò.  
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