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Bakalářská práce „Fašistický režim Benita Mussoliniho v Itálii mezi dvěma světovými 

válkami: od nástupu duceho k moci po konsolidaci italského fašismu“ mapuje 

fašistický režim od jeho počátku po 1. světové válce až do vstupu Itálie do války v 

roce 1940. Toto období je důležité nejen z vnitropolitického hlediska, vlastní fašistická 

minulost je v Itálii dodnes vnímána jako velmi citlivé téma, ale stejně tak pro světové 

dění, protože se Itálie stala jedním z prvních evropských států, kde se moci chopili 

fašisté. Práce zkoumá příčiny a události, které napomohly vzniku fašistického hnutí v 

Itálii s důrazem na analýzu osobnosti Benita Mussoliniho, vůdce tohoto hnutí. Práce 

sleduje jeho odklon od socialistické strany, založení fašistického hnutí v roce 1919, 

zisk postu předsedy vlády v roce 1922, pevné uchopení veškeré moci v Itálii, fašizaci 

státu a potlačení opozice. Práce popisuje fašistickou doktrínu a postupnou proměnu 

režimu z autoritářského k totalitnímu. Dále se zabývá zahraniční politikou, zejména 

druhé poloviny 30. let 20. století, kdy došlo k územní expanzi a sbližování Itálie s 

nacistickým Německem. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Benito Mussolini´s Fascist Regime in Italy between the two World 

Wars: from the Onset when Duce Came to Power to the Consolidation of Italian 

Fascism“ describes fascist regime from its beginning after World War 1 until Italy's 

entry into the war in 1940. This period is important not only for Italy itself, their own 

fascist past is still perceived as a very sensitive topic, but also for the world since Italy 



 

became one of the first states where the fascists seized power. The thesis examines the 

causes and events that have helped the emergence of the fascist movement in Italy, 

with the emphasis on personality of Benito Mussolini, leader of the movement. This 

thesis follows his leaving from the Socialist Party, the establishment of the Fascist 

movement in 1919, becoming prime minister in 1922, taking control of all power in 

Italy, and suppressing the opposition. The thesis describes the fascist doctrine and the 

gradual transformation from an authoritarian regime to a totalitarian. It also deals with 

foreign policy, especially the second half of 1930s, when Italy performed the territorial 

expansion and became close partner of Nazi Germany. 
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Úvod 

Předkládaná bakalářská práce, jejíž název zní Fašistický režim Benita 

Mussoliniho v Itálii mezi dvěma světovými válkami: od nástupu duceho k moci po 

konsolidaci italského fašismu, se zabývá tématem italského fašistického systému 

ztělesněného vůdcem Benitem Mussolinim. Z důvodu přílišné objemnosti této 

problematiky je obsah práce omezen na období od vzniku fašistického hnutí do 

vstupu země do války v roce 1940. Následný vývoj a zejména rok 1943, respektive 

sesazení Mussoliniho a následné ustavení tzv. Italské sociální republiky Salò 

(Repubblica Sociale Italiana, RSI), byly natolik turbulentní a bohaté na události, že 

by nebylo možné v intencích bakalářské práce toto téma plně a zodpovědně 

zpracovat.  

Stejně jako u dalších nedemokratických režimů, i v Itálii byl jednou z 

hlavních příčin jeho nastolení chaos panující po 1. světové válce a neschopnost 

demokratického zřízení zvládat zásadní politické i ekonomické problémy. Velké 

nesnáze monarchistická Itálie zažívala již před 1. světovou válkou, ta však stávající 

problémy zásadně vyostřila a prohloubila (navíc přidala i další), sehrála tak při 

vzniku fašistického hnutí i jeho nástupu k moci bezesporu klíčovou roli.  

Po dlouhých staletích chronické roztříštěnosti do mnoha nezávislých státních 

útvarů bylo území Apeninského poloostrova sjednoceno ve druhé polovině 19. 

století. Itálie byla sjednocena politicky, ne však mentálně, „národně“, což 

způsobovalo patrnou nedůvěru vůči státu i stávajícímu režimu. Velkým problémem 

byly i rozdíly z hlediska strukturální, respektive regionální vyspělosti jednotlivých 

oblastí a zaostalé zemědělství Představitelé italské monarchie se snažili o zásadní 

politické i ekonomické reformy, ty se však nikdy nepodařilo plně realizovat 

Definitivní konec těmto snahám učinil začátek 1. světové války. 

Ačkoli Itálie byla dlouholetým členem Trojspolku, do válečné vřavy vstoupila 

na straně Dohody. Za to také očekávala i adekvátní odměnu. Výsledné mírové 

smlouvy jí však přinesly zklamání, protože podle italského mínění nebyly naplněny 

sliby učiněné před válkou. Ve společnosti byl rozšířený tzv. „mýtus o zmrzačeném 

vítězství“, tedy názor, že země prolila krev statisíců italských vojáků a nyní byla 
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svými spojenci „okradena“, tedy že nezískala všechna před válkou slíbená území. 

Válka zásadně zhoršila i ekonomickou situaci země, ta se nyní nacházela v 

katastrofální situaci. Slabé vlády nebyly schopné uklidnit vnitropolitickou situaci ani 

přijmout důležité kroky pro ozdravení hospodářství. Poválečnou dobu tak 

doprovázely opakované stávky, demonstrace, chaos. Stejně jak v dalších evropských 

zemích se i v Itálii objevila hrozba levicové radikalizace, což zejména v důsledku 

příkladu ruské revoluce bylo vnímáno jako velké nebezpečí. 

V této chvíli se tak otevřel prostor pro fašistické hnutí. V roce 1919 byla 

ustavena organizace Bojové svazy (Fasci di Combattimento). Její představitelé 

včetně Benita Mussoliniho paradoxně pocházeli z velké části ze socialistické strany, 

která byla velkým odpůrcem tohoto politického směru; a naopak, fašisté vedli proti 

socialistům i obecně krajní levici ostré kampaně a docházelo i k fyzickému násilí. 

Fašisté své násilné akce ospravedlňovali nutností obnovit řád a pořádek, což také na 

základě vlády silné ruky činily, což jim vyneslo řadu příznivců uvnitř země i v 

zahraničí. V roce 1921 pak bylo fašistické hnutí transformováno v politickou stranu 

Národní fašistická strana (Partito Nazionale Fascista, PNF). Přes neúspěch ve 

volbách se PNF během několika málo měsíců podařilo uzurpovat politickou moc. V 

říjnu 1922 byl zorganizován tzv. pochod na Řím, v jehož důsledku si fašisté vynutili 

odstoupení vlády a možnosti sestavení nového kabinetu v čele s Mussolinim. Po 

dosažení tohoto cíle se Mussolini soustředil na rychlou fašizaci státu, čemuž 

rozdrobená opozice nebyla schopna účinně čelit. 

Hlavním cílem mé práce je tedy představení ucelené charakteristiky 

fašistického režimu mezi dvěma světovými válkami v Itálii, a to z hlediska více 

faktorů, například jeho vývoje, vnitřní struktury, typologie, zahraničních aktivit. 

Téma fašistické minulosti je v Itálii dodnes vnímáno velmi kontroverzně 

Nejdříve se soustředím na počátky italského fašismu, budu se snažit 

vysledovat jeho kořeny a základní faktory, které umožnily jeho nástup. Vysleduji, 

jaké příčiny a události napomohly k nástupu fašismu k moci. Přitom se soustředím na 

dva hlavní úhly pohledu, a to vnější a vnitřní vlivy. Za prvé na účinek zahraničních 

událostí, respektive první světové války a jejich výsledků, které v Itálii vyvolali 

nesouhlas, nespokojenost a nedůvěru vůči spojencům. Za druhé pak na samotný 
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politický systém země, jehož problematické fungování napomohlo nastolení 

nedemokracie. Přiblížím, jak Mussolini dokázal využít politické nestability, v níž se 

Itálie po 1. světové válce nacházela. Blíže se podívám i na samotnou osobu Benita 

Mussoliniho, který tento režim ztělesňoval. Následně se zaměřím na mechanismus 

ustavení PNF a samotný nástup k moci v roce 1922. 

Druhou kapitolu pak budu věnovat analýze samotného režimu, kdy se 

pokusím představit jeho typologii a ideologické zaměření. Soustředím se především 

na jeho hlavní charakteristiky, ideologické principy, mechanismy, ale i vývoj. Určit, 

zda byl Mussoliniho režim autoritářský nebo totalitní, není snadné, jelikož neexistuje 

obecná shoda ani mezi předními odborníky. Představím tedy hlavní teorie 

autoritářského a totalitního systému a aplikuji je na fašistickou Itálii a následně se 

pokusím tuto otázku zodpovědět.  

V následující části se pak budu věnovat období konsolidace italského fašismu, 

jehož součástí byla i územní expanze. Mussolini vytrvale odmítal poválečný 

versailleský systém, jeho cílem bylo vytvořit tzv. Velkou Itálii, proto značnou část 

své práce věnuji i oblasti zahraniční politiky, a to ve druhé polovině 30. let, kdy v 

jejím rámci došlo k významným změnám.  

Ve své práci se budu snažit používat zejména analytickou metodu, eventuálně 

při porovnání italského případu s nacistickým Německem metodu komparativní. 

Cílem mé práce bude popsat a zhodnotit jednotlivé aspekty vnitřního vývoje a 

zodpovědět hlavní otázky, mezi nimi například následující. Proč došlo k nástupu 

fašismu v Itálii? Respektive co umožnilo, aby si fašistické hnutí během několika 

málo let dokázalo pomocí demokratických mechanismů vydobýt tak silnou pozici 

(vstup do parlamentu, vysoké politické funkce atd.)? Proč a jak se Mussolinimu 

podařilo v tak krátké době zlikvidovat opozici a nastolit autoritářský režim? Šlo o 

puč – násilné převzetí moci nebo o ujmutí se vlády demokratickými prostředky? Jak 

vypadal Mussoliniho režim, jakou měl strukturu a jaké cíle italská fašistická 

ideologie uplatňovala? Lze v Mussoliniho ideologii nalézt některé totalitní rysy? 

Jedná se o autoritářský nebo již totalitní režim? Byl Mussoliniho fašismus podobný 

ostatním fašistickým evropským režimům nebo jde o zcela specifický model, případ 

sui generis? A dále, čím si Mussolini zasloužil důvěru (dalo by se říci až náklonnost) 
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západních velmocí? Jak režim ovlivnilo spojenectví s Německem? Jak moc si byl 

italský fašismus podobný s německým nacismem, resp. existovaly mezi nimi zásadní 

rozdíly? 
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1. Povále čná krize a nástup Mussoliniho k moci 

1.1. Poválečná situace v Itálii 

Na podzim roku 1918 bylo mezi Dohodou a Ústředními mocnostmi uzavřeno 

příměří. Ačkoli válečné operace již skončily, mezinárodní vztahy bylo nutné nově 

uspořádat, aby se minimalizovalo budoucí opakování takto rozsáhlého konfliktu. 

 Během ledna 1919 se zástupci vítězných států 1. světové války sešli na 

mírové konferenci v Paříži. Jedním z hlavních úkolů konference byla příprava znění 

mírových smluv pro poražené státy. Němci se jednání nesměli účastnit, měli vyčkat 

na dohodnuté mírové podmínky a poté je bezpodmínečně přijmout. Na definitivních 

rozhodnutích se podílely pouze vítězné mocnosti bojující na straně Dohody, kterými 

byly Francie, Velká Británie, USA a Itálie a Japonsko1. Za Itálii se jednání účastnil 

premiér Vittorio Orlando, za Francii Georges Clemenceau, za Británii David Lloyd 

George a za USA prezident Woodrow Wilson. 

Italští reprezentanti však brzy pocítili zklamání, protože se s nimi nejednalo 

jako s rovnocenným členem vítězné aliance a počítalo se s tím, že budou souhlasit se 

vším, co ostatní zástupci navrhnou. Slibované územní zisky na úkor poražených státu 

naplněny nebyly. Mírová smlouva s Německem byla podepsána ve Versailles 

28. června 1919. Na bývalém Rakousku-Uhersku Italové získali Trentino2 a město 

Terst, ale naopak nebylo vyhověno řadě dalších italských požadavků, například 

jejich žádosti o přístav Fiume (dnešní Rijeka), zbytek Istrie a Dalmácie, ani uznání 

své zóny vlivu v Albánii či Jižních Sporadách. V Africe pak získali pouze Jubaland 

a jiná menší území na hranicích Eritreje a Libye. [Mack Smith 1997: 276-280]  

Delegace italských zástupců dokonce z konference (na protest) načas odjela, 

aby donutila spojenecké mocnosti k přijetí italských požadavků. Velký důraz v tomto 

ohledu byl kladen mimo jiné na uznání nároku na přístav Fiume, vyznačující se 

strategickou polohou a výrazným podílem italského obyvatelstva; a to přesto, že 

Londýnskou smlouvou z roku 1915 nebylo toto území Itálii přislíbeno. Po válce se 

                                              
1 Japonští zástupci se účastnili jednání o otázkách Dálného Východu a Pacifiku, bez něj zasedali jako tzv. 
Rada čtyř. 
2 Jižní Tyrolsko, později autonomní region Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
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italské hospodářství nacházelo v katastrofální situaci. Politická situace nebyla o moc 

lepší, často se tu střídaly slabé, převážně liberální vlády, které nebyly schopné 

uklidnit vnitropolitickou situaci. Různorodé nacionalistické skupiny zpochybňovaly 

nové italské hranice se sousedním Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců. 

Nacionalisté v čele s Gabrielem D'Annunziem a Mussoliniho (proto) fašistický proud 

se cítili dotčeni, že Itálie nedostala tolik, kolik si za svou účast po boku Dohody 

podle svého mínění zasloužila. Vše vyústilo v září 1919 okupací Fiume 

D'Annunziovou legií (legione), která byla složená hlavně z elitních 

demobilizovaných jednotek, tzv. arditi3. Po déle než roční okupaci došlo v listopadu 

1920 k podepsání italsko-jugoslávské smlouvy, Fiume byl potvrzen statut 

svobodného města. Ziskem pozemního koridoru, který vedl k přístavu, se na oplátku 

Itálie vzdala nároků na Dalmácii (kromě Zadaru a ostrova Lagosty). [Moravcová, 

Bělina 1998: 88; Eatwell 1996: 36-37] 

Itálie od začátku usilovala o revizi míru. Jako člen vítězné koalice nebyla 

s uzavřenými podmínkami zcela spokojená, ve společnosti byl velmi rozšířen 

například tzv. mýtus o zmrzačeném vítězství (mito della vittoria mutilata)4. Mnoha 

občanům se zdálo, jako by přišlo 650 000 mladých italských mužů o život nadarmo. 

Italská vojska nedobyla ani to, co před čtyřmi roky nabízelo Rakousko. Válka, která 

měla národ „vytvořit“ nebo „potvrdit“5, ho ve skutečnosti ještě více rozštěpila.  

 

1.2. Politický systém italského království  

Italské království (Regno d´Italia) vzniklo v roce 1861 sjednocením6 

(Risorgimento) několika státních útvarů na území Apeninského poloostrova a 

                                              
3 Přeloženo z italského do českého jazyka, slovo ardito (množné číslo arditi) znamená jako smělý, odvážný, 
statečný, nebojácný. Po poradě s vedoucí práce byl pro přeložení italských termínů do češtiny používán vždy 
on-line slovník serveru Seznam: <http://slovnik.seznam.cz/>, <http://slovnik.seznam.cz/?q=&lang=it_cz>. 
V případě nejednoznačnosti jsem pak vždy sporné slovo konzultovala s vedoucí práce. 
4 Ten vyházel z přesvědčení, že Itálie nebyla za svou účast ve válce na straně Dohody dostatečně odměněna, 
respektive že nebyly naplněny všechny sliby jí údajně učiněné, respektive že nedostala veškerá přislíbená 
území, byla o tyto „bonusy“ de facto obrána a její „vítězství zmrzačeno“. 
5 K politickému sjednocení země došlo na jaře roku 1861 (podrobně viz následující kapitola), spolu se 
státoprávní unifikací však nedošlo i ke sjednocení „národnímu“, mentálnímu a kulturnímu. To znamená, že 
nedošlo k vytvoření jednotného italského národa a společné italské identity, přežíval lokální patriotismus. 
6 Proces unifikace země, roztříštěné po dlouhá staletí na desítky státních útvarů, označovaný jako tzv. 
Risorgimento, byl kombinací sjednocení zdola (demokratický proud v čele s Giuseppem Garibaldim) a shora 
(budoucí královskou rodinou Itálie, sardinskou-savojskou dynastií). 
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přilehlých ostrovů. Stalo se tak pod vládou sardinsko-savojské neboli piemontské 

dynastie7, která vládla v Sardinském království a představovala jediný královský rod 

alespoň částečně „domácího“ původu8. Král Viktor Emanuel II. ze savojské dynastie 

se stal italským králem. Sjednocení Itálie bylo dokončeno v září 1870, kdy byl po 

odchodu francouzských vojsk obsazen Řím a následující rok pak vyhlášen hlavním 

městem9.  

Italské království převzalo ústavu sardinského krále Karla Alberta schválenou 

jako Statuto Albertino v roce 1848. Tato ústava se tak stala základním zákonem 

italské konstituční monarchie po následujících 100 let. Zpočátku poměrně 

konzervativní dokument dávající mnoho práv králi byl v průběhu let měněn nejdříve 

liberálním a později autoritářským směrem. Ústava utvářela parlament s dvěma 

komorami, volenou Poslaneckou sněmovnou (Camera dei Deputati) a jmenovaným 

Senátem království (Senato del Regno). Král měl právo vydávat dekrety mající sílu 

zákona a osobně vybíral a jmenoval všechny členy senátu; sněmovna pak byla 

volena přímo občany v jednomandátových volebních obvodech. Z celkem 

22 182 37710 obyvatel Itálie mělo voličské právo jen půl milionu, byly zavedeny 

silné cenzy například z hlediska majetku11, věku, „gramotnosti“ (povinnost umět číst 

a psát), pohlaví (právo volit omezeno na muže12). Král zpočátku sám jmenoval a 

odvolával své ministry a neměl povinnost řídit se jejich radami, ale již od roku 1861 

bylo ustanoveno, že obsazení vlády by mělo být výrazem většiny z 

hlediska poslaneckých mandátů. Funkce předsedy vlády nebyla v ústavě zmíněna, 

ale postupně se vyprofilovala a premiér často vedl i některé z důležitých 

ministerstev, jako ministerstvo zahraničních věcí, financí nebo vnitra. Premiér tak 

v oblasti exekutivy postupně přebíral stále víc pravomocí na úkor krále, a to za 

                                              
7 Užíván též název piemontská, případně různé varianty spojení těchto názvů. 
8 Například oproti rakouským Habsburkům, kteří ovládali území zejména v severních částech poloostrova, 
nebo Bourbonům v čele Království obojí Sicílie. 
9 Prvním hlavním městem se stalo sídelní město královské dynastie Turín, ležící v dnešním regionu Piemont. 
V souladu s postupným rozšiřováním území a potvrzování státní svrchovanosti nového režimu se v polovině 
60. let hlavní město přesunulo do toskánské Florencie. 
10 Stav dle sčítání lidu v prosinci 1861 [Maestri 1869: 25]. 
11 Pasivní volební právo bylo vázáno na minimální stanovenou výši majetku, respektive placení daní, přičemž 
minimální výše byla v jednotlivých regionech odlišná.  
12 Volební právo pro ženy bylo zakotveno až na sklonku 2. světové války, a to na základě Legislativního 
dekretu místodržitele č. 23 z 2. února 1945 (Decreto Legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23). 
[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donne_2010/Decreto_Legislativo_%20luogotenenziale_2_fe
bbraio_%201945,%20n.%2023.pdf]. 
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současného posilování legislativní moci. Na sklonku století tak již například 

odpovědnost vlády byla směřována spíše na parlament než na krále. [Mack Smith 

1997: 27-29] 

Během 19. století se u vlády střídaly dvě hlavní politické síly, Historická 

pravice (Destra storica) a Historická levice (Sinistra storica)13. V roce 1887 se 

předsedou vlády stal vůdce levice Francesco Crispi14, který se snažil vytvořit z Itálie 

mezinárodní velmoc, vládu více orientoval na zahraničí, usiloval o koloniální 

expanzi, posílení Trojspolku (s Německem a Rakouskem-Uherskem), do kterého 

Itálie vstoupila v roce 1882. Za jeho vlády byla schválena i řada liberálních zákonů, 

například zdravotní reforma z roku 1888. V roce 1885 Itálie silou anektovala Eritreu 

a Crispi ve svém druhém volebním období zavedl zemi do války v dosud nezávislém 

africkém státě Habeš, de facto nynější Etiopie. Válka začala v roce 1895 a skončila v 

roce 1896 drtivým vítězstvím etiopských sil vedených císařem Menelikem II. v bitvě 

u Aduy (battaglia di Adua). Po této zásadní porážce Crispi rezignoval. [Mack Smith 

1997: 125-170] 

Další silnou postavou tohoto období byl Giovanni Giolitti, jedna z hlavních 

postav pravice, sloužící ve vládách jako ministr financí už od roku 1882, včetně 

vlády Crispiho od roku 1889. Představoval spíše umírněného politika, nepodporoval 

drahé koloniální války. Předsedou italské vlády se stal celkem pětkrát, nejdříve v 

letech 1892-1893, později čtyřikrát v období 1903-192115. Z pravice 

reprezentovanou Giolittim vznikla v roce 1922 Italská liberální strana (Partito 

Liberale Italiano, PLI) fungující dodnes16. Významnou roli hrála i Radikální strana 

(Partito Radicale, PR) založená v roce 1877. V roce 1892 byla na základech 

několika levicových stran a dělnických sdružení vytvořena Italská socialistická 

                                              
13 Jejich zařazení na ideologické škále je značně problematické, mimo jiné i proto, že doktrína obou subjektů 
byl deklarovaný liberalismus. Historická pravice byla pravicovou stranou, mezi její hlavní body byla 
návaznost na politickou ideu spolusjednotitele země hraběte Camilla Bensa Cavoura, obrana zájmů vyšší 
buržoazie, šlechty a velkých vlastníků půdy, prosazování ekonomického liberalismu. Historická levice pak 
navazovala na demokratický proud sjednocení, její hlavní ideou byl tzv. progresivní liberalismus (liberalismo 
progresista), zejména za Crispiho éry pak levice prosazovala územní expanzi, respektive kolonialismus.  
14 John Acton uvádí, že Crispi se stal ministerským předsedou nakrátko již v roce 1878, kdy měl tento post 
reprezentovat od ledna do března 1878 [Acton 1911: 144]. Na oficiálním seznamu italských premiérů na 
stránkách současné Poslanecké sněmovny, tedy dolní parlamentní komory, však tento údaj uveden není, dané 
období spadá do funkčního období Agostina Depretise [http://www.camera.it/501?conoscerelacamera=51]. 
15 http://www.camera.it/501?conoscerelacamera=51 
16 http://www.partitoliberale.it/ 
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strana (Partito Socialista Italiano, PSI), jejímž vedoucím představitelem byl Filippo 

Turati. Republikánské názory reprezentovala Italská republikánská strana (Partito 

Repubblicano Italiano, PRI) založená v roce 1895; po 1. světové válce se pak na 

politické scéně etablovala Italská lidová strana (Partito Popolare Italiano, PPI)17. Po 

zavedení všeobecného volebního práva a poměrného systému vyšly z voleb v roce 

1919 socialistická strana spolu s lidovou stranou jako vítězové a znamenaly tak 

konec pro dosavadní vládnutí historických stran pravice a levice. Socialisté nebyli 

schopni v poválečném období nastartovat nutné reformy, což vedle krize z války a 

„mýtu o zmrzačeném vítězství“ napomohlo k nástupu Benita Mussoliniho. [Mack 

Smith 1997: 171-225] 

 

1.3. Benito Mussolini 

Benito Mussolini18 se narodil 29. července 1883 v malé vesničce ve Verano di 

Costa, která se nacházela v dnešním regionu Emilia-Romagna. Právě oblast Emilia-

Romagna (respektive historický kraj Romagna) a jmenovitě sídelní město Bologna 

byly tradiční baštou italských socialistů, kteří se přihlásili k politice revolučního 

násilí. Mussoliniho otec Alessandro byl zapáleným socialistou a aktivním členem 

(místní) bakuninistické19 sekce internacionály. V roce 1874 došlo v Bologni 

k pokusu o rozpoutání revoluce, která se odsud měla podle plánu rozšířit do dalších 

italských měst. Postup se však setkal s neúspěchem a Alessandro se musel nějakou 

dobu skrývat před policií. V roce 1889 se mu podařilo stát se členem obecní rady a 

své místo si udržel až do důchodu. [Ridley 2002: 11-12] 

Otec Mussoliniho byl, na rozdíl od jeho matky, zarytý ateista, nesl proto velmi 

nelibě, když byl malý Benito pokřtěn v kostele. O dětství Benita Mussoliniho se po 

jeho smrti napsalo mnohé, a to jak jeho fašistickými příznivci, tak odpůrci. Je však 

                                              
17 Na jejím základě pak byla za druhé světové války ustavena Křesťanská demokracie (Democrazia Cristiana, 
DC), která se následně stala dominantní stranou první italské republiky. 
18 Jeho celé jméno znělo Benito Amilcare Andrea Mussolini, přičemž všechna jména byla zvolena na počest 
slavných reformátorů a revolucionářů – jmenovitě se tímto vzorem stali socialisté Amilcare Cipriani a Andrea 
Costa a mexický president Benito Juárez. [Haugen 2007: 15]. 
19 Nazváni podle Michaila Alexandroviče Bakunina (1814-1876), ruský anarchista a revolucionář. Představitel 
kolektivistického anarchismu. V První internacionále stál v opozici vůči marxistům. V roce 1872 v ní došlo 
k rozštěpení, kdy od té doby měly anarchistické a marxistické směry odlišnou organizaci. [Heywood 2005: 
193] 
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nesporné, že prostředí, ve kterém vyrůstal, mělo na Mussoliniho budoucí politickou 

orientaci nezanedbatelný vliv. Odmalička byl vychováván v duchu italského 

socialismu, otec ho již v raném věku seznámil se socialistickou ideologií 

a marxistickou literaturou. Od útlého věku se u něj vyskytovalo problematické 

chování. V 9 letech ho rodiče poslali do internátní školy, studium skončilo jeho 

vyloučením ve chvíli, kdy ve rvačce bodl nožem svého spolužáka. Byl přeřazen do 

laické školy ve Forlìmpopoli, kde vydržel až do 18 let. Ačkoli byl jeho prospěch 

výborný, agresivní chování pokračovalo. I zde mu hrozilo vyloučení, opět za 

napadení nožem. Benito Mussolini se tak od všech diktátorů 20. století lišil mimo 

jiné tím, že byl na rozdíl od nich (ranně) mladistvým delikventem. [Ridley 2002: 18-

19] 

 

1.3.1. Pobyt ve Švýcarsku 

Profesní kariéru začal jako učitel v Gualtieri20 v dnešním regionu Emilia-

Romagna. Odtud však v roce 1902 odešel (respektive emigroval) do Švýcarska, které 

bylo tehdy ideálním útočištěm pro socialisty a anarchisty z dalších evropských zemí. 

Mussoliniho hlavním důvodem opuštění rodné země byl hrozící brzký nástup na 

povinnou vojenskou službu. Ve Švýcarsku se nejdříve živil jako stavební dělník, 

případně vykonával různé nekvalifikované práce. Důležitým faktem pro jeho 

budoucí kariéru však bylo setkávání s ostatními socialisty a navazování kontaktů, 

návštěvy studijních a debatních kroužků21. [Mack Smith 1997: 283] 

Ani ve Švýcarsku Mussolini neunikl problémům se zákonem. Jako revoluční 

socialista se často dostával do potyček s policií. Byl zadržen i kvůli padělanému 

vízu, ve kterém si přepsal datum tak, aby se do Itálie nemusel vrátit do konce roku 

1903, ale až 31. prosince 1905, a unikl tak povolávacímu rozkazu na vojnu. Na 

podzim roku 1904 se však rozhodl Švýcarsko opustit. Byl si totiž dobře vědom, že 

pokud na vojnu nenastoupí, bude muset po zbytek života žít mimo vlast. Po příjezdu 

domů se přihlásil úřadům a už v lednu 1905 se stal jedním z mužů 10. pluku ve 

                                              
20 Zde také poprvé vystoupil před publikem jako řečník, a to při příležitosti 20. výročí úmrtí Giuseppeho 
Garibaldiho. 
21 Mussolini se zde mimo jiné naučil výborně francouzsky. 
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Veroně. Na vojně sloužil 21 měsíců. Zajímavostí je, že rodina, přátelé a stoupenci 

fašistického vůdce se nikdy nesnažili maskovat jeho socialistickou éru, což se ale 

nedá říct o jeho pravém důvodu pobytu ve Švýcarsku, se kterým se jeho stoupenci 

nikdy neztotožnili. Fakt, že se chtěl vyhnout vojenské službě, byl pro ně nepřijatelný. 

[Ridley 2002: 33] 

 

1.3.2. Trentino 

Poté, co skončil v září 1906 vojnu, se opět živil jako pedagog. Ani po 

přestěhování do Forlì22 se nevyvaroval „pobuřujícího“ chování, které ho stálo 12 dní 

pobytu ve vězení. Krátce na to se vydal do severského města Trident (italsky Trento; 

německy Trient) na popud tamních socialistů, kteří si přáli, aby se Mussolini stal 

šéfredaktorem týdeníku L´Avvenire del Lavoratore23. Bez pochyb byl nadán 

žurnalistickým talentem. Město bylo součástí kraje Trentino24, které bylo jako jediné 

italské území z převážné části stále pod rakouskou nadvládou. Italové v Trentinu si 

přáli spojení se zbylou částí země. Na této straně stál i Mussolini a snažil se 

podporovat připojení kraje k Itálii, a to i prostřednictvím svých článků25. Tridentská 

policie proto čekala na vhodnou příležitost, jak se Mussoliniho zbavit. Nakonec byl 

obviněn, že se svými novinovými statěmi provinil vůči zákonům upravujících 

svobodu tisku. Celá aféra skončila deportací z území Rakouska-Uherska. Po návratu 

z Trentina zpět do Forlì se v lednu 1910 Mussolini stal šéfredaktorem nových 

socialistických novin Třídní boj (La Lotta di Classe). Hned v prvním čísle listu 

zavrhl parlamentarismus a vyzýval k třídnímu boji, který by měl dovršit celkovou 

revoluci. [Ridley 2002: 41- 43] 

Na začátku své politické kariéry byl hlavní osobou, ke které vzhlížel, Karl 

Marx. Přibližně v roce 1910 začínalo docházet v jeho myšlení ke zvratu, kdy se 

začínal odvracet od Marxe a německých marxistů, respektive od některých jejich 

                                              
22 Forlì je město ležící v kraji Emilia-Romagna. 
23 Což by šlo přeložit jako „Budoucnost pracovníka“ či „Budoucnost dělníka“. Protože jsem v české odborné 
literatuře nenašla ustálený český ekvivalent názvu tohoto listu, nechala jsem výše pouze původní, italský 
název.  
24 Dnešní region Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
25 Pod Mussoliniho vedením se v roce 1909 terčem kritiky L´Avvenire del Lavoratore stali také katolíci, 
respektive katolická církev. 
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základních myšlenek26; a naopak přibližovat ke Georgi Sorelovi. Líbila se mu mimo 

jiné Sorelova myšlenka, že proletářské masy musí vést elita, aby se dosáhlo kýžené 

socialistické revoluce. Podle Ernsta Nolteho [Nolte 1999: 215] se Mussoliniho pojem 

násilí neprávem odvozoval od Sorela, protože nikoli jeho, ale Marxe nazývá 

„velkolepým filosofem dělnického násilí.“ [Nolte 1999: 215; Ridley 2002: 44]  

 

1.3.3. Kongres socialistické strany 1912 

V roce 1911 vyhlásila Itálie válku Turecku, přičemž hlavním cílem bylo 

získání severoafrických držav Tripoliska a Kyrenaiky (území dnešní Libye). Tato 

válka skončila v říjnu 1912 s tím, že byl dosažen italský plán a vznikla italská 

kolonie Libye27. Severní Afrika patřila do italské sféry zájmu, byla tradičně 

důležitým bodem její obchodní sféry a místem usazováním italských migrantů. Ve 

východní Africe jí patřily dvě kolonie – Eritrea a Italské Somálsko, které 

obklopovaly dosud nezávislý stát Habeš. O Habeš Itálie usilovala již dříve, avšak 

byla poražena silnějšími habešskými vojsky: bitvy u Dogali v roce 1887 a Aduy 

v roce 1896, respektive drtivý neúspěch v nich, vyvolal u Italů permanentní mentální 

trauma a touhu pomstít ostudnou porážku28. [Eatwell 1996: 70] 

Italská socialistická strana byla ohledně koloniálních záměrů rozdělena. 

Vůdcové strany Leonida Bissolati a Ivanoe Bonomi postupně souhlasili, že 

koloniální expanze je v zájmu mladého státu, zatímco větší skupina včetně 

Mussoliniho a Pietra Nenniho hlásala proti italsko-turecké válce, stejně jako 

socialistické noviny Vpřed! (Avanti!). Mussolini a Nenni vyzývali dělníky ke 

generální stávce, za což byli oba odsouzeni na několik měsíců do vězení. Ve vězení 

studoval Mussolini Sorela a věnoval se literární činnosti. [Mack Smith 1997: 244-

245]  

Na celostátním kongresu Italské socialistické strany v červenci 1912 ve městě 

Reggio Emilia Mussolini ve svém přednesu osočil vůdce socialistické strany. Podle 

                                              
26 Mussolini například nesouhlasil s Marxovým historickým materialismem. 
27 V roce 1932 byla navíc připojena provincie Fezzán. Tripolsko, Kyrenaika a Fezzán tvoří historická území 
dnešní Libye. [Boateng 1978: 95] 
28 Čehož ve 30. letech mimo jiné využil i Mussoliniho režim, který agresi proti svobodné Habeši v roce 1935 
ospravedlňoval či odůvodňoval tzv. odvetou za Aduu (vendetta di Adua), známé jsou projevy Mussoliniho 
„byli jsme trpěliví 40 let“ (abbiamo pazientato 40 anni). 
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něj jednali ve svůj prospěch a odvraceli se od stanovisek socialistické strany, když 

účelně projevili přílišnou přízeň králi Viktoru Emanuelu III. Svým prohlášením 

bojoval za to, aby strana neprosazovala revizionistickou politiku, protože vítězství 

proletariátu lze dosáhnout pouze revolučním postupem. Mussoliniho návrh na jejich 

vyloučení prošel a v nově zvoleném celostátním výkonném výboru usedl i sám 

Mussolini. Změny, které se odehrály na kongresu, způsobily rozruch i mimo Itálii. 

Například Lenin tehdy ve svých novinách vyjádřil nadšení, že se Italská socialistická 

strana vydala revoluční cestou. Bývalí vůdci Bissolati a Bonomi založili novou 

umírněnou Italskou reformní socialistickou stranu (Partito Socialista Riformista 

Italiano, PSRI). [Mack Smith 1997: 249] 

I díky Mussolinimu získala socialistická strana v prvních všeobecných 

volbách v roce 1913 dosud nejvíce hlasů. Celonárodního významu se Mussolinimu 

dostalo i poté, co se v říjnu 1912 stal šéfredaktorem socialistických novin Avanti!. 

Následně se přestěhoval do Milána, sídla redakce. Za dobu, kdy byl šéfredaktorem 

novin, se rapidně zvedl denní náklad29. [Mack Smith 1997: 250]  

 

1.3.4. Rudý týden 

Dne 7. června 1914 začaly generální stávkou události, kterým se říkalo Rudý 

týden (La Settimana Rossa). Stávka byla syndikalistickými odbory vyhlášena na 

podporu demonstrace proti vojenské službě, kterou v Anconě policie rozehnala 

střelbou do davu. Úspěšná byla nakonec jen částečně, protože socialisté nebyli ve 

svých názorech jednotní30. Mussolini akce ospravedlňoval ve svých článcích 

v Avanti!, přímo do nich se nezapojil. [Mack Smith 1997: 256-257] 

Rudý týden byl jednou příčin, proč se Mussolini se socialismem rozešel. 

Italská socialistická strana sice hlásala revoluční výzvy a pobízela k demonstracím 

proti buržoaznímu státu, při rozhodujícím střetu s nepřítelem se však stáhla. Dále ho 

                                              
29 V redakci Avanti! se setkal s ruskou socialistkou Angelicou Balabanovovou, kterou potkal již ve Švýcarsku. 
Poté, co se odvrátil od socialismu, byl vyloučen z Italské socialistické strany a stal se fašistou, se jejich cesty 
nekompromisně rozešly. Po nástupu Mussoliniho k moci Angelica Balabanovová napsala čtyři práce, které se 
věnují jeho osobě. Považovala ho za zrádce a cítila k němu nenávist. Ačkoli některá obvinění se zdají poněkud 
zkreslená, nemálo pravdy bude na tom, že jednal takticky a že mu nebylo po vůli se pouštět do bitvy, o které 
by předem nevěděl, že ji vyhraje. [Ridley 2002: 26] 
30 Demonstrace se také v mnoha městech zvrhly do drancování obchodů. 
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zklamalo, že ačkoli strana stále zápasí s republikány a anarchisty, není schopna je 

porazit. Bylo jen otázkou času, kdy se Mussolini od socialistické strany zcela 

odloučí. 

 

1.3.5. První sv ětová válka 

Koncem července 1914, kdy se rozpoutala 1. světová válka, se Mussolini 

jasně postavil proti válce a socialistické noviny Avanti! plnil protiválečnou 

propagandou. Itálie jako člen Trojspolku byla připoutána k Ústředním mocnostem. 

Vzniklo tedy nebezpečí, že do ní bude vtažena. Italské veřejné mínění se však 

stavělo proti pomoci Rakousku, které utlačovalo Italy v Trentinu. Mussolini, jako 

jediný z členů vedení jednotlivých socialistických stran v Evropě, pohrozil vládě 

povstáním. [Nolte 1999: 233] Odmítal válku nikoli z humanitních důvodů, nýbrž 

proto, že ji chápal jako extrémní případ třídní kolaborace. Vláda zaujala neutrální 

stanovisko a rozhodla se do války prozatím nezapojit. Mussolini byl velmi 

znepokojen členskými stranami Druhé internacionály, protože nebyly schopny válku 

zastavit, a také tím, že se němečtí a rakouští socialisté nedokázali tvrdě postavit vůči 

agresivní politice svých císařů. Socialistický internacionalismus nezabránil válce a 

ukázal se jako neúčinný, protože přední socialisté často hlasovali pro válečné úvěry. 

V roce 1932 se vyslovil svému životopisci Emilu Ludwigovi, že „právě to, jak 

němečtí sociální demokraté v roce 1914 zradili věc internacionalismu, ho vedlo 

k odmítnutí internacionálního socialismu a v následném vývoji i k vytvoření 

fašistické strany.“ [Ridley 2002: 68] 

Mussolini zastával neutralitu země; nepřál si ani vstup Itálie do války po boku 

Dohody. Během října a listopadu 1914 však postupně měnil svůj názor až 

k nekompromisní válkychtivosti. Tato rázná změna vzešla mimo jiné z uvědomění, 

že by válka mohla být přípravou pro revoluci, naučit lid násilí a používání zbraní. 

Tento názor zastával i Nenni, který nazval neutralitu znamením impotence a 

pokoření. [Mack Smith 1997: 261] 

V říjnu 1914 Mussolini vydal rozhodující a poslední článek v Avanti! 

s názvem „Od absolutní neutrality k neutralitě aktivní a dělné“ (Dalla neutralitá 
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assoluta alla neutralitá attiva ed operante), ve kterém už válku nezatracoval a 

shrnoval zde nové argumenty, kterými chtěl socialistickou stranu přesvědčit 

k intervenci. Na schůzi celostátního vedení strany však neuspěl, když navrhl, že by 

se strana měla ubírat cestou pružné neutrality, jež by reagovala na měnící se 

mezinárodní podmínky, a nikoli cestou absolutní neutrality. Dokonce navrhl, aby 

strana svolala mimořádný sjezd, kde by se znovu projednala válka ve spojení se 

socialistickou stranou, ale ani tady neuspěl. Poslední věty, které napsal do Avanti! 

zněly: „ Měli jsme jedinečné privilegium žít v nejtragičtější hodině světových dějin. 

Chceme být – jako lidé a jako socialisté – nečinně přihlížejícími diváky tohoto 

grandiózního dramatu? Nebo nechceme být jeho protagonisty? Nestaňme se 

zachránci litery strany, pokud by to znamenalo usmrcení ducha socialismu!“ [Nolte 

1999: 234] Před říjnovým rozhodnutím se v něm poslední dva měsíce odehrával 

vnitřní boj plný pochybností.  

 

1.3.6. Vylou čení ze Socialistické strany 

Poté, co nedokázal přesvědčit vedení socialistické strany k účasti Itálie ve 

válce, odstoupil z funkce šéfredaktora Avanti!, a začal vydávat svůj vlastní deník Lid 

Itálie (Il Popolo d´Italia). Noviny byly založeny za účelem vynutit si intervenci do 

války na straně Dohody, čímž Mussolini zcela socialisty šokoval a mezi ním a jeho 

bývalými kolegy se otevřela propast, která se již nikdy neuzavřela. Jeho aktivita také 

vyvolala podezření, kde mohl takto nemajetný člověk vzít peníze na financování 

vlastních novin. V této souvislosti se dokonce rozšířilo obvinění, že byl podplacen 

francouzskou rozvědkou. Odkud peníze získal, není dodnes úplně jasné. 

Pravděpodobně šlo o podporu někoho, kdo usiloval o oslabení socialistické strany. 

[Nolte 1999: 237] 

 Na konci listopadu 1914 byl Mussolini vyloučen ze socialistické strany 

v důsledku svých aktivit, které se neslučovaly se základními principy PSI. 

Nepodařilo se mu získat alespoň část socialistů pro sebe. Toho dne prohlásil, že ať 

vedení PSI rozhodne jakkoli, zůstane socialismu věrný do konce života. [Ridley 

2002: 72] 
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Brzy se kolem Mussoliniho utvořila skupinka, která ho po vyloučení ze 

socialistické strany ctila. Pod vedením Filippa Corridoniho, Michaela Bianchiho, 

Massima Roccy, Cesara Rossiho a jiných z řad syndikalistů a socialistů vytvořili tzv. 

fasci, přičemž fascio31 znamená svaz, svazek či otep. Svazek prutů se sekyrou, 

odznak úředníků v antickém Římě, se později stal i znakem jeho fašistické strany. 

V prosinci se jeho přívrženci spojili v tzv. revoluční svaz(ek) akce (fascio d´azione 

rivoluzionaria), tedy první fašistickou buňku, jejímž cílem byl vstup do války na 

straně Dohody. Mussoliniho prvním cílem bylo revidovat socialismus tak, aby se 

přizpůsobil aktuálním potřebám. Marxe popíral jen tam, kde byl „zastaralý“. 

Mussoliniho hnacím motorem byla ale také silná nenávist vůči Německu a jeho 

výroky válečné propagandy nabývaly osobního rázu. [Nolte 1999: 238] 

 

1.3.7. Vstup Itálie do války 

Během jara 1915 Itálií zmítaly proválečné demonstrace, které si kladly za cíl 

prosazení intervence. Intervencionistické proudy byly rozmanité a jejich snahy 

zesílily, když vyšly do ulic. Hlavním řečníkem shromáždění během květnových dnů 

byl v Miláně Mussolini a v Římě básník Gabriele D'Annunzio. [Mack Smith 1997: 

263-264] 

 Předseda vlády Antonio Salandra v této době již jednal jak se zástupci 

Dohody, tak s Rakouskem. S dohodovými mocnostmi, Británií a Francií, nakonec 

podepsal tajnou Londýnskou smlouvu 26. dubna 1915, která pro Itálii znamenala, že 

pokud vstoupí na straně Dohody do války, po jejím ukončení bude odměněna 

územními zisky, konkrétně Trentinem, Terstem, částí Dalmácie, dominantní pozicí 

v Albánii a nespecifikovanými koloniálními koncesemi. Všeobecnou mobilizaci 

Itálie nařídila 23. května, následný den vyhlásila Rakousku válku a poté vstoupila do 

války také s Německem, Tureckem a Bulharskem. [De Grand 1982: 18] 

Nedlouho na to obdržel Mussolini povolávací rozkaz. Na frontu dorazil 

17. září 1915 a krátce poté byl povýšen na desátníka. Válka byla jeho jediným 

nepolitickým obdobím a až do jejího konce se věnoval pouze novinářské činnosti. Ve 

                                              
31 Jednotné číslo il fascio, množné číslo i fasci. 
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válce utrpěl vážné zranění střepinami z granátu. Z armády byl propuštěn a v červnu 

1917 se vrátil do redakce Il Popolo d'Italia. Jeho válečná etuda nebyla nijak 

zajímavá či hrdinská, nařknutí ze zbabělosti ze strany protivníků ale nejsou na místě. 

Po návratu do redakce rozjel kampaň, ve které podporoval válku až do jejího 

vítězného konce. Jako kdysi psával útočné články proti katolíkům, nyní svou 

kritickou agitaci zaměřil proti pacifistům. I když na frontě umírali statisíce italských 

vojáků, předčasně sjednaný mír si nepřál a chtěl, aby Itálie bojovala až do vítězného 

konce.  

 

1.4. Vznik fašistického hnutí a Národní fašistické strany PNF 

1.4.1. Fasci Di Combattimento 

Po válce bylo zřejmé, že neshody mezi znepřátelenými skupinami nejen že 

neutichnou, ale pravděpodobně zesílí. Mussolini se rozhodl založit celostátní 

organizaci Bojové svazy32 (Fasci di Combattimento), kterou utvořil hlavně 

z bývalých levicových intervencionistů. Zakládající schůze se konala v Miláně na 

Piazza San Sepolcro 23. března 1919. Schůzi předsedal Ferruccio Vecchi a 

Mussolini představil program33 nové organizace. V programu byl například 

formulován požadavek uplatnění volebního práva pro všechny Italy od 18 let (včetně 

žen), zavedení poměrného volebního systému či zrušení senátu. Nově zvolení 

poslanci (s funkčním obdobím na tři roky) by měli vyhotovit novou ústavu. Byl zde 

formulován i plán omezení pracovní doby italských dělníků na maximálně 8 hodin 

denně; opět byl vyzdvižen starý nárok Itálie na získání Fiume a Dalmácii. Psalo se i 

o sympatiích ke Společnosti národů SN (League of Nations, LON), ačkoli o pár let 

později Mussolini rozhodně nevystupoval jako stoupenec této organizace. [Eatwell 

1996: 35; Ridley 2002: 95-96]  

                                              
32 V českém prostředí se objevuje jak název Bojové svazy, tak ekvivalent Bojové svazky. Já jsem se přiklonila 
k prvnímu jmenovanému, který je u většiny relevantních českých pramenů frekventovanější.  
33 Program byl sestaven Alcestem De Ambrisem, jedním ze zakladatelů syndikalistického spolku Italský svaz 
práce (Unione Italiana del Lavoro, UIdL ), podobnost programu se socialismem tedy není náhodná. Mussolini 
si byl blízkosti vědom. Přispěchal s odůvodněním, že „fašismus se především liší svým duchem, protože je 
založen na válce a vítězství.“ [O´Sullivan 1995: 95] 



18 

První místní organizace (fascio) byla založena v Miláně. Koncem srpna již 

existovalo takových poboček několik desítek, v téměř každém velkém městě. Do 

konce roku 1919 jich však mnoho zaniklo. Na prvním národním kongresu ve 

Florencii z října 1919 se udával počet fašistů 40 000, 100 svazů (fasci) již 

konstituovaných a 100 právě budovaných. Za rok a půl od založení hnutí nebyl 

pokrok nikterak výrazný, organizace byla jednoduchá, postrádala centrální řízení 

i stanovy. Zhruba první rok byl fašismus hnutím, které se soustředilo kolem novin Il 

Popolo d´Italia. Mussolini jako šéf deníku zaujal dominantní postavení, které ale 

nebylo nijak institucionalizované. Jeho vedoucí postavení spočívalo nejen na jeho 

osobním vlivu a charismatu, ale především na funkci šéfa tiskového orgánu hnutí. 

Zaujímal i vůdčí roli v parlamentní frakci, většina významných fašistů měla spíše 

lokální ambice. Působení Mussoliniho ve straně nelze charakterizovat jako 

diktátorské, dělil se o formální pravomoci i reálné provádění politických kroků, 

například centralizaci strany provedli hlavně Italo Balbo a Michele Bianchi. I na 

plánování a vedení tak zásadní akce, jakou byl pochod na Řím, se výrazně podíleli 

také jiní fašisté. [Nolte 1999: 333, 341] 

Kongres v Římě v prosinci 1921 přeměnil organizaci Bojové svazy v Národní 

fašistickou stranu (Partito Nazionale Fascista, PNF) a zároveň zakotvil i její 

program a stanovy. Základními kameny byly svazy (fasci), které mohly být 

zakládány všude tam, kde počet členů dosáhne dvacítky. Struktura svazů byla 

identická s bojovými oddíly34 (squadre di combattimento). Každý svaz tvořil 

minimálně jednu squadru ze svých členů. Principiálně neexistoval rozdíl mezi 

stranou a jejími bojovými oddíly. Oproti Národně socialistické německé dělnické 

straně (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) byla Italská 

fašistická strana daleko silněji militarizována. Své místo si fašistická organizace 

musela nejprve na politické scéně vybudovat, vydobýt, zejména ve vztahu k již 

etablovaným konzervativcům, liberálům, lidovcům a socialistům. [Nolte 1999: 337-

338] 

Ve stati, kterou Mussolini napsal pro Italskou encyklopedii (Enciclopedia 

Italiana) v roce 1932, je například uvedeno: „Fašismus nebyl vydán na pospas 

                                              
34 Squadra (množné číslo squadrei) lze do češtiny přeložit taktéž jako tým, četa, mužstvo či družstvo. 
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předem vypracované doktríně, vypracované od stolu: zrodil se z potřeby činnosti a 

byl činností. Nebyl stranou, ale byl v prvních dvou letech protistranou a hnutím. 

Jméno, které jsem dal organizaci, určovalo její ráz. V listech ze zakládajícího 

shromáždění nenajdete doktrínu, ale celou řadu hesel, předbíhání, poukazů, jež 

osvobozeny od nevyhnutelné spleti okolností, se měly potom, po několika letech 

vyvinout v řadu doktrinářských pozic, které činily z fašismu politickou doktrínu, 

o sobě stojící, ve srovnání se všemi ostatními jak minulými tak soudobými.“ 

[Mussolini 1935: 201] 

Rok 1919 byl zmítán stávkami ze strany socialistických odborů. Mezi 

socialisty a vysloužilými vojáky panovala nevraživost kvůli odporu socialistů ke 

vstupu Itálie do 1. světové války, což v očích vojáků znamenalo zradu. Vysloužilci 

se sdružovali do skupin, kterým se říkalo arditi a squadristi a jejich cílem bylo 

bojovat proti socialistům. Arditi spolu s několika fašisty dokonce jako odplatu za 

socialistické násilí vypálili milánskou redakci Avanti!. Ačkoli vláda spolu s policií 

nesouhlasila s násilnými činy fašistů, nebyla je schopná omezit, zastavit či alespoň 

účinně kontrolovat jejich činnost. Dokonce i statisticky bylo během potyček 

pozatýkáno více socialistů než fašistů a mohlo se zdát, že policie spíš nadržuje 

fašistům. [Eatwell 1996: 41; Ridley 2002: 97-99] 

V září 1919 obsadil D'Annunzio v čele několika tisíců dobrovolníků sporné 

město Fiume, a více než rok jej okupoval. Mussolini akci schvaloval a někteří jeho 

stoupenci se také zúčastnili. Itálie samotný postup nepodporovala, naopak zahájila 

blokádu města s cílem přinutit okupanty se vzdát. Smlouvou z Rapalla mezi Itálií a 

Jugoslávií v roce 1920 se Rijeka stala svobodným městem a krátce poté D'Annunzio 

kapituloval. [Eatwell 1996: 36-37] 

 

1.4.2. Volby 1919 

V roce 1919 vstoupil v platnost nový volební zákon zakotvující poměrný 

volební systém35. První poválečné volby se konaly 16. listopadu 1919. Mussolini 

kandidoval za fašisty v Miláně. Ve svém volebním manifestu se vyjádřil, že „kdo 

                                              
35 Už v létě 1912 bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muže nad 30 let, v roce 1919 pak byla věková 
hranice snížena na 21 let a byl zrušen článek o omezení pro analfabety.  
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odevzdá hlas fašistům, bude hlasovat pro národní syndikalismus, pro transformaci 

parlamentních institucí, pro vytvoření hospodářských rad, které budou regulovat 

národní hospodářství, a pro rozšíření a prosazení Itálie ve světě“  [Ridley 2002: 98]. 

Volby pro fašisty však skončily fiaskem, nezískali jediný mandát. I v Miláně, kde 

hnutí vzniklo, obdrželi jen necelá 2 % hlasů. Zato socialisté se svými 156 mandáty 

slavili vítězství jako nejsilnější strana. Druhá skončila Italská lidová strana (Partito 

Popolare Italiano, PPI). Vypadalo to, jako by Mussolini byl politicky mrtvým 

mužem. [Eatwell 1996: 38-40; Ridley 2002: 97-98] 

 

1.4.3. Násilí proti socialist ům 

Fašistické násilí nadále systematicky směřovalo ke zničení socialistické 

strany. Socialistické protiakce často nebyly ničím jiným než reakcí na fašisty. 

Socialistický odpor byl nesouvislý a brzy se vyčerpal. Hlavní výhodou akčních týmů 

(squadre d´azione) bylo to, že měli k dispozici muže zkušené v boji či bývalé arditi. 

K nim se připojili především studenti. Pro mladé lidi byly tyto fašistické praktiky 

velmi přitažlivé, znamenaly pro ně únik z buržoazní společnosti, dobrodružství. 

Terčem kritiky fašistů byli zejména bolševici, senát, papežská kurie a král. V rudých 

baštách Ferraře, Bologni či Milánu docházelo ke strhávání rudých praporů z radnic a 

dalších veřejných budov a namísto nich vyvěšení italské trikolory. Hymnou fašistů 

byla píseň Giovinezza36, kterou zpívali již vojáci na frontě. Stalo se běžnou praxí, že 

fašisté bili socialisty, někdy útok skončil i smrtí. Vypalovali redakce socialistických 

novin a jiná místa, kde se socialisté shromažďovali. Jednou z drsných praktik 

zastrašování byl také ricinový olej, který své protivníky donutili vypít. [Eatwell 

1996: 42; Ridley 2002: 109] 

O nepoměru vzájemného násilí vypovídá metoda „náklaďáku a telefonu“. Ta 

znamenala, že pokud ve městě došlo k vraždě fašisty, po telefonickém oznámení 

přijeli ozbrojení fašisté z okolních měst v několika náklaďácích. Mnoho útoků jim 

procházelo, jelikož velká část policistů sdílela jejich nenávist k bolševikům. Situace 

v zemi vedla až k návrhu rezoluce ze strany socialistů a komunistů, kterou 

                                              
36 Giovinezza v českém jazyce znamená mládí. 
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v poslanecké sněmovně přednesl poslanec Giacomo Matteotti. V rezoluci kritizovali 

vládu a místní úřady, že se nesnaží zarazit organizované násilí. Rezoluci se jim však 

nepodařilo prosadit. [Nolte 1999: 268] 

Mussolini postoj fašistů k násilí obhajoval tím, že je pro ně neblahou nutností, 

nikoli nějakým vrtochem. Nesmí se stát pravidlem, ale výjimkou. Nesmí být zbabělé, 

jako je násilí socialistů. Je to násilí válečníků, nikoli darebáků. Fašistům nešlo 

o osobní pomstu ale o národní obranu. Útoky fašistů se lišily hlavně tím, že byly 

organizované a ukázněné. [Ridley 2002: 110] 

Kominterně se navíc podařilo rozštěpit Italskou socialistickou stranu na 

probolševickou část, z níž následně vznikla Komunistická strana Itálie (Partito 

Comunista d’Italia, PCd'I)37, a oficiální socialisty Filippa Turatiho a Claudia 

Trevese. Mussolini ve svých novinách Il Popolo d'Italia vybízel lid, aby se postavil 

proti bolševické hrozbě a tyranii. Bolševismus pokládal za židovský jev, ale této 

úvahy se brzo vzdal, v čemž mohl hrát roli i fakt, že fašistická strana byla 

financována několika bohatými židovskými podnikateli. Že by se podařilo 

Komunistické straně Itálie dovést zemi až k bolševické revoluci, v to snad ani 

Vladimir Ilji č Lenin nedoufal. Byl si moc dobře vědom, že západní státy udělají 

všechno proto, aby k ní v Itálii nedošlo. [Ridley 2002: 102-103] 

 

1.4.4. Volby 1921 

Premiér Giolitti se v důsledku rostoucímu tlaku a eskalace násilí ve 

společnosti rozhodl v dubnu 1921 obrátit na krále se žádostí o rozpuštění poslanecké 

sněmovny. Král vyhověl a byly vyhlášeny předčasné volby. Fašisté kandidovali38 

v rámci koalice Národní bloky (Blocchi Nazionali) premiéra Giolittiho, který v nich 

neviděl hrozbu, ale spíše pomoc ve volbách proti socialistům a katolíkům [Mack 

Smith 1997: 298-300]. Mussolini volební kampani věnoval velké úsilí. U středních 

vrstev se snažil zabodovat bojem proti bolševismu, u proletariátu se dovolával na 

nacionalismus. Jasně dával najevo, že je republikán a že italskému fašismu jde 

                                              
37 Pozdější Italská komunistická strana (Partito Comunista Italiano, PCI), která se stala trvale druhou 
nejsilnější stranou první italské republiky. 
38 Mussolini sám opět kandidoval v Miláně. 
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o nacionální socialismus. Během kampaně se násilí mezi fašisty a socialisty ještě 

více vyostřilo. [Eatwell 1996: 45] 

Volební neúspěch z let 1919 se neopakoval, fašisté získali 38 křesel, do 

sněmovny se dostal Mussolini a další známější fašisté jako Dino Grandi, Cesare 

Maria De Vecchi a Roberto Farinacci. Socialisté zaznamenali ztrátu, když obdrželi 

122 křesel z původních 15639. Komunisté získali 16 mandátů, lidovci posílili na 107 

mandátů. Zbylých 252 mandátů si rozdělili republikáni, konzervativci, nacionalisté a 

liberálové. Mussoliniho fašisté se nezúčastnili zahajovací schůze parlamentu za 

přítomnosti krále, tzv. seduta reale, aby tak demonstrovali vážnost jejich 

republikánství. [Ridley 2002: 112] 

Ani po volbách se situace v zemi neuklidnila, násilné akce mezi socialisty 

a fašisty pokračovaly. 

 

1.4.5. Smlouva o pacifikaci 

Odstoupivšího premiéra Giolittiho vystřídal po volbách reformní socialista 

Ivanoe Bonomi. Byl si vědom, že stávající situaci je potřeba řešit a dosáhnout 

trvalého příměří. Přiměl znepřátelené strany k účasti na jednání. Komunisté účast 

odmítli, schůzky se tedy zúčastnili fašisté, socialisté a socialistická Všeobecná 

konfederace práce (Confederazione Generale del Lavoro, CGL). Dne 3. srpna 1921 

byla podepsána tzv. smlouva o pacifikaci (patto di pacificazione), která slibovala 

narovnání vztahů mezi znepřátelenými stranami a mohlo by tak dojít k výraznému 

zlepšení politické situace v zemi. Veškeré nepřátelské útoky měly skončit. Na 

dodržování smlouvy měl dohlížet v každé provincii výbor složený ze dvou fašistů a 

dvou socialistů, v čele s předsedou jmenovaným oběma stranami. Mussolini smlouvu 

vítal a vnímal ji jako vítězství fašismu, jiní významní fašisté cítili zklamání. Krátce 

na to, 9. září, byla smlouva porušena při pochodu na Ravennu, kdy asi 3 000 fašistů 

mířilo ke hrobu Danteho u příležitosti 600. výročí jeho smrti. Při pochodu byl jeden 

fašista zabit. Fašisté reagovali vypálením místní kanceláře socialistické strany. 

[Lewis 2002: 19-20] 

                                              
39 Počítáno ještě před rozchodem s komunisty v lednu 1921. 
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Bojové skupiny fašistů však měly málo pochopení pro politická vyjednávání, 

jejich přesvědčením bylo, že musí svou vnitřní válku vést jen násilím. Balbo, Dino 

Grandi, Farinacci a jiní radikální fašisté organizovali za zády Mussoliniho tajná 

jednání a připravovali jeho svržení. Balbo oslovil D'Annunzia, aby se stal vůdcem 

fašistů. Ten však o nabízenou pozici neměl zájem. Balbo i Grandi si však brzy 

uvědomili, že fašismus Mussoliniho potřebuje, zejména pro jeho zkušenosti, 

charisma, důležitý byl i jeho vliv vykonávaný prostřednictví novin. Mussolini se také 

nemohl bez Balba a ostatních obejít a tak na fašistickém kongresu, konaném v Římě 

začátkem listopadu 1921, smlouvu o pacifikaci fašisté vypověděli. Mussolini tedy 

socialisty obvinil z porušení smlouvy před pochodem na Ravennu, kdy došlo 

k několika zabitím fašistů. Fašisté prý v té době nijak smlouvu neporušovali. 

Kongres dále akceptoval přeměnu fašistického hnutí ve stranu. V každém kraji měl 

v čele stranické organizace stát krajský vedoucí mající nad tamějšími straníky 

absolutní pravomoc. [Nolte 1999: 278-280; Ridley 2002: 120] 

Mussoliniho projev na sjezdu tradičně směřoval proti socialistům, 

vyzdvihoval fašistické vlastenectví, objevily se i zmínky o imperiálních zájmech 

Itálie. Internacionalismus striktně odmítal. Na sjezdu se mu dostalo velkého potlesku 

a podpory. Krátce na to předsedovi sněmovny oznámil, že smlouvu o pacifikaci 

vypovídá. Bilance roku 1921 byla příznivá, Národní fašistická strana měla na konci 

prosince 834 místních organizací s více než 300 000 členy, což oproti závěru roku 

1920 znamenalo více než desetinásobné číslo. [Germino 1959: 52; Ridley 2002: 123] 

Počátkem roku 1922 Mussolini pověřil Balba, aby pro bojové skupiny 

vytvořil návrh řádu. Ustanovení se týkala mimo jiné i toho, jak se mají oblékat. 

Bojové oddíly měly mít na sobě černé košile, černé šerpy a kožené opasky, černé 

pumpky a ovinovačky a i černé čapky. Důstojníci měli nosit znaky s římským orlem 

a jednotky měly být pojmenovány podle členění vojenských útvarů ve starověkém 

Římě. Oddíl (squadra) se měl skládat z 20 až 50 mužů, 4 oddíly měly tvořit centurii, 

4 centurie kohortu a 3 až 9 kohort legii. Té měl velet konzul, který byl podřízený 

generálnímu inspektorovi. Důstojníky měl jmenovat Mussolini a úplně všichni 

členové strany by podléhali Mussolinimu. Dle Mussoliniho nařízení museli být 

všichni straníci členy místních bojových oddílů. [Ridley 2002: 126-127] 
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Během první poloviny roku 1922 fašisté triumfovali ve Ferraře, kam dorazilo 

asi 63 000 fašistů, okupovali město, zmocnili se jeho vedení a vyhnali koalici 

socialistů s lidovci [Whittam 1995: 147]. Obdobná akce následovala i v Bologni či 

Ravenně. Na těchto akcích squadristé nabyli většího sebevědomí. Vypalování 

socialistických a komunistických budov jim nestačilo, nyní již požadovali jejich 

odstoupení z obecních rad a definitivní porážku.  

V průběhu těchto incidentů byl premiérem liberál a giolittiánec40 Luigi Facta. 

Jeho vláda byla kritizována, že si nedokáže s fašisty poradit, což vedlo v červnu 1922 

až k jeho odvolání. Nikdo jiný však nebyl schopen vytvořit novou vládu, proto byl 

králem Victorem Emanuelem III. opět do funkce premiéra jmenován. Komunisté se 

spolu se socialisty dohodli, že na protest proti neschopnosti Factově vládě vyhlásí 

generální stávku, aby vládě připomněla její povinnost bránit demokratické svobody. 

Ta měla začít 31. července o půlnoci. Rozhodnutí bylo neuvážené, jelikož poskytlo 

záminku fašistům, aby se ukázali jako strážci pořádku. Fašisté byli připraveni 

zasáhnout, pokud stávku vláda do 48 hodin nezastaví. Snažili se ji vlastním 

přičiněním ochromit. A to se jim také podařilo, ukončili ji za ani ne den a následně 

socialistické odbory požádaly dělníky o návrat do práce. Neúspěšní byli jen v Parmě, 

kde se ji nepovedlo zlomit. Z krize tak vítězně vyšli fašisté. Na celé záležitosti je 

neuvěřitelné, že vláda v podstatě připustila, aby se ozbrojená stranická armáda 

zmocnila země a terorizovala ji. Násilným akcím nejen že nezabránila, ale dokonce 

později legalizovala odstoupení socialistických obecních správ vynucených 

fašistickými praktikami. [Mack Smith 1997: 307-308; Ridley 2002: 129-130] 

 

1.5. Nástup Mussoliniho k moci 

Když fašisté uspěli ve městech jako je Milán, Bologna, Ferrara či Ravenna, 

začali si pohrávat s myšlenkou pochodu na Řím. Pochodovat na Řím ale znamenalo 

víc, než jen sesadit socialisty z městské rady. Pochodovat na Řím v podstatě mělo 

jediný cíl, a to sesadit vládu, ne-li krále. Mussolini si byl vědom, že půjdou-li proti 

králi, popudí proti sobě konzervativce i armádu. Zdůrazňoval tedy, že i když na 

                                              
40 Tedy reprezentant liberálního proudu reprezentovaného politikou Giovanniho Giolittiho. 
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počátku byl fašismus republikánským hnutím, republikánství není nutnou 

podmínkou k dosažení národní jednoty. 

 

1.5.1. Pochod na Řím 

Rok 1922 je rokem fašistického uchopení moci a jeho přípravy. Mussolini 

jmenoval kvadrumvirát41 předních členů fašistické strany za účelem přípravy 

pochodu na Řím a to Balba, Bianchiho, De Vecchiho a De Bona. Na tom, kdy se 

pochod uskuteční, záleželo na Mussolinim. Rozhodl, že se s přípravami začne ihned, 

ale o konkrétním datu se rozhodne až po sjezdu strany naplánovaného na 24. října do 

Neapole. Na jihu Itálie fašisté získali během posledních měsíců větší podporu hlavně 

z řad konzervativců. Na neapolském sjezdu se vysloveně vyjádřil, že teď nadešla 

doba, kdy se fašisté chopí moci v Itálii. Doslova se vyjádřil: „ Buď nám vládu 

předají, nebo se jí pochodem na Řím zmocníme“ [Ridley 2002: 134]. Přední fašisté 

se dohodli, že akce začne o půlnoci z 26. října na 27. října, kdy se zmocní důležitých 

bodů ve městech v severní Itálii. Následujícího dne se sešli na třech místech (Santa 

Marinelle, Monterotondo, Tivolo) na sever od hlavního města a odtud se ve třech 

proudech vydají na hlavní město. Balbo se dokonce vyslovil, že pošle do Říma 

tajnou skupinu squadristů, která bude připravena zasáhnout v podobě teroristických 

akcí, pokud by vláda chtěla pochod zmařit. Dva dny před začátkem akce podnikali 

útoky na severu Itálie, zmocnili se správy měst například ve Florencii či Perugii. 

Teprve v pátek 27. října Factova vláda začala podnikat akce proti fašistům. 

Uvědomil si, že teď je v nebezpečí jeho kabinet a byl připraven proti fašistům 

postavit armádu. Kolem významných veřejných budov byly postaveny zátarasy 

z ostnatého drátu a byly obsazeny kanceláře fašistické strany. Armáda se zmocnila 

kontroly nad situací nejen v Římě, ale i v Turíně, Janově, Bologni a Miláně. [Mack 

Smith 1997: 316-317; Ridley 2002: 134-135] 

Reakce na fašisty byly různé. V Cremoně je vojáci rozehnali, ale třeba 

v Perugii a Mantově se vojáci zachovali pasivně a dokonce je nechali zmocnit se 

pušek a kulometů z jejich skladu. Ve městě Siena jim vojenský velitel vydal zbraně 

                                              
41 Kvadrumvirát (italsky quadrumvirato) je obecně skupina čtyř lidí sdílející moc. 
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z vlastní iniciativy. Premiér Facta se rozhodl poslat rozkaz milánskému prefektovi, 

aby nechal zatknout Mussoliniho. Ten to však odmítl. Dobře totiž věděl, že milánští 

fašisté jsou v úzkém spojení s místní armádou. [Ridley 2002: 136] 

V pátek večer navštívil premiér krále a naléhal na něj, aby vyhlásil výjimečný 

stav. Podle ústavy by pak armáda mohla zavést stanné právo a účinně zakročit proti 

fašistům. Premiér Facta se s ním dohodl, že mu předloží příslušný dokument 

k podpisu. Když ke králi brzy ráno přispěchal, zjistil, že si král své stanovisko přes 

noc rozmyslel [Eatwell 1996: 46]. Po druhé světové válce Viktor Emanuel III. 

vysvětlil, proč 28. října odmítl vyhlásit výjimečný stav. Dostal prý zprávu od 

nejvyšších důstojníků armády, že na Řím pochoduje 100 000 fašistů a nevěřil, že by 

pouhých 8 000 vojáků a policistů hájících město by ho ubránilo42. [Nolte 1999: 286] 

Realita ale byla taková, že na Řím tehdy pochodovalo jen 26 000 mužů 

čekajících na povel k útoku, který nikdy nepřišel; na severu Itálie pak fašisté měli 

ještě početnější zálohy. Byli ozbrojeni puškami a revolvery, někteří jen holemi. 

Generál měl v Římě sice méně vojáků, zato však vybavených veškerou možnou 

výbavou včetně dělostřelectva. Pokud by došlo ke střetu, byl by pochod na Řím 

s velkou pravděpodobností rozdrcen. Je však otázkou, zda bylo možné se na armádu 

plně spolehnout, zda nehrozilo riziko zrady královských vojáků a jejich přeběhnutí 

do fašistického tábora; protože zejména na severu Itálie byli vojáci vůči fašistům 

minimálně velice shovívaví. Pokud by se část armády postavila na stranu fašistů 

a část na stranu krále, Itálie by se ocitla na pokraji občanské války. To, že král odmítl 

vyhlásit stav obležení, tak nakonec vyvolalo spíše pozitivní reakce, výjimkou byli 

socialisté a komunisté. [Mack Smith 1997: 319-322] 

 

1.5.2. Sestavení Mussoliniho vlády 

Po neúspěšné schůzce s králem premiér Facta oznámil svou rezignaci. Místo 

něj se stal premiérem Antonio Salandra, kterého král požádal, aby některá 

ministerská křesla nabídl fašistům. Mussolini byl telefonicky kontaktován, zda by 

byl ochoten vstoupit do nové vlády v čele se Salandrou. Mussolini odmítl. Nyní by 

                                              
42 Toto vysvětlení však bývá často zpochybňováno, kromě tvrzení krále nejsou věrohodné důkazy, ostatní 
účastníci toto nepodpořili a ani samotný vývoj událostí takové interpretaci nenasvědčuje. 
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se spokojil pouze s premiérským křeslem [Eatwell 1996: 47]. Následujícího dne byl 

Mussolini vyzván, aby se dostavil do Říma a vytvořil vládu. Po příjezdu se s králem 

setkal v paláci Quirinale43 a ujistil se, že bude pověřen sestavením vlády. Z pár hodin 

se za ním vrátil se seznamem ministrů. Mussolinimu bylo právě 39 let a stal se tak 

nejmladším premiérem v historii Itálie. Kromě předsedy vlády se stal i ministrem 

vnitra a zahraničních věcí. Jeho kabinet byl pravicově orientovaný, ale ještě ne 

vládou jedné strany. Ještě další tři posty ve vládě patřily fašistům, po třech křeslech 

získali demokratičtí republikáni, po dvou katolická lidová strana, jeden post pro 

nacionalistu a pro liberála. Zbylé tři dostaly významné osobnosti, které se předtím do 

politického dění nezapojovaly. Generál Armando Diaz se stal ministrem války, 

admirál Paolo Thaon di Revel se stal ministrem námořnictva, filozof Giovanni 

Gentile se stal ministrem školství. Několik fašistů se stalo tajemníky. Generál De 

Bono se stal policejním prezidentem. Ze severu dorazily další davy fašistů, celkem 

kolem 50 000. Většina obyvatelstva je vítala, hlavně vojáci hlídající město. 

Posledního dne v říjnu pochodovali před královským palácem a od něj se vydali na 

nádraží. Mussolini zařídil, aby se během tří dnů dostali vlakem domů. [Mack Smith 

1997: 322-323] 

Bojovým oddílům nevadilo, že se Mussolini drží dál od násilných událostí, 

jelikož byl vnímán jako duce, kterému mají být věrni a oddáni. Poté, co obsadil 

premiérský post, se zasazoval, že bude hájit italské zájmy, a jeho zahraniční politika 

bude nacionalistická, ale v dobře míněném slova smyslu, a že jeho zájmem jsou 

přátelské zahraniční vztahy. 

Dosud zůstává spornou otázkou, zda šlo v tomto případě o puč, povstání či 

ústavní převzetí moci. Mussolini se k tomu sám vyjádřil následovně: „Ano, byl 

povstáním, neboť to bylo něco víc než ústavní změna vlády. Kdyby to nebylo 

povstání, nemohl by se jako vůdce strany, která měla ve sněmovně o více než pěti 

stech poslancích jen třicet osm míst, stát ministerským předsedou. Byl pochod na 

Řím revolucí? Ne, nebyla to revoluce, neboť nesmetla monarchii.“ [Ridley 2002: 

344-45] 

                                              
43 Palazzo del Quirinale byl oficiálním sídlem králů, později i prezidentů Italské republiky. 
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2. Případ italského fašismu Benita Mussoliniho 

2.1. Fašistická doktrína 

Mezi hlavní body fašistické doktríny patří specifické pojetí státu. V roce 1932 

Mussolini napsal pro Italskou encyklopedii (Enciclopedia Italiana) heslo, které bylo 

později označováno jako Doktrína fašismu (Dottrina del fascismo), kde uvádí, že: 

„Pro fašismus je stát absolutum, vzhledem k němuž jednotlivci a skupiny jsou 

relativum. Jednotlivci a skupiny jsou myslitelní, jen pokud jsou ve státě. ... Fašistický 

stát má vědomí sama sebe, své vůle, a proto se nazývá „etický“. Stát, jak ho chápe 

fašismus a vytváří, je duchovým a mravním faktem, neboť uskutečňuje politickou, 

právní a hospodářskou organizaci národa a tato organizace je ve svém vzniku i 

vývoji projevem ducha. Stát je ručitelem vnější i vnitřní bezpečnosti, ale je zároveň 

strážcem a přechovatelem ducha národa, tak jak se po staletí vytvořil v jazyce, 

v obyčeji a ve víře. Stát není jenom přítomnost, nýbrž také minulost a hlavně 

budoucnost. ... Formy, v nichž se státy vyjadřují, se mění, ale nutnost zůstává. Stát 

vychovává občany k občanským ctnostem, činí je uvědomělými svého poslání a 

povzbuzuje je k jednotě. ... Fašismus chce silný a organický stát, opřený zároveň o 

širokou lidovou základnu. Korporativními, sociálními a výchovnými ústavy, které 

zřídil a ve státě tak obíhají, zařazeny do příslušných organizací všechny politické, 

hospodářské a duchovní síly národa. ... Fašistický stát organizuje národ, ale 

ponechává potom jednotlivcům dostatečnou volnost, omezil zbytečné a škodlivé 

svobody a ponechal ty podstatné. Fašistický stát nezůstává lhostejným 

k náboženskému faktu vůbec ani ke zvláštnímu pozitivnímu náboženství, jakým je 

italský katolicismus. Stát nemá teologii, ale má morálku. Ve fašistickém státě je 

náboženství pokládáno za jeden z nejhlubších projevů ducha, není tedy pouze 

uctíváno, nýbrž chráněno. Fašistický stát neutváří svého Boha, jak to chtěl učinit 

Robespierre, ani se ho nesnaží vymazat z duší, jako činí bolševismus. ... Fašistický 

stát je vůle moci a impéria. Římskou tradicí je zde myšlenka síly. Impérium ve 

fašistické doktríně není jen výrazem územním, vojenským nebo obchodním, nýbrž 

duchovým a mravním. ... Pro fašismus je tendence k impériu, to jest rozpínavosti 
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mezi národy projevem životnosti, opak je znakem úpadku.“ [Mussolini 1935: 211-

214] 

Fašismus pro Mussoliniho tedy znamená naprostou nadřazenost státu. Staví se 

proti liberalismu, protože celek je více než jednotlivec. Jednotlivec může své 

možnosti uplatnit pouze službou státu. Odmítá socialismus, který upřednostňuje 

věrnost třídě nad věrností státu, popírá marxistickou ideu historického materialismu, 

podle které dějiny určuje boj mezi hospodářskými třídami. Fašismus si je vědom 

existence třídních zájmů, ale říká, že ve velkém národě se poddají tyto sobecké třídní 

zájmy velkému ideálu služby státu. Fašismus je proti demokracii44, proti pacifismu, 

nevěří v trvalý mír. Pacifismus vnímá jako zástěrku pro únik před bojem. Válka vede 

k nejvyšším projevům lidské energie, ušlechtilý je ten lid, který se ji nebojí vést. 

Obecně podporuje náboženství (viz první odstavec této stránky), zvlášť italský 

katolicismus. Fašistický stát prahne po moci a nadvládě. Touží vytvořit říši, protože 

expanze národa vyjadřuje jeho životaschopnost. Pokud by měl Mussolini vyjádřit 

v jedné větě, co je fašismus, s oblibou říkal: „Fašismus není jen strana, je to režim, 

není to jen režim, je to víra, není to jen víra, nýbrž náboženství.“ [Ridley 2002: 231-

232] 

Fašismus je dnes odlišen nejen jako režim, ale i jako doktrína. Má svá 

nezaměnitelná stanoviska ke všem problémům, které tíží národy. Giovanni Gentile, 

považovaný za filosofa a oficiálního ideologa fašismu, prohlásil, že fašismus nestál 

proti liberalismu jako systém autority proti systému svobody, nýbrž jako systém 

pravé a konkrétní svobody proti systému abstraktní a falešné svobody. Je pro jedinou 

svobodu – svobodu státu a jedince ve státě. [Nolte 1999: 300, 323] 

 

2.2. Typologizace italského fašismu 

Termín „totalitní“ pochází z italštiny (totalitario). Většina autorů se shoduje 

na tom, že o rozšíření pojmu se postaral Mussolini, ale o datu nebo kontextu, kdy jej 

poprvé použil, nepanuje obecná shoda. Mussolini nebyl jeho skutečným tvůrcem, tím 
                                              
44 „Fašismus odmítá v demokracii nesmyslnou a konvenční lež o politické rovnosti, háv kolektivní 
neodpovědnosti a mýtus neomezeného štěstí a pokroku. Pokud demokracii chápeme tak, jako že neodvrhuje lid 
na okraj státu, fašismus by mohl být definován jako „organizovaná, centralizovaná a autoritární demokracie.“ 
[Mussolini 1935: 207] 
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byl oficiální filozof fašismu Giovannni Gentile, když se o fašismu vyjádřil jako o 

„celkovém (totálním) konceptu života“. Bez ohledu na to, kdy slovo poprvé použil, 

začal jím označovat politický systém či stát. Jeho cílem bylo vytvořit „všezahrnující 

stát“ („lo stato totalitario“). Mussolini slovo totalitní používal jak pro označení 

fašismu, tak pro způsob politiky Italské fašistické strany. Během 30. let 20. století se 

tento výraz běžně užíval pro označení italského fašismu, německého národního 

socialismu a ruského komunismu. Po druhé světové válce se termín uplatňoval 

daleko častěji a někdy až ztrácel původní význam. [Říchová 2006: 226-228] 

Byl režim Mussoliniho autoritářským nebo totalitním? Tato odpověď je 

značně problematická. Mussolini i jeho spolupracovníci sice tuto interpretaci 

prosazovali, ovšem realita v mnoha ohledech ne zcela odpovídá jejich deklaracím. 

Ve světové ani italské politické vědě neexistuje jedna jediná, všeobecně přijímaná 

interpretace fašistického systému, někteří autoři jej zařazují mezi autoritářské 

modely, jiní jej klasifikují jako totalitarismus.  

Například Giovanni Sartori, autor jedné ze základních teorií ne/demokracie, 

konstatoval: „slovo totalitarizmus sa prvý raz objavilo roku 1925 a podobne ako 

autoritarianizmus ho vynašiel fašizmus. ´Totálny štát´ znel Mussolinimu pôsobivo, 

dôležito; a nálepka totalitný štát´ oslovovala jeho márnivosť a rétoriku. Avšak bola 

to väčšinou len rétorika. Fašizmus v Taliansku bol vzorový prípad autoritárskej 

diktatúry – oveľa viac ako ´jednoduchá diktatúra´, ale oveľa menej ako totalitní štát. 

Tento prípad bol podstatne odlišný v Nemecku za Hitlera.“  [Sartori 1993: 194] 

Také Juan Linz měl o zařazení fašistické Itálie mezi totalitní režimy zásadní 

pochyby [viz např. Linz 2000: 8]. Stejně jako Emilio Gentile [viz Gentile 1986: 200-

201] tak připouští možnost klasifikace Mussoliniho systému jako tzv. „nedokonalého 

totalitarismu“ (imperfect totalitarianism), protože v mnoha charakteristických 

bodech definicím totalitarismu odpovídal, řadu dalších se mu však – i přes 

dostatečně dlouhé období – nepodařilo naplnit.  

V následujícím textu tak provedu analýzu italského modelu na základě 

aplikace hlavních teorií v otázce totalitarismu a autoritářského systému. To znamená, 

že nejdříve představím hlavní body, které by podle význačných teorií měl splňovat 
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daný typ nedemokratického režimu, a následně budu jednotlivé body analyzovat 

z hlediska italských reálií. 

Juan Linz definuje autoritářský politický systém jako systém, který za prvé 

povoluje omezený, ale nikoli odpovědný pluralismus, takže vládnoucí jedinec nebo 

skupina není odpovědná občanům. Za druhé postrádá vypracovanou vůdčí ideologii. 

Za třetí neprovádí (kromě určitých fází vývoje) zásadnější politickou mobilizaci. 

Poslední charakteristikou je, že moc vykonávaná vůdcem či vládnoucí skupinou má 

nepříliš jasně, ale přece jen zjistitelně definované hranice. Na rozdíl od demokracie 

staví autoritářský systém na omezeném pluralismu. Omezený pluralismus znamená, 

že neexistuje zcela svobodný přístup k moci, některé skupiny obyvatel jsou dopředu 

vyloučeny či omezeny, volná soutěž politických stran se nekoná, povoleny jsou jen 

určité strany, parlament buď vůbec není, nebo jen ve velmi okleštěné formě. 

Omezuje autonomii politického života. Oproti totalitnímu systému je zde mnohem 

menší míra homogenizace (uniformita společenských struktur – politických, 

sociálních, ekonomických i kulturních) a také mnohem menší kontrola státu nad 

těmito strukturami – omezuje tedy určité osobní svobody občanů a autonomii 

politického života, ale vždy ponechává určitý prostor pro různé subkultury zcela 

nezávislé na státu (například odbory, církev, kulturní spolky). [Říchová 2006: 238-

239] 

Definici totalitarismu poprvé vypracoval Carl Joachim Friedrich v práci 

Jedinečný charakter totalitářské společnosti z roku 1954. Určil zde pět hlavních 

charakteristik totalitarismu, o dva roky později byla přidána šestá45, které si dodnes 

zachovaly svou klasifikační hodnotu. [Říchová 2006: 228-229] Jde o následující 

určující definiční body: 

1) totalitarismus musí obsahovat oficiální ideologii, kterou jsou všichni členové 

společnosti nuceni akceptovat;  

2) existuje zde jediná masová politická strana, která je hierarchicky organizována, 

většinou s jediným vůdcem v čele, nadřízena státní byrokracii nebo je s ní 

zásadně propojena; 

                                              
45 A to v díle Totalitní diktatura a autokracie, které Carl Joachim vypracoval se Zbigniewem Brzezinským. 
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3) vládnoucí elita má absolutní monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené 

moci (armády); 

4) je zde vykonávána úplná kontrola prostředků masové komunikace; 

5) existuje zde systém fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím 

policie využívající teroristických postupů; 

6) existuje centrální řízení a kontrola ekonomiky.  

 

Nyní budu aplikovat jednotlivé body na italský případ. 

Ad 1) Oficiální ideologie 

Oficiální doktrína fašismu byla vypracována až v roce 193246 Mussolinim ve 

spolupráci s Giovannim Gentilem, do té doby režim fungoval bez oficiální jednotné 

ideologie, čímž splňoval i další bod autoritářského režimu. Po roce 1932 však získal 

znak charakteristický pro totalitarismus.  

Pokud však porovnáme italskou ideologii s „klasickými“ totalitarismy typu 

Hitlerovského Německa či komunistickým blokem, musíme konstatovat, že jí chybí 

řada prvků, které jsou s totalitní ideologií pevně spjaté a doprovázejí jí. V totalitních 

režimech lze vysledovat určitou základní knihu, která se stává „biblí“ (zde ve spojení 

se Sartoriho faktorem politické náboženství, viz následující text) tohoto systému. Tak 

tomu bylo například u Hitlerova spisu Mein Kampf či Červené knihy Mao Ce Tunga. 

Itálie neměla podobné jedno jediné, všeobecně deklarované „biblické“ dílo hlásající 

radostnou zvěst o nastolení nového režimu do každé domácnosti poloostrova.  

S totalitní ideologií (zejména v podobě náboženství – viz následující text) 

bývají spojeny i určité mytické a religiózní rysy. Například to jsou mesianistické 

principy v ideologii zakotvené, zahrnující typické plány na „záchranu“ ohroženého 

světa (viz odůvodnění vyhlazení Židů atd.) a vytvoření ideální utopické společnosti 

(například árijská Třetí říše, komunistická beztřídní společnost). Jsou taktéž typické 

určité rituály až kulty (například nacistický kult zasvěcení vycházející z pohanských 

germánských tradic). Ani jeden z prvních dvou jmenovaných bodů v italském 

fašismu není zřejmý. Určité rituály se bezesporu vyskytovaly, tyto však vycházely 

                                              
46 Doktrína byla vytvářena za běhu většinou v reakci na probíhající situaci. 
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zejména z odkazu antické Římské říše a převažoval u nich politický a státoprávní 

charakter, postrádaly tedy primární mytickou povahu. 

Pro totalitní ideologie je důležitá osoba vůdce „spasitele“, která nabývá až 

božských rysů (viz například původ Mao Ce Tunga). Mussoliniho oficiální titul sice 

zněl vůdce, pokud však porovnáme jeho postavení s protějšky v totalitních 

systémech, vidíme evidentní slabost Mussoliniho. Na rozdíl od diktátorů typu Hitlera 

či Stalina se musel o politickou moc dělit s dalšími reprezentanty PNF, trvale 

existovala určitá vnitřní fašistická opozice; v lednu 1923 pak dokonce přistoupil k 

vytvoření vládního orgánu tzv. Velké rady (Gran Consiglio). Je pak symbolické, že 

k jeho sesazení došlo de facto vnitrostranickým pučem v červenci 1943. 

A v neposlední řadě, totalitní systémy hojně a s oblibou využívají ideologický 

faktor vnitřního a vnějšího „nepřítele“, který má řadu důležitých funkcí (například 

podpora posílení soudržnosti celku, možnost označení důvodu neúspěchu režimu). 

Totalitní systémy obecně bývají často antisemitistické, což platí nejen pro nacismus, 

ale paradoxně47 i pro komunistické země (viz například proces s protistátním 

spikleneckým centrem Rudolfa Slánského ze začátku 50. let minulého století). 

V Itálii byla situace odlišná (o antisemitismu podrobně viz kapitola 3.4.6). 

Protižidovské zákony byly přijaty až v posledních letech fašistického režimu, 

respektive v roce 1938 pod vlivem ekonomických problémů a tlaku Hitlerovy říše. 

Holocaust zde nebyl masově rozšířen, na území Itálie nebyly rozšířeny vyhlazovací 

koncentrační tábory určené k hromadnému vyvražďování48.  

 

Ad 2) Jediná masová politická strana 

V Itálii na počátku Mussoliniho vlády mohlo existovat a působit v parlamentu 

více politických stran, ačkoli se členové socialistické a komunistické strany stávali 

terčem fašistického násilí a teroru. Režim představující omezený pluralitní politický 

                                              
47 Paradoxně proto, že Židé byli důležitými aktéry prosazování marxistické teorie i samotném nastolování 
komunistických režimů v řadě evropských států. 
48 Lze sice nalézt informace, že v Itálii fungovalo několik desítek koncentračních táborů (campi di 
concentramentoi), ve skutečnosti však šlo spíše o tábory sběrné či internační (campi di internamento), které 
nebyly primárně určeny pro vyhlazování, ale pro zadržení nežádoucích osob nebo jako přestupní stanice do 
táborů mimo území Itálie. Přesné údaje se různí, každopádně šlo o úmrtí v řádu tisíců či desetitisíců, což 
samozřejmě nijak nezmenšuje utrpení internovaných osob, ale nelze zaměňovat s koncentračními tábory typu 
Osvětim. Tuto poznámku jsem vypracovala ve spolupráci s vedoucí práce. 
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systém tak splňoval charakteristiku autoritářského režimu, rozhodně nebyl naplněn 

požadavek dominance masové politické strany propojené s byrokracií. Po změně 

volebního systému v roce 1928 však již byl parlament obsazován jen fašisty. K tomu 

přispěl nejdříve nový volební systém zavedený v roce 1923, známý jako tzv. zákon 

Acerbo (legge Acerbo), který stanovil, že vítěz voleb získá automaticky 2/3 

parlamentních křesel, respektive 66 % z celkových 535 mandátů. [De Grand 1982: 

45-46, 50-51] Nebyl stanoven požadavek nadpoloviční většiny voličů49, pro získání 

prémie stačilo pouze překročit hranici 25 % hlasů. A dále, na konci roku 1926 byla 

opozice zakázána a PNF se stala jedinou povolenou politickou stranou. V průběhu let 

1926 a 1927 počet členů rychle vzrostl a dosáhl 1 000 000, strana se stala skutečně 

masovou50. [De Grand 1982: 56, 73] PNF byla hierarchicky uspořádána, po vnitřních 

čistkách soustředil většinu politické moci ve svých rukou Mussolini.  

Důraz na politickou mobilizaci obyvatel byl kladen až od druhé poloviny 

20. let, členství v různých fašistických organizacích začalo být povinné až na 

přelomu 20. a 30. let. Mobilizace v Mussoliniho Itálii však nikdy nebyla tak hluboká, 

masivní a rozsáhlá jako například v nacistickém Německu či komunistickém bloku.  

Od konce 20. let bylo vedení většiny organizací státní správy – stejně jako 

organizací v oblasti ekonomiky, kultury, shora jmenováno fašistickou stranou – 

došlo tedy k postupnému propojení PNF s byrokracií, jak vyžaduje teorie 

totalitarismu.  

 

Ad 3) Monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené moci (armády) a 5) Fyzická 

a psychologická kontrola společnosti prostřednictvím policie  

Z hlediska kontroly ozbrojených složek lze stejně jako v předchozím případě 

vymezit dvě hlavní období. V roce 1927 byla založena tajná policie s názvem 

Organizace pro dohled a potlačování antifašismu (Organizzazione vigilanza 

repressione antifascismo, OVRA) plnící úkol fyzické a psychologické kontroly 

využívající teroristických postupů. Vládnoucí elita kontrolovala i prostředky 

                                              
49 Jako tomu bylo například u volební reformy v 50. letech, známé jako tzv. legge truffa. 
50 Například už na přelomu 20. a 30. let bylo pro dosažení určitých postů ve státní správě či podnicích 
spojených se státem členství nutností, faktická povinnost vstoupit do strany se poté rozšiřovala i na další 
skupiny. 
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ozbrojené moci, konkrétně policii, a měla k dispozici i své fašistické milice, armáda 

však přísahala věrnost králi a některé její složky (například část elitního 

námořnictva) se nepodařilo nikdy fašizovat. 

 

Ad 4) Úplná kontrola prostředků masové komunikace 

Z hlediska kontroly prostředků masové komunikace lze vymezit dvě hlavní 

období. Ve druhé polovině 20. let PNF postupně zaváděla cenzuru a posilovala 

kontrolu nad médii masové komunikace, zejména tiskem. Většina hlavních deníků a 

týdeníků byla sice fašizována, pozastavena či přímo zakázána, některé opoziční 

tiskoviny se dařilo i nadále vydávat, například stranický deník komunistické strany 

Svornost (l'Unità)51.  

 

Ad 6) Centrální řízení a kontrola ekonomiky  

Poslední, šestá charakteristika totalitarismu, tedy centrální řízení a kontrola 

ekonomiky. Mussolini o ovládnutí ekonomického prostoru velmi usiloval, ačkoli 

prostřednictvím nového systému korporativismu, prezentovaného jako třetí cesta 

mezi kapitalismem a socialismem „…v praxi byla fašistická idea korporativistické 

společnosti založené na samoregulaci výrobců pod záštitou státu pouhým pláštíkem, 

pod kterým se skrýval despotismus. Mussolini to sám uznal, když vysvětloval, že 

korporativismus v tomto smyslu je použitelný pouze v totalitním státě, jakým je Itálie, 

protože vyžadované reformy jsou natolik zásadní, že korporativní systém prostě 

nemůže fungovat v rámci omezené politiky.“ [O’Sullivan 1995: 141] 

I v tomto bodě se však Mussoliniho plány a deklarace odlišovaly od reality. 

Jeho idea ovládnutí hospodářské sféry nebyla nikdy plně realizována, i 

v ekonomickém prostoru vždy existovaly určité „ostrůvky svobody“; například 

soukromé podnikání i nadále fungovalo. Mussoliniho reformy také vyvolaly další 

nárůst byrokracie a státního aparátu. A ve vztahu k typologii režimu je nutné 

zdůraznit, že korporativismus automaticky neznamená přítomnost totalitního režimu, 

                                              
51 Viz její archív na WWW: 
<http://archivio.unita.it/archivio/index.php?range=1&range=1&ddstart=04&mmstart=05&yystart=1928&ddst
op=11&mmstop=05&yystop=1929&ed=nazionale>. 
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naopak je časté jeho propojení s autoritářskými režimy (viz například Salazarovo 

Portugalsko, Dolfussovo Rakousko).  

 

Další významnou definici totalitarismu popsal Giovanni Sartori v práci Teorie 

demokracie (1977). Zde stanovil několik základních charakteristik totalitarismu, a to 

následující body [Říchová 2006: 233-235, 239; Sartori 2003:195-205]. 

1) Totalitarismus je spojen s moderní technologií, protože ta dovoluje „totální 

rozšíření a pronikání moci“. 

2) Vyskytuje se zde vysoká ideologizace politiky, která připomíná náboženství, 

Sartori mluví o jakémsi „politickém náboženství“. Toto tvrzení vychází z pojetí 

totalitarismu u Hannah Arendtové. Ta ve své knize Původ totalitarismu (1951) 

uvádí, že totalitarismus je výrazem proměny a vývoje moderní masové společnosti 

od počátku 20. století, která vznikla v důsledku procesů modernizace a urbanizace, 

což vedlo k utvoření industriální společnosti založené na městských průmyslových 

centrech, došlo ke ztrátě vnitřní třídní struktury a sociálních vazeb, přeměnila jedince 

na izolované bytosti („atomy“), jimž chybí vědomí třídní sounáležitosti. [Říchová 

2006: 226, 231] Následně vzniklo duchovní a sociální vakuum, které vyplnila 

ideologie coby náboženství.  

3) Patří sem všezahrnující kontrola společnosti, vše pronikající politické ovládnutí 

všeho, včetně mimopolitického života jedince, také jinak totální politizace 

společnosti, nelze rozeznat hranice mezi státem a soukromím, „vše je stát“. Jedná se 

o hlavní rys, který odlišuje totalitarismus od jiných nedemokratických režimů 

(autoritářství a jiné). Míra zásahu do nepolitického života v případě jiných 

nedemokratických režimů jedince je minimální, v podstatě žádná.  

4) V totalitarismu hraje důležitou roli otázka teroru. Reálný teror ve smyslu skutečně 

užívaného fyzického násilí (síly) vůči lidu může totalitní režim uplatňovat, ale daleko 

zásadnější je trvalá možnost režimu omezovat autonomní akce v kterékoli oblasti. 

Společnost nemusí být trvale podrobena teroru, protože je zde trvale přítomen 

všeobjímající pocit strachu. Permanentní strach z režimu je důležitější než teror 

skutečný. Strach má větší sílu a dopad na společnost než opravdový teror.  
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5) Každý totalitní režim prochází určitým vývojem, lze odlišit různá stadia. Časem 

dochází k rutinizaci, to znamená, že etablování režimu přináší snížení fyzického 

násilí. Čím je tedy totalitní stát úspěšnější ve všestranné kontrole společnosti, tím 

méně potřebuje využívat donucení nebo ideologickou horlivost; napětí celého režimu 

se snižuje.52  

Nyní budu jednotlivé body opět aplikovat na italský model. 

 

Ad 1) Moderní technologie 

Moderní technologie napomáhají k vyšší efektivitě propagandy, čehož 

Mussolini bezpochyby využíval. Situaci zpočátku komplikoval fakt, že na italském 

jihu byl vysoký počet negramotných a tisk zde nemohl plnit svou funkci. Teprve až 

v polovině 30. let rozhlas nahradil funkci tisku jako hlavního nástroje propagandy a 

vůdce tak mohl promlouvat ke všem obyvatelům Itálie. 

 

Ad 2) Politické náboženství  

Mussolini o fašismu mluvil jako o víře či náboženství. Nepodařilo se mu však 

tuto svou ideu prosadit ve společnosti. Samotní Italové se s fašismem nikdy 

neztotožnili ve smyslu „náhražky“ náboženství. Mezi hlavní potenciální důvody patří 

mimo jiné skutečnost, že šlo – minimálně na jih od Říma – o území, které nebylo 

zasaženo průmyslovou revolucí, nedošlo tedy k rozrušení stávající sociální struktury 

ani sociální vykořeněnosti více početných tříd. S tím souvisí i vliv tzv. politických 

subkultur, které svým příslušníkům poskytovaly dostatečné zakotvení53. V důsledku 

těchto faktorů pak u širokých mas nevznikalo tak velké duchovní a sociální vakuum 

jako v severnějších částech Evropy a proto i menší potřeby „náhražky“. Většina Italů 

byla praktikujícími katolíky, kdy i přes uzavření Lateránských dohod nedošlo 

                                              
52 Totalitarismus je obecně pokládán za ideální typ, na opačném pólu stojí demokracie. K ideálnímu typu 
totalitarismu se reálné totalitní režimy pouze přibližují, ne ve všech detailech se s tímto ideálem ztotožňují. 
Základním rysem je všezahrnující kontrola společnosti zasahující i soukromí jedince a vše pronikající 
ideologizace. Totalitní režimy podléhají vnitřní proměně. [Říchová 2006: 239] 
53 V této souvislosti byla zásadní i přítomnost subkultur, jejichž existence se výrazně projevovala za první 
republiky. Subkultura v tomto kontextu znamenala skutečnost, že určité vymezené území obývalo 
obyvatelstvo s jednotnou sjednocující ideologií, souborem zásad, morálních a sociálních pravidel, které byly 
společné pro většinu místní populace. Rozlišujeme tzv. rudou subkulturu, která se rozkládala mezi severní a 
střední Itálií (zejména regiony Toskánsko, Emilia-Romagna a Umbrie) a reprezentovala levicové až 
komunistické ideály; a subkulturou bílou, rozprostírající se v severních částech země (Lombardie, Benátsko, 
alpské oblasti), založenou na základě křesťanských, respektive katolických hodnot. [viz např. Triglia 1986] 
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k otevřené politické podpoře bývalých lidovců PPI, naopak řada jejich představitelů 

se stala důležitými členy protifašistického hnutí. Velmi početný byl i komunistický 

(krajně levicový) tábor, který měl vlastní „náboženství“ a jeho příslušníci vždy stáli 

v pevné a nesmiřitelné opozici vůči režimu.  

 

Ad 3) Všezahrnující kontrola  

 „Všechno ve státě, nic mimo stát“, znělo Mussoliniho motto. Italský fašismus 

se proto soustředil na „správnou“ výchovu mladých jedinců. Mussolini si vytkl plán, 

aby fašistické organizace (mládežnické, sportovní, kulturní) a odbory postupně 

zahrnuly celý národ, a to jak fyzicky (povinné členství), tak mentálně. Obecně 

fašistická hnutí oslavovala kult mládí. Noví členové fašistické strany byli rekrutováni 

skrz mládežnické organizace. V roce 1929 mládežnická organizace Opera Nazionale 

Balilla (ONB) spadala pod ministerstvo pro národní vzdělávání a strana ji mohla 

efektivněji kontrolovat. Později byla přejmenovaná na Gioventú italiana del littorio 

(GIL). Cílem bylo přetvořit mentalitu mladých lidí a vštípit jim fašistické smýšlení. 

Stejnou úlohu měl systém vzdělávání na všech úrovních. Celý školský systém byl 

přetransformován tak, aby poskytoval totalitní vzdělání. Zapojení do mládežnických 

organizaci bylo mnohem vyšší na severu Itálie. Historikové se shodují, že 

prostoupení režimu a jeho ideologie bylo v mládežnických organizacích vysoké a 

považováno jako jeden z největších úspěchů režimu. Cílem bylo vytvořit novou 

politicko elitu. Členství ve straně nebo přidružených organizacích znamenalo pro 

mladé lidi lepší pracovní příležitost, bylo tudíž často účelové. Fašistickou mentalitu 

se spíš nepodařilo vytvořit. [Germani 1978: 245-255] 

 Je však velmi sporné, zda tohoto cíle bylo dosaženo. V Itálii se nikdy 

nepodařilo nastolit všezahrnující kontrolu, respektive totální politizaci společnosti, 

tedy politické ovládnutí i mimopolitických oblastí života jedince. Vždy byly určité 

skupiny, kterým byl ponechán autonomní prostor – například církev, kultura, 

ekonomická sféra - do těchto režim nezasahoval, pokud se chovaly ve vztahu k němu 

pasivně a neohrožovaly ho. Vždy bylo možné rozeznat hranice mezi státem a 

soukromím, což u totalitarismu nelze. Jak uvádí Giovanni Sartori: „… totalitarizmus 

sémanticky označuje uväznenie celej spoločnosti v rámci štátu, vše prenikajúce 
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politické ovládnutie vrtkého, vrátane mimopolitického života človeka. … Keď sa 

v Taliansku hovorilo o ´všetko v štáte, nič mimo štátu, nič mimo štátu, nič proti 

štátu´, bolo to len o málo viac ako chválenkárstvo“ [Sartori 1993: 199]. 

 

ad 4) Teror 

Fašismus se sice dostal k moci za určitého násilí, ale nikdy nedosáhl rozměrů 

brutálního teroru, jak jej známe ze stalinského či hitlerovského režimu. Od počátku 

se socialisté a komunisté stávali oběťmi násilí, nešlo však o záměrné likvidování této 

skupiny obyvatelstva. Je pravda, že útoky někdy skončily smrtí, ale šlo spíš o 

ojedinělé případy. Poté, co byla v roce 1926 zlikvidována opozice, v zemi panoval 

spíše pocit strachu a utlačované skupiny obyvatelstva se stáhly do ústranní.  

Odlišná byla i situace z hlediska násilí zaměřeného mimo systém. Pro 

Mussoliniho byl typický silný rétorický nacionalismus, podobný tomu 

hitlerovskému, na rozdíl od něj však v realitě nebyl aktivně agresivně-

imperialistický. Mussolini sice kladl důraz na expanzionistickou politiku a válečné 

úsilí země, tomu však neodpovídaly reálné události. To znamená, že rozpínavost 

země byla spíše deklarována než uskutečňována, mimo jiné i v důsledku 

problematického fungování italských vojsk. Došlo sice k útoku na Habeš, italské 

jednotky se sice (ne s přílišným nadšením a ne příliš úspěšně54) zapojily do války, ale 

pokud porovnáme agresivitu a snahu o rozšíření území pomocí násilí, Itálie 

nedosahuje úrovně nacismu či stalinismu. 

Otázku, zda byla Itálie autoritářským nebo totalitním režimem, tedy skutečně 

není jednoduché zodpovědět, i významní teoretici se v tomto ohledu neshodují. Na 

začátku této kapitoly jsem uvedla názory některých předních politologů, kteří 

podávají různé interpretace Mussoliniho modelu. Zatímco například Giovanni Sartori 

jej klasifikuje jako autoritářskou diktaturu (viz výše), i v samotné Itálii je velmi časté 

jeho řazení ke klasickým totalitarismům55. Někteří autoři se pak pohybují mezi 

dvěma krajními stanovisky, respektive že italský fašistický politický systém není 

možné zařadit bezvýhradně do jedné či druhé kategorie, protože ani jednu zcela 

                                              
54 Viz například italský debakl v Řecku v roce 1940. 
55 Ve smyslu Itálie vymyslela samotný termín i model totalitarismu a je i jeho příkladem. 
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nenaplňuje. Mezi ně patří například Emilio Gentile, který Mussoliniho režim 

definoval jako tzv. „nedokonalý totalitarismus“, a to v důsledku několika chybějících 

či ne zcela naplněných znaků typických pro totalitní systémy (proto „nedokonalý“). 

Mezi takové problematické faktory italského fašismu lze zařadit například absenci 

rozsáhlejšího teroru a násilí (viz například chybějící koncentrační tábory) v Itálii, 

nedostatečnou kontrolu ozbrojených sil a policie, respektive nenaplnění ideje 

policejnímu státu, a dále určité nedostatky z hlediska postavení fašistické strany ve 

vztahu ke státu (nebyl dosažen plán nadřadit PNF státu), její vnitřní struktury i 

postavení samotného Mussoliniho. Z hlediska vývoje italského fašismu lze 

vysledovat určité totalitní směřování, což ho odlišovalo od jiných autoritativních 

systémů (například Salazarovského Portugalska). Zatímco zpočátku by se dal 

charakterizovat jako autoritářský režim, ve své druhé dekádě se podle Gentileho 

vyvíjel v totalitarismus s cílem transformovat stát. [Gentile 1986: 201-203]  

Dle mého názoru Itálie po roce 1925 nabývala totalitních rysů, ale nikdy se ji 

nepodařilo splnit předpoklady totalitního režimu ve všech jeho podobách, ačkoli o to 

Mussolini usiloval. Chyběla řada důležitých rysů totalitarismu, například 

všezahrnující kontrola společnosti, vše pronikající politické ovládnutí všeho, včetně 

mimopolitického života jedince, kdy lze těžko rozeznat hranice mezi státem a 

soukromím, „vše je stát“. Existence monarchie, katolické církve a italský jih 

zabránily fašismu dosáhnout všeobjímající kontrolu života jedince. Fašismu se 

nepodařilo sehrát úlohu politického náboženství, i když o to Mussolini usiloval. 

Stejně tak ekonomická sféra nebyla plně v rukou státu. Teror nenabyl nikdy 

takových rozměrů ani frekvence jako v typických totalitních režimech. 

 

2.3. Srovnání s nacistickým N ěmeckem 

Mussolini na vrcholu moci tvrdil, že fašistické myšlenky jsou idejemi doby, 

a stejně tak věřil, že se v budoucnu stane Evropa fašistickou. Fašistická hnutí silně 

pociťovala vzájemnou příbuznost, hnutí se vzájemně podporovala. Hitler 

Mussoliniho obdivoval především jako prvního bojovníka proti marxismu. Fašistická 

evropská hnutí spojoval zejména vůdcovský princip, vůle k novému světu, láska 
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k násilí, vědomí elity a masové účinnosti, revoluční zápal a úcta k tradici. [Nolte 

1999: 37] 

Itálie v čele s Mussolinim a Německo v čele s Hitlerem ztvárnily 

nejzásadnější fašistické režimy vůbec. Podobnost s německým národním 

socialismem je nasnadě, přesto představovaly odlišné varianty fašismu. Počátky 

obou hnutí byli současné a na sobě nezávislé. Silný vůdcovský princip byl pro obě 

strany klíčový. V prvním případě vůdce pocházel ze socialistického hnutí, ve druhém 

z radikálně konzervativního hnutí. 

Italský fašismus a německý nacismus odlišovaly mnohé aspekty. Za prvé je 

rozděloval postoj k rase pramenící z jiného pojetí politiky. Podle Hitlera „je stát 

pouze nádobou a rasa obsahem. Nádoba má smysl pouze tehdy, udrží-li a ochrání-li 

obsah. Jinak je bezcenná. Není úkolem státu vytvářet lidské schopnosti, ale zajistit, 

aby se již existující schopnosti mohly uplatnit.“ [O´Sullivan 1995: 179] Pro 

Mussoliniho to však nebyl národ, co určuje existenci státu, jak tvrdila stará 

nacionalistická koncepce sloužící jako základ politických teorií národního státu 

19. století. „Národ je spíše tvořen státem, který dává lidem vůli, a tudíž fakticky 

existenci bez toho, že by si oni sami museli být vědomi své vlastní morální jednoty.“ 

[O´Sullivan 1995: 179] Důvodem byla rozdílná historická situace obou zemí po 

sjednocení. V Itálii, na rozdíl od Německa, neexistovala kulturní a jazyková 

jednota56. Antisemitismus nebyl v Itálii do poloviny 30. let přítomen. Fašistický 

režim v roce 1938 přijal Manifest rasismu (Manifesto della razza), kterým se situace 

na první pohled změnila. Manifest bezesporu ovlivnily nacistické ideje, ale v pojetí 

rasy existovaly značné rozdíly. Dále se režimy lišily v postoji k novému člověku. 

Itálie se pokoušela vytvořit takzvaného homo fascista,57 nového Itala žijícího v nové 

Itálii. Nacismus naopak předpokládal, že nový člověk již existuje, jen je ho potřeba 

odkrýt pod nánosem moderní civilizace. Jeho povaha bude bojovná a hrdinská, se 

silnou vůlí. Nicméně oba dva typy nového člověka byly součástí politiky využívající 

hlavně mýtu. [O´Sullivan 1995: 180-182] 

                                              
56 Významný italský nacionalista Enrico Corradini ještě v roce 1911 prohlásil, že „Itálie nikdy neměla a 
dodnes nemá národní jazyk, jedině snad v literatuře.“ [O´Sullivan 1995: 179] 
57 V českém jazyce člověk fašistický. 



42 

Druhým významným rozdílem mezi italským fašismem a německých 

nacismem byla různá míra pronikání ideologie do života obou zemí. Ve srovnání 

s nacismem se italské fašistické ideologii podařilo proniknout do života Italů 

poměrně málo. Důvodů bylo několik. Mussolini musel omezit své totalitní cíle, 

protože mu stály v cestě dvě konkurující autority, církev a monarchie. Dále mu stála 

v cestě moc provinčních vůdců, což nemělo v Německu obdoby, protože Hitlerovi se 

narozdíl od něho podařilo založit centralizovanou stranickou organizaci hned od 

počátku. Neméně byla důležitá existence italského jihu, který je problémem dodnes. 

Mussolini se tedy potýkal se dvěma Itáliemi. Vysoce neideologická struktura 

politického života zredukovala na jihu fašismus na „mussolinovský kult“. 

[O´Sullivan 1995: 184-185] 

 

3. Konsolidace italského fašismu 

3.1. Období 1922 – 1925 

Po zmatcích uplynulých let byla v Itálii cítit touha po stabilitě. Násilnosti při 

změně vlády byly vnímány vesměs jako nepříliš vysoká cena za vykoupení pořádku 

a bezpečí. 

3.1.1. Zahrani ční reakce na nástup Mussoliniho k moci  

Mussolini poprvé navštívil Anglii jako účastník Londýnské konference 

v prosinci 1922, na níž se měla mimo jiné diskutovat i otázka německých reparací. 

Britské noviny se o Mussolinim vyjadřovaly vesměs jako o zachránci Itálie před 

chaosem a jako o velkém vůdci. Například britské noviny The Times o něm psaly, že 

„ fašismus je zdravou reakcí na pokusy šířit v Itálii bolševismus. Jako zbraně užil 

bílého teroru, ale takovéto metody nyní, když se dostal k moci, pominou.“ [Ridley 

2002: 145] Británie tedy Mussoliniho přijala dobře a není divu. Netajila se tím, že 

pokládala parlamentní demokracii za nevhodnou pro země méně politicky vyspělé, 

než byla ona sama. Mussolini ukázal, že pro Itálii byl vhodný autoritářský vládce 

schopný nastolit pořádek a zabránit bolševickému převratu.  
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Joseph Austen Chamberlain, od podzimu 1924 konzervativní ministr zahraničí 

Velké Británie, patřil k Mussoliniho obdivovatelům a vytvořil zde prostor pro větší 

ústupky vůči Itálii. Došlo například ke snížení italského válečného dluhu, Británie 

také udělila Itálii územní koncese v Africe, kdy malá část Britského Somálska byla 

přičleněna k Italskému Somálsku. Došlo i k mírné úpravě hranic mezi Egyptem a 

Libyí. Podstatnou změnou však bylo pronikání (zprvu hospodářské) do Habeše bez 

námitek Británie. Poté, co se Chamberlain s Mussolinim osobně setkal, vyjadřoval se 

o něm Chamberlain přátelsky. [De Grand 1982: 93] 

Chamberlain například prohlásil, že: „K mým povinnostem ministra 

zahraničních věcí nepatří hodnotit jeho akce v italské domácí politice, ale kdybych 

někdy měl ve své vlasti na vybranou mezi anarchií a diktaturou, byl bych zřejmě na 

straně diktátora. Myslím, že by nám dost dlouho trvalo najít jiného Itala, s nímž by se 

britské vládě spolupracovalo tak snadno.“ [Ridley 2002: 178-179] Mussolini rád 

citoval Chamberlainovu větu, že Společnost národů je vynikající, když se hašteří 

vrabci, ale je k ničemu, když se pohádají orli. On i mnozí další si Mussoliniho vážili, 

že zemi zachránil před společenskou anarchií a národním rozkladem a podařilo se 

mu znovu vybudovat věhlas Itálie, ačkoli metody, které k tomu používá, jsou 

poněkud drsné. Dokázal zkrotit tak nezkrotný národ.  

Slavná věta Winstona Churchilla, od listopadu 1924 ministra financí Velké 

Británie, „…kdybych byl Ital, určitě bych byl celým srdcem s vámi od začátku až do 

konce vašeho vítězného boje proti bestiálním spádům a vášním leninismu,“ [Ridley 

2002: 188] svědčí mimo jiné o přízni ze strany Británie (hlavně z pravicových 

konzervativních řad), protože se Mussolinimu podařilo zatočit s rudými. Pochvalně 

se o něm vyjádřil i britský spisovatel G. B. Shaw. Italské masy prý získal tím, že lid 

volal po zákonnosti a byl už znechucen parlamentní malátností. Lid si přál 

efektivního tyrana a tím se stal právě Mussolini. [Mack Smith 1997: 345] 

 

3.1.2. Fašistické orgány 

Po návratu z Londýnské konference v roce 1922 se Mussolini pokusil 

vypořádat s opozicí. Hned v prosinci nechal zatknout členy výkonného výboru 
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komunistické strany kromě dvou, kteří byli zároveň poslanci a byli chráněni 

poslaneckou imunitou. Ačkoli strana rozpuštěna nebyla, stala se terčem politické 

kritiky a pomalu se uchylovala do ilegální struktury. Další strany působily bez 

omezení včetně své novinářské činnosti. 

Nebylo možné ovládnout stát pomocí ozbrojených skupin a pak je rozpustit 

jakoby nic. Fašistické squadry byly proto přejmenovány na Dobrovolnou milici 

národní bezpečnosti (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, MVSN), čímž 

došlo k jejich institucionalizaci v prosinci 1922. Tato „stranická armáda“ přísahala 

věrnost pouze vůdci strany, nikoli králi. Přesto byla považována za státní orgán. Na 

starost měla udržovat pořádek a obranu státu vedle policie a armády. Milice 

v podstatě znamenala zlegalizované porušení ústavy. Armáda byla uchlácholena tím, 

že se důstojníci milice skoro vždy rekrutovali z propuštěných armádních důstojníků, 

a tím, že se v případě mobilizace počítalo se začlenění milice do armády. [Nolte 

1999: 289] 

V lednu 1923 ustanovil Velkou fašistickou radu (Gran Consiglio del 

Fascismo) jako vládní orgán. Ústavně právní změna vedla nikoli k zestátnění strany 

ale k zestraničtění státu. Členy byli důležití představitelé fašistické strany. Sloužila 

vůdci strany jako poradní orgán a hned po vůdci tvořila nejdůležitější orgán strany, 

čímž se posílila hierarchie strany vůči řadovým členům. Postupem času se stávala 

stále více řídícím orgánem a zasahovala do práce Radě ministrů. Převažující funkci 

v obou radách měl Mussolini. [Mack Smith 1997: 337] 

 

3.1.3. Incident na Korfu 

Korfský incident se odehrál v létě 1923. Mezi Řeckem a Albánií vznikl spor 

o vymezení vzájemné hranice. V roce 1921 měla spor vyřešit konference velvyslanců 

pověřená Společností národů. Do čela řecko-albánské komise jmenovali italského 

generála Enrica Telliniho. Členové komise se vydali z Janniny v Řecku do Santa 

Quaranty v Albánii. Na místo se vydali ve třech vozech, kdy v prvním cestovali 

Albánci, krátce po nich vyjeli Italové a následně Řekové. Během cesty byl Tellini a 

jeho další čtyři spolucestující zastřeleni na řecké půdě, když se snažili odstranit 
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zátarasy na cestě. Asi za hodinu na místo dorazila řecká posádka, která je objevila 

zastřelené. Když se o této události dozvěděla italská vláda, byla velmi rozhořčená. 

Z vraždy podezřívala řecké bandity a pochyby padaly i na řecké úředníky z Janniny, 

jelikož dorazili na místo s velkým zpožděním. Italové se nedali přesvědčit, že auto 

s řeckou posádkou mělo nehodu, a proto mělo zpoždění, a ani že vrazi nebyli Řekové 

nýbrž Albánci, protože stopy vedou k nim. 29. srpna, dva dny od zavraždění italské 

posádky, obdržela řecká vláda ultimátum. Italové Řeky obviňovali ze zinscenování 

útoku. Mezi požadavky patřilo, aby se nejvyšší řecké velení za zločin omluvilo, aby 

se bohoslužby za zavražděné Italy účastnili všichni členové řecké vlády, aby řecké 

námořnictvo vzdalo čest italskému praporu, aby vrahové byli zatčeni a odsouzeni 

k smrti a aby Řecko vyplatilo italské vládě odškodné ve výši 50 miliónů lir. Navíc 

trvali na tom, aby tyto požadavky byly přijaty do 24 hodin. [De Grand 1982: 93; 

Ridley 2002: 151-153] 

Na většinu požadavků řecká vláda přistoupila, ale o trestu smrti za vraždu 

nechtěla slyšet, jelikož o takových záležitostech měl rozhodnout soudce. Stejně tak 

se nesouhlasila s výší odškodného, proto navrhla, aby částku určila Společnost 

národů. Když řecká vláda odmítla akceptovat podmínky jako celek, Itálie se bez 

dalšího jednání rozhodla válečnými loděmi napadnout a okupovat řecký ostrov 

Korfu. Ministr zahraniční Řecka se ihned obrátil na Společnost národů se stížností, 

že Itálie porušila články 12 a 15 Statutu Společnosti národů, které zavazovaly členy 

řešit sporu arbitráží a dodržet tříměsíční lhůtu před zahájením případných vojenských 

opatření, pokud nebylo možné dojít ke smírnému řešení nebo předat celý problém 

k vyřešení Společnosti národů. [Moravcová, Bělina 1998: 89] Mussolini se stavěl 

proti tomu, aby záležitost řešila Společnost národů, protože hranici mezi Řeckem a 

Albánií měla vyřešit konference velvyslanců a také tvrdil, že se nejedná o agresi, 

nýbrž o dočasný stav, než řecká vláda přijme podmínky. Jenomže kdyby situaci 

Společnost národů neprojednala, těžce by se to dotklo jejího věhlasu a ubralo by jí to 

na vážnosti. Britové Mussoliniho postoj odsoudili. Mussolini nakonec přišel 

s oznámením, že pokud se rozhodne, že Společnost národů má řešit korfský incident, 

Itálie ze Společnosti národů vystoupí. 
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Francie byla pod tlakem kvůli okupaci německého Porúří, kdy sem v lednu 

1923 vstoupily jednotky belgické a francouzské armády v důsledku neplnění 

dodávek uhlí a dřeva, které Německu ukládala Versailleská smlouva. Francie si proto 

potřebovala získat na svou stranu Itálii, podpořila na půdě Společnosti národů ji a 

nikoli Řecko. [Moravcová, Bělina 1998: 85-86] Mussolinimu se povedlo úspěšně 

vzdorovat Společnosti národů a incident byl předán konferenci velvyslanců, které se 

podařilo spor urovnat. Itálie zde měla silnější pozici a zbavila tak Řecko podpory 

shromáždění Společnosti národů. I když vyšetřovací komise Společnosti národů 

většinou svých členů rozhodla, že Řecko není za vraždu zodpovědné, italské nároky 

uznali v podobě kompromisu a Řecko muselo zaplatit 50 miliónů lir. Mussolini tak 

Společnosti národů zasadil tvrdou ránu, při které těžce utrpěla její pozice. Ačkoli se 

jednalo o vůbec první přímou výzvu autoritě Společnosti národů, došlo k vážnému 

precedentu, kdy pojistky obsažené ve Statusu se míjely účinkem, pokud je jedna 

z velmocí agresorem. Konference velvyslanců oslabovala postavení Společnosti 

národů. Obzvláště při řešení územních sporů se jejich pravomoci překrývaly. 

Společnost národů vytvářela vyšetřovací komise, které se zabývaly jednotlivými 

územními rozpory, a Konference velvyslanců obvykle rozhodla. [Moravcová, Bělina 

1998: 65] 

V případě Korfu nejen že nebyl agresor potrestán, ale ještě štědře odměněn. Z 

tohoto incidentu vyšel Mussolini jako vítěz, a získal tak v Itálii ještě větší slávu. 

Krátce poté se dokázal dohodnout s Jugoslávií ohledně Fiume, které konečně získal 

v lednu 1924 italsko-jugoslávskou smlouvou, potvrzenou Nettunskými konvencemi 

v roce 1925. Na Balkáně posílil svůj vliv ještě v Albánii, která sice byla de jure 

nezávislým státem, ale de facto italským protektorátem, protože se diktatura Ahmeda 

Zogy orientovala na Itálii. V roce 1926 podepsal s Albánií přátelskou smlouvu, díky 

které mimo jiné získal koncese na naftu z Albánie. Což zároveň vedlo ke zhoršení 

vztahů s Jugoslávií. Smlouvou z roku 1927 se sblížil i s Maďarskem, smlouvy 

s Albánií a Maďarskem byly vázané na Itálii a konkurovaly spojenectví Malé 

Dohody. [Moravcová, Bělina 1998: 90] 

Incident na Korfu byl první agresivní mezinárodní pózou Mussoliniho, které 

pokračovaly až do pádu fašistického režimu. Tyto postoje se snažily demonstrovat 
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falešnou představu grandióznosti započatou dávno před vznikem fašismu. Incident 

jasně naznačil, jak bude vypadat další vývoj zahraniční politiky Itálie. Byl příkladem 

nepotrestaného násilí a pohrdání Společností národů. [O´Sullivan 1995: 183] 

 

3.1.4. Acerb ův volební zákon a volby 1924 

Od začátku se Mussolini potýkal s faktem, že má ve sněmovně pouze 

38 poslanců z celkového počtu 535. Od poslanců si hned na začátku vyžádal zvláštní 

pravomoci, kterými chtěl dosáhnout různých reforem. Proti hlasovali socialisté a 

komunisté, ostatní strany mu hlasy poskytly. Mussolini byl pro ně menším zlem než 

extrémní levice. Velká část Itálie se obávala nastolení bolševické diktatury řízené 

z Moskvy. Průmyslníci a vlastnící měli strach ze zabavení majetku, lidovci a katolíci 

rudé nesnášeli, protože napadali církev a byli ateisty. Mussoliniho postoj k církvi byl 

vcelku smířlivý. Pro tisk se například vyjádřil, že Vatikán je mocnost, kterou nikdo 

nemůže ignorovat, ale že politika a náboženství se nesmí míchat dohromady. 

Vítězství nového fašistického hnutí tak nebylo nevyhnutelné, ale době a situaci 

vhodnější, než by bylo případné vítězství bolševismu. [Ridley 2002: 144] 

V roce 1924 se Mussolinimu podařilo prosadit nový volební zákon, známý 

jako Acerbův zákon (tzv. proporčně kulhavý). Stanovoval, že vítězná strana nebo 

koalice, pokud získá alespoň 25 % hlasů, získá automaticky 2/3 mandátů a pouze 

zbývající třetina se proporčně rozdělí mezi ostatní. V parlamentu byl zákon schválen 

díky podpoře stran Giolittiho, Salandry a Orlanda, kteří došli k závěru, že systém 

stranické vlády bude efektivnější než současný model. [Mack Smith 1997: 327] 

V následujících volbách v roce 1924 tak vítězní fašisté snadno získali 

260 mandátů. Socialisté oproti volbám z roku 1921 ztratili: z původních 25,7 % nyní 

získali 10,1 %, Komunisté oproti původním 3,5 % hlasů získali 5,8 % hlasů. Lidovci 

z původních 21,2 % dostali 9,1 % [Ridley 2002: 59]. Vedle podpory dělníků 

pramenil značný nárůst hlasů pro fašisty i od střední třídy obyvatel, která ve fašismu 

viděla hlavní alternativu jak ke starým stranám, tak k obnovené hrozbě levice. Jinými 

slovy, většina hlasů pro fašisty nebyla schválením radikalismu a násilí, ale přáním 

změny. [Eatwell 1996: 50]  
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3.1.5. Vražda Matteottiho 

Při první schůzi parlamentu v květnu 1924 se vůči volbám postavil socialista 

Giacomo Matteotti. Vyčítal fašistům, jak během voleb zastrašovali a kolika násilí se 

dopouštěli. Požadoval, aby byl výsledek voleb anulován. Matteotti si byl vědom, že 

za své výroky ho může čekat smrt. 10. června byl Matteotti unesen na cestě do 

poslanecké sněmovny. Objevily se důkazy, které nasvědčovaly tomu, že byl odvezen 

autem, které patřilo šéfredaktorovi fašistických novin. Mussolini ve sněmovně 

prohlásil, že vláda netuší, kde se poslanec nachází. Socialisté spolu s komunisty 

obviňovali fašisty z jeho vraždy. Odmítli se účastnit dalších jednání a na protest 

Matteottiho vraždy odešli z parlamentu dne 27. června na Aventinský pahorek. 

Odkazovali na známý odchod plebejců na protest proti nadvládě patricijů na tento 

vrch v době starověkého Říma. Poslancům, co odešli, se začalo říkat „aventinci“ a 

tomuto incidentu „aventinský rozkol“ (Secessione dell'Aventino). [Eatwell 1996: 50-

51] 

V polovině srpna se našlo Matteottiho tělo, přičemž jako příčina smrti bylo 

stanoveno krvácení do mozku nebo srdeční zástava v důsledku fyzického týrání (bití 

holemi). Mussolini vyjádřil lítost nad jeho smrtí a opakoval, že je důležité najít 

viníky, ale popřel, že by s vraždou měla vláda či fašistická strana cokoli společného. 

Záhy se ukázalo, že Matteottiho zavraždilo pět fašistů. Čin prý spáchali na pokyn 

Cessare Rossiho a Giovanni Marinelliho, kteří patřili k osobám pohybujících se 

blízko Mussoliniho. Při zatčení řekli, že se domnívali, že si to duce přál. Není ale 

jednoznačné, že by byl duce do vraždy zapojen. Když později během války čekal 

Marinelli na smrt jako jeden ze zrádců duceho, řekl, že Mussolini nevěděl o plánu 

zavraždění Matteottiho, vše prý organizoval bez jeho obeznámení. [Ridley 2002: 

162-163, 350] 

Vražda Matteottiho byla jedním z momentů, kdy mohla fašistická strana 

dostat smrtící ránu. Nejednalo se o nejhorší násilný čin fašistů, ale Matteottiho 

osobnost plná odvahy se stala v podstatě symbolem opozice. Mussolini se chtěl 

pojistit proti pokusu o jeho svržení a požádal tedy milice, aby byly připraveny 

zasáhnout. Milici se případně mohla postavit armáda, která by proti vůdci nešla. 

Ačkoli všichni byli vraždou Matteottiho pohoršeni, nechtěli věřit, že by s tím měl 
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Mussolini něco společného. Skandál vnímali spíše jako snahu o pošpinění jeho osoby 

ze strany socialistů. Všichni zapletení do vraždy stanuli před soudem, jak Mussolini 

slíbil. Rozsudky, které padly až v březnu 1926, přinesly zproštění vinny, a ti, co byli 

potrestáni, dostali mírné tresty. Marinelli byl zproštěn vinny a později se opět stal 

členem Velké fašistické rady. 

Dne 3. ledna 1925 Mussolini vystoupil v poslanecké sněmovně 

s pozoruhodným projevem, který znamenal definitivní přijetí fašistického 

totalitarismu. Pronesl: „Já a pouze já na sebe beru politickou, morální i historickou 

odpovědnost za vše, co se stalo. Jestliže je fašismus zločinné spolčení, jestliže 

všechny násilné činy byly důsledkem jistého historického, politického a morálního 

klimatu, pak odpovědnost za to nesu já.“ [Ridley 2002: 167] Fašistický režim se mu 

podařilo zachránit, navzdory tomu, že mu v podstatě prošla vražda. Metteottiho 

kauzou byli otřeseni nejen v Itálii, ale i za jejími hranicemi. Socialisté možná věřili, 

že vražda Matteottiho srazí Mussolinimu vaz, opak byl ale pravdou. Situaci ustál 

a socialisty čekalo pronásledování a omezení jejich aktivit. Za celou dobu se jim 

nepodařilo získat na svou stranu žádnou další politickou stranu, aby se jim 

Mussoliniho a jeho squadristy podařilo porazit. Našli se i odpůrci Mussoliniho, kteří 

se pokusili o atentát na něj. Pokusy o jeho zabití byly celkem čtyři. Rozzuření fašisté 

reagovali zejména násilím na socialistech.  

 

3.2. Období 1926 – 1929 

3.2.1. Zničení opozice 

Během listopadu 1926 vláda přijala řadu opatření, které potíraly opozici. Byl 

rušen opoziční tisk, opoziční poslanci byli vyloučeni z poslanecké sněmovny. 

Všechno, co v sobě neslo prvky antifašismu, muselo být potrestáno. Kdo byl 

podezřelý z chování vybízejícího proti fašismu, mohl být bez soudu internován. Trest 

smrti byl znovu zaveden pro případy, kdyby se člověk pokusil o vraždu krále, 

královny, následníka trůnu či předsedy vlády. Od této chvíle se Itálie stala fašistickou 

diktaturou. Parlamentní demokracie byla zničena. Počátkem roku 1927 je možné brát 

fašistickou Itálii za konstituovanou, další roky slouží k upevnění režimu. Tzv. leggi 
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fascistissime58 představovaly zákonodárství, které upevnilo mussolinizaci státu. 

Leggi di difesa59 zavedly zvláštní soudnictví, výběr státních úředníku byl podmíněn 

věrností režimu, umožňovaly postihovat nejen nežádoucí politické činy, ale i úmysly, 

myšlenky a slovní projevy. Leggi di reforma constituzionale60 změnily parlament ve 

stranické shromáždění, povýšily Velkou fašistickou radu jako nejmocnější státní 

orgán. Leggi di riforma sociale61 ustanovily korporativní stát. Těmito zákony získal 

Mussolini nevídané postavení. Prezident Německa Paul von Hindenburg měl vůči 

Hitlerovi daleko větší moc, než měl italský král vůči Mussolinimu. Mussolini ale 

nikdy nemohl pomyslet na to, že by se této instituce mohl zbavit a na rozdíl od 

Hitlera mu na pomoc nepřišla smrt. [Nolte 1999: 293-293; Ridley 2002: 184] 

Na počátku roku 1927 se strana definitivně zbavila politických konkurentů. 

Struktura její organizace se posílila. Fašistické jádro obklopovaly ženské a 

mládežnické organizace stojící na stejné stranické úrovni, vnější kruh tvořily 

organizace pro volný čas Opera nazionale Dopolavoro62 (OND), kulturní Istituto 

Fascista di Cultura63 (IFC) a jiné, a dohromady tak zahrnovaly celý národ. Strana 

měla v této době téměř 1 000 000 členů [Germino 1959: 52], což byl 

několikanásobně větší počet, než měli socialisté po válce. PNF můžeme považovat 

za organizovanou masovou stranu. Vůdcovský princip byl definitivně zakotven 

stanovami z října 1926. Ve stanovách například najdeme, že člověk vyloučený ze 

strany, je vlastizrádce, což nám ukazuje, na kolik byla strana identifikována se 

státem. Ve svých projevech o PNF říkal, že „strana je vojsko, anebo, chcete-li řád. 

Kdokoliv do ní vstoupí, učiní tak jen, aby sloužil a poslouchal.“ [Mussolini 1935: 

177] Mussolini rozhodně stranu nepodceňoval, nesouhlasil s názory, že strana by 

měla být rozpuštěna, že již splnila svůj účel. [Nolte 1999: 345-346] 

Nový volební zákon schválený v květnu 1928 opět radikálně změnil 

zastupitelský systém. Budoucí poslanečtí kandidáti měli být vybíráni ze seznamu 

sestaveného odbory a zaměstnavateli. Z nich by Velká fašistická rada vytvořila 

                                              
58 Leggi fascistissime v českém jazyce znamenají fašistické zákony. Vytvořil je Alfredo Rocco, ministr 
spravedlnosti od roku 1925. 
59 Leggi di difesa v českém jazyce znamenají obranné či ochranné zákony. 
60 Leggi di reforma constituzionale v českém jazyce znamenají zákony upravující změnu ústavy. 
61 Leggi di riforma sociale v českém jazyce znamenají zákony upravující sociální reformu. 
62 Opera nazionale Dopolavoro v českém jazyce znamená Národní sdružení pro rekreaci (volný čas). 
63 Istituto Fascista di Cultura v českém jazyce znamená Fašistický institut kultury. 
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kandidátku předloženou voličům k odsouhlasení či odmítnutí jako celek. 

V hypotetickém případě odmítnutí by byla připravena nová kandidátka. Ve volbách 

v roce 1929 hlasovalo proti kandidátní listině podle oficiálních výsledků pouze 

136 000 voličů. V následujících volbách v březnu 1934 získala opozice jen 15 000 

hlasů, přičemž volební účast byla údajně 95 %. Vzhledem k počtu policistů 

potřebných k potlačení projevů nesouhlasu jsou tato čísla velmi nepravděpodobná. 

[Mack Smith 1997: 337-338] 

 

3.2.2. Likvidace mafie 

Mussolini udělal v zahraničí ještě větší dojem, když se dokázal poprat s Mafií 

působící na Sicílii. Tam vévodila vendeta64 (vendetta), neochota spolupracovat 

s policií, porušování zákona bylo na denním pořádku a zločinnost tak byla velmi 

vysoká. Pro boj s mafií vybral Cesara Moriho, protože tento fašista velmi ctil zákon a 

pořádek. Stal se prefektem Palerma v říjnu 1925. Podle některých názorů byly 

používané metody příliš drastické, ale byly účinné v očištění Sicílie od zločinnosti. 

Na druhou stranu se vyskytly i názory, že mafiánští bossové dopadeni nebyli a místo 

nich byli potrestáni jen řadoví zločinci. Ačkoli mafie dále tajně existovala, ukončila 

svou činnost na dlouhých 17 let. [Ridley 2002: 192-193] 

 

3.2.3. Klesající porodnost 

Mussoliniho znepokojoval demografický trend klesající porodnosti. Obával 

se, že by Itálie mohla mít v budoucnu nedostatek mužů, respektive vojáků. Nárůst 

obyvatel by byl i argumentem pro italskou koloniální expanzi. Obecně byla vyšší 

porodnost na venkově, proto začal propagovat život na vesnici. Italové se však 

stěhovali z venkova do měst za větším množstvím pracovních příležitostí. Například 

počet obyvatel Říma a Milána se mezi lety 1871 a 1943 zvětšil sedmkrát. Další rok 

zahájil Mussolini kampaň pod heslem „Vyprázdněte města!,“ která se snažila občany 

                                              
64 Znamená krevní pomstu. Jedná se o spor mezi znepřátelenými rodinnými klany vyznačující se řadou 
krvavých odplat za předchozí vraždy, zneuctění nebo jiné křivdy spáchané na členech jedné ze svářících se 
stran. Často krevní msta vyústí ve válku mezi dvěma rody, při které nijak nezáleží na vině jednotlivce. 
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přesvědčit o výhodách života na vesnici, a poté zavedl opatření redukující 

pohyblivost pracovníků. Ze stejných důvodů bojoval proti emigraci, proto část 

obyvatel Itálie musela emigrovat ilegálně. Zavedl přísnější tresty za potrat a 

zdůrazňoval úlohu ženy v rození dětí a péčí o ně, aby zvrátil klesající porodnost; dále 

subvencoval manželství. Otcové s větším množstvím dětí získávali vyšší platy a 

nejplodnější matky byly jmenovány čestnými členkami fašistické strany. 

Novomanželé dostávali výhodné půjčky. Být svobodný znamenalo zásadní překážku 

v kariéře. Výsledky ale nebyly v souladu se záměry. S výjimkou válečných let 1915-

1918 byl rok 1932 prvním od roku 1876, ve kterém se narodilo méně než milion dětí. 

[Mack Smith 1997: 352-353; Eatwell 1996: 64] 

 

3.2.4. Lateránské smlouvy 

Pro Mussoliniho režim bylo velmi důležité urovnat spor mezi státem a 

katolickou církví, který trval v podstatě odjakživa. Od svého nástupu pomalu utvářel 

novou politickou linii vůči katolické církvi. Mussolini své tři děti nechal pokřtít a své 

ženě Rachel nabídl církevní sňatek, který se konal na konci roku 1925. Již v roce 

1926 zahájil s církví, zastoupenou vatikánským státním sekretářem Pietrem 

Gasparrim, tajná jednání. [Ridley 2002: 196] 

Jednání se zkomplikovala v souvislosti s nově zřízenými fašistickými 

mládežnickými organizacemi. Členství sice nebylo povinné, ale většina dětí toužila 

být součástí a morální nátlak také hrál svou roli. V lednu 1927 bylo zákonem 

znemožněno zakládat jiné mládežnické organizace. Na vesnicích a městech do 

20 000 obyvatel byli rozpuštěni katoličtí skauti. Právě na vesnicích měli faráři 

největší vliv, tudíž bylo třeba, aby děti vstupovaly do fašistické organizace místo do 

katolické. Od prosince 1927 se pro děti do 15 let stalo členství ve fašistické 

mládežnické organizaci Opera nazionale Balilla, ONB (později přejmenována na 

Gioventú italiana del littorio65, GIL) povinné. Od dubna 1928 byly všechny 

mládežnické organizace kromě ONB rozpuštěny. Katolická církev na to rychle 

                                              
65 Český překlad je Italská liktorská/fašistická mládež. 
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zareagovala ukončením jednání. Mussolini ustoupil a povolil katolickou organizaci 

Azione cattolica Italiana66, ACI. [Ridley 2002: 196-197] 

Jednání s Vatikánem o konkordátu mohla pokračovat. Smlouvy byly nakonec 

podepsány 11. února 1929 v Lateránském paláci v Římě. Obsahem Lateránských 

smluv bylo, že papež poprvé uznal italské království a jeho suverenitu nad Římem 

kromě Vatikánu a italská vláda uznala papeže jako vládce suverénního státu Vatikán. 

Navzájem si měli vyměnit velvyslance. Lidé trvale žijící ve Vatikánu se stali občany 

Vatikánu. Vatikán měl být vůči vnitřním záležitostem Itálie neutrální a nevměšovat 

se do nich. Klášterům a řádům se dostalo právního uznání. Náboženství ve státních 

školách se mělo vyučovat povinně a v rozšířené formě. Církevní sňatky by platily, 

i když by předtím neproběhl občanský obřad na státním úřadě. Mládežnické 

organizaci Azione catollica bylo zakázáno vyvíjet politickou činnost. Církev byla 

odškodněna za papežský majetek, který za risorgimenta převzal stát. Vláda 

souhlasila, že zaplatí 750 000 000 lir, plus miliardu na odškodnění nároků, které 

měly být vyrovnány v minulosti. Ve srovnání s monarchií si papežství udrželo 

mnohem více samostatnosti, ale ani tak Lateránské smlouvy neznamenaly velké 

omezení Mussoliniho moci. Papež vyslovoval své námitky vůči režimu pouze 

v encyklikách (Non abbiamo bissogno z roku 1931). [Mack Smith 1997: 378-380] 

Mussolini i papež Pius XI. byli se smlouvou spokojeni. Ze smlouvy zřejmě 

nebyl nadšen italský král Viktor Emanuel III., protože jeho rod byl vždy silně 

protipapežský. Po této velké události Mussolini usoudil, že je pravý čas se zeptat 

italského lidu v plebiscitu, jestli fašistický režim včele s Mussolinim podporuje. 

V březnu 1929 přišlo hlasovat 89,6 % voličů, 8 519 559 jich hlasovalo pro, 135 761 

proti. [Munro 1971: 291-292]  

 

3.2.5. Zatčení opozi čních poslanc ů, internace 

V listopadu 1926 byla zavedena přísnější opatření proti opozici. Všichni 

komunističtí poslanci byli zatčeni. Jedním z nich byl i významný komunistický 

teoretik Antonio Gramsci. Byli obviněni ze spiknutí s cílem vyvolat občanskou válku 

                                              
66 Překlad do češtiny je Italské katolické činy. 
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a z podněcování třídní nenávisti. Tresty na 20 let vězení nebyly výjimkou. Také 

socialističtí poslanci byli ze sněmovny vykázáni. Ti, kterým nebylo možné prokázat 

žádný přečin a poslat je k soudu, mohli být na základě příkazu zvaného confino67 

vyhoštěni na ostrov Lipari. Později se zřídila internační střediska i na jiných 

ostrovech. Confino obvykle uděloval tribunál, kterému předsedal prefekt dané 

oblasti. Obviněný musel být informován o zdůvodnění a mohl se před tribunálem 

sám hájit. Pokud byl příkaz uvalen, mohl se odvolat k odvolacímu tribunálu. 

Odvolací tribunál dobu confina často zkrátil, jen výjimečně se však stalo, že by ho 

zrušil úplně. Před internací mohlo někdy poslance zachránit, když vyslovil souhlas se 

spoluprací s fašistickým režimem. Zacházení s internovanými bylo daleko 

humánnější než v ruských pracovních táborech či v německých koncentračních 

táborech. Na ostrovech se mohli volně pohybovat, museli se jen dvakrát denně hlásit. 

Některým se podařilo uprchnout do Francie a Paříž se tak stala centrem 

antifašistických uprchlíků. [Nolte 1999: 292-293] 

 

3.2.6. Propaganda 

Zpočátku byl hlavním prostředkem propagandy tisk, nicméně negramotnost 

velkých skupin obyvatelstva stála v cestě pokusům vytvořit všezahrnující fašistický 

stát založený na přímém vztahu mezi vůdcem a masami. Během 30. let vzrostl počet 

rozhlasových přijímačů a s tím i význam rozhlasu. Duce promlouval k lidu také 

z lampiónů na náměstích. Teprve až v polovině 30. let nahradil rozhlas psané slovo 

jako hlavní nástroj fašistické propagandy. K propagandě patřily i němé a později 

i zvukové propagandistické zprávy, povinně vysílané v kinech od roku 1926 s titulky 

oficiálních komentátorů. V novinách získávala vláda vliv skupováním akcií. V roce 

1930 díky tomu držela kontrolní podíly již v 60 % všech listů. Noviny denně 

dostávaly signály o tom, jakou pozici mají zaujímat k daným událostem. Směrnice 

vydával vládní tiskový úřad. Od července 1924 platil zákon, který umožňoval 

prefektům vyslovit výstrahu šéfredaktorovi novin, který pošpinil dobré jméno národa 

v Itálii nebo zahraničí, nebo pokud by vydal nepravdivé informace. Po dvou 

                                              
67 Překlad do češtiny je internace, vyhoštění, deportace. 
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takových výtkách během jednoho roku měl prefekt právo šéfredaktora se souhlasem 

soudce odvolat. Dále prefekt často využíval možnosti konfiskace jakéhokoliv čísla 

novin. Od prosince roku 1925 platil zákon, který zakládal Řád novinářů (Ordine dei 

giornalisti), a ti, kdo se chtěli věnovat žurnalistice, museli být jeho členy. Kritizovat 

vládní politiku bylo částečně možné, ale na oplátku musel novinář psát také 

o podpoře režimu a chválit Mussoliniho. Propaganda prostupovala i veřejná 

prostranství, vylepovaly se plakáty s duceho hesly. Mezi nejoblíbenější patřilo 

„Mussolini má vždy pravdu“ (Mussolini ha sempre ragione). [O´Sullivan 1995: 186; 

Ridley 2002: 204-205] 

 

3.2.7. Školství 

Školství reformoval filozof a profesor Giovanni Gentile. Vydal celostátní 

osnovy pro všechny tři úrovně škol. Vedle státních mohly existovat i školy církevní 

či klášterní. Výborné vzdělání chtěl poskytnout elitě. Vysvětloval, že vzdělání teď 

není tak podstatné, protože vůdce je neomylně moudrý. Je však nutné naučit děti ho 

poslouchat a nechat se jím vést. Mezi povinnosti učitelů patřilo poslouchat stát a 

duceho. Aby ještě více zavázal školy k fašismu, Mussolini nutil zákonem z roku 

1931 vysokoškolské profesory, aby složili přísahu věrnosti fašismu. Odmítlo pouze 

několik jednotlivců. Již šestileté děti se mohly dočíst v povinném slabikáři hesla jako 

Ať žije Itálie! Ať žije náš vůdce Benito Mussolini! Ať žije náš duce, náš šéf a 

zakladatel fašismu! Propagandistická hesla a vštěpování doktríny prostupovaly 

celým školstvím. Po výuce mohly děti trávit volný čas ve fašistické organizaci 

Dopolavoro68. [Ridley 2002: 206-208] 

 

3.3. Období 1930 – 1934 

3.3.1. Hospodá řská krize 

Hospodářská krize byla jednou ze zatěžkávacích zkoušek režimu. Krach 

newyorské burzy v říjnu 1929 odstartoval hospodářskou krizi, která nakonec zasáhla 

                                              
68 V českém jazyce znamená Volný čas. 
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všechny státy světa a svým rozsahem se lišila od běžných cyklických krizí. 

Fungování liberálního hospodářského a politickému systému bylo zpochybňováno, 

protože státy byly kvůli krizi nuceny svým ekonomikám výrazně pomoct. 

Objevovaly se vize konce kapitalismu, meziválečný ekonomický a politický systém 

ztratil důvěru. Většina analýz, které řešily příčinu krize, se shodují v tom, že 

pramenila z narušené hospodářské rovnováhy světového systému po 1. světové 

válce, z přerušení tradičních hospodářských vazeb, vysokých cel, z nestabilní 

ekonomické situace poražených států, výpadku ruského trhu a hlavně z politické 

izolace USA, průmyslově a finančně nejsilnějšího státu světa, od evropských států. 

Státy nespokojené s mírovým uspořádáním viděly příčinu hospodářské krize 

v nepodařeném míru, reparacích a stejně tak v politické nadřazenosti vítězů. 

[Moravcová, Bělina 1998: 115] 

Mussolini v říjnu 1931 přednesl v Neapoli program evropského revizionismu, 

který žádal likvidaci reparací a válečných dluhů, vyjasnění teritoriálních otázek a 

vojenskou rovnoprávnost velmocí. Řekl, že „bez modifikace jistých ustanovení 

v jistých mírových smlouvách, které uvrhly svět na pokraj materiální katastrofy a 

morálního beznaděje nelze mluvit o (hospodářské) rekonstrukci.“ [Moravcová, 

Bělina 1998: 116] Americký prezident Herbert Hoover vyhlásil v červnu 1931 roční 

moratorium na všechny mezistátní dluhy a reparace. Na konferenci v Lausanne 

konané v létě 1932 padlo nakonec rozhodnutí o úplném zrušení reparací. Ukončeny 

byly i platby spojeneckých dluhů USA, přestože k jejich formálnímu zrušení 

nedošlo. Itálie s Británií ještě v červnu 1933 zaplatily symbolickou částku, o rok 

později už neplatily vůbec. [Moravcová, Bělina 1998: 116] 

Velká hospodářská krize kulminovala v roce 1932 a zejména ve Velké 

Británii, USA a Německu způsobila obrovskou nezaměstnanost. Lidé byli skeptičtí 

vůči kapitalismu a demokratickému zřízení vůbec. Situace využívali komunisté, když 

prohlašovali, že kapitalismus je nutné zničit, jinak se ekonomická úroveň lidí navrátí 

před rok 1929. Ve svých důsledcích vedla ke změnám politickým a vedla ke konci 

parlamentní demokracie v Německu. Itálie se důsledky krize také dotkly, ale 

například nezaměstnanost nedosáhla tak vysokých čísel. Mussolini si dal záležet, aby 

se lidé dozvěděli, jak se mu vzniklé hospodářské problémy dařilo dobře řešit. Je 
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pravda, že nějaké prospěšné kroky učinil. Stejně jako USA se držel teorií Johna 

Maynarda Keynese, které pro stát neznamenaly zkracování výdajů státu ale naopak 

navyšování, aby utvořily nová pracovní místa a povzbudily hospodářství. [Ridley 

2002: 227] 

Mezi Mussoliniho nástroje pro boj s hospodářskou krizí patřila myšlenka 

korporativního státu jako alternativě k podle něj systémově závadnému kapitalismu. 

V březnu 1930 byla zákonem ustavena Národní korporační rada (Consiglio 

Nazionale della Corporazioni), která měla pokrývat všechny pracující ve státě. Když 

se v roce 1936 systém dále dopracoval, zřídilo se 22 zvláštních kategorií (korporací) 

pro různé druhy obchodu a výroby. Například jedna byla pro cukrovarnictví 

a zpracování řepy, další pro hutnictví, a poslední pro umělce. Všichni pracující měli 

svou příslušnou kategorii a každá kategorie měla své politické a ekonomické funkce. 

Vedení korporací bylo jmenováno shora a bylo často svěřeno jako dobře placená 

práce prominentním fašistům. [Mack Smith 1997: 341] 

Mussolini byl myšlenkou korporativismu nadšen a v roce 1933 slíbil Národní 

korporační radě, že by mohla nahradit poslaneckou sněmovnu, což se nakonec v roce 

1939 realizovalo zřízením Komory svazů a korporací (Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni). Korporativní systém se však neukázal být příliš efektivní. Výrazně 

narostla byrokracie, organizace byla pomalá, její činnost vzdálená potřebám běžných 

lidí. Struktura spotřebovala mnoho vládních výdajů a byla prorostlá korupcí. [Mack 

Smith 1997: 342] 

 

3.3.2. Rakousko a Jižní Tyrolsko 

V Jižním Tyrolsku, které po 1. světové válce připadlo Itálii, byly rozsáhlé 

oblasti, kde většinu obyvatelstva tvořili německy mluvící Rakušané. Zásada 

navržená po skončení 1. světové války americkým prezidentem Woodrowem 

Wilsonem určující italské hranice na základě národnostního principu zde použita 

nebyla. Tamní obyvatelé se situací nechtěli smířit, usilovali o připojení k německy 

hovořícím zemím, kritika zaznívala i z Rakouska a Německa. 



58 

Do poloviny 30. let věnoval Mussolini dost sil, aby udržel Rakousko nezávislé 

a v otázce Jižního Tyrolska bezproblémové, a byl případně chráněn i proti německé 

hrozbě ze severu. Jak Itálie, tak Německo si uvědomovaly, že Rakousko je klíčovým 

státem pro ovládnutí střední Evropy a zajištění vlivu na Balkáně [Jeřábek 2004: 126]. 

Hitlera začal brát po nástupu k moci v lednu 1933 vážněji. Sice sympatizoval s tím, 

jak dokázal eliminovat komunisty a socialisty a že stejně jako on odmítá parlamentní 

demokracii, ale na druhou stranu měl Mussolini obavy, jaký zaujme Hitler postoj 

k Rakousku, jehož případné připojení k Německu Mussolini neschvaloval. Tento 

zákaz byl zakotven i ve Versailleské mírové smlouvě a až do poloviny 30. let jej 

všechny vítězné mocnosti podporovaly. Od roku 1928 Mussolini podporoval 

finančně i dodávkami zbraní rakouské pravicové hnutí Heimwehr69 s 

protisocialistickým a protiněmeckým programem, a v únoru 1930 byla s Rakouskem 

podepsána smlouva o přátelství. [De Grand 1982: 98] 

Od května 1932 vedl rakouskou vládu70 křesťanskosociální politik Engelbert 

Dollfuss. V dubnu 1933 se Dollfuss setkal v Římě s Mussolinim, kde mu Mussolini 

vyjádřil podporu. V červnu 1933 Dollfuss na Mussoliniho popud zakázal rakouské 

nacisty ovládané z Německa – rakouská NSDAP byla zemskou odnoží německé 

nacistické strany NSDAP. Od léta 1933 Mussolini zasahoval do vnitropolitického 

boje, podporoval Heimwehr v útocích vůči sociálním demokratům 

(Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP). Jeho přáním bylo, aby se z Rakouska 

stal fašistický stát,71 tlačil na Dollfusse, aby dosadil další členy Heimwehru do vlády. 

Pobízel ho k tomu, aby provedl ústavní reformu a zničil sociální demokracii. 

Mussolini věnoval hodně sil, aby se Rakousko nedostalo do sféry vlivu Německa. 

[Jeřábek 2004: 108, 131-132; Wohnout 2004: 182-184] 

V polovině června 1934 došlo k první osobní schůzce Mussoliniho a Hitlera v 

Benátkách. Mezi témata dohodnutého jednání patřilo vedle hospodářských otázek a 

                                              
69 Heimwehr znamená česky domobrana. Heimwehr měl základní znaky fašistického hnutí (vůdcovský princip, 
požadavek mobilizace mas a podobně). 
70 Vládní koalici utvořili zástupci křesťanskosociální strany (Christlichsoziale Partei, CS), rolnického hnutí 
Landbund a Heimatblock (reprezentující hnutí Heimwehr). V parlamentu měl Dollfuss většinu jen jednoho 
hlasu, proto počátkem března 1933 došlo k „vyřazení parlamentu,“ což byla rozhodující událost vedoucí k 
pádu demokracie. [Jeřábek 2004: 83-84] 
71 Květnová ústava vyhlášená 1. května 1934 ustavila křesťanský stavovský stát. Zavedla například systém 
zájmových korporací. Realizace stavovství byla pro hnutí Heimwehr uskutečněním fašismu. Tvrzení, že šlo o 
fašistický režim, má své stoupence i odpůrce. [Jeřábek 2004: 161-162, 187] 
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odzbrojení i Rakousko. Na většinu témat měli jiné názory, v zásadních politických 

otázkách ke shodě nedošlo. Hitlerovy naděje se rozplynuly, protože Mussolini nadále 

trval na nezávislosti Rakouska. [Jeřábek 2004: 147; Ridley 2002: 241] 

25. července 1934 spáchali rakouští nacisté na Dollfusse atentát při pokusu o 

puč ve Vídni. Mussolini měl z dalšího vývoje v Rakousku obavy a poslal již 

24. července do Jižního Tyrolska čtyři divize, které dostaly za úkol střežit hranice 

poblíž Brenneru. Rakouští nacisté nakonec po nezdařeném puči utekli do Německa. 

Pokud by Hitlera napadlo poslat do Rakouska svou armádu, byl Mussolini připraven 

zasáhnout. Hitler tvrdil, že o celé akci nic nevěděl a jakékoli spojení s pučisty 

odmítal. Tato otázka je dosud sporná. Vliv Itálie v Rakousku se upevnil i za nového 

kancléře Kurta Schuschnigga. Finanční podpora polovojenskému hnutí Heimwehr 

neskončila. Nicméně po tomto nacistickém pokusu o puč došlo k ochlazení vztahů 

mezi Německem a Itálií. [Jeřábek 2004: 152; Ridley 2002: 242-243] 

 

3.3.3. Pakt čtyř 

V březnu 1933 Mussolini osobně vypracoval tzv. Pakt čtyř a předložil ho 

Francii, Británii a Německu. Šlo o vytvoření direktoria evropských velmocí, které by 

nahradilo Společnost národů v její funkci strážce statu quo. Jmenované státy by 

navíc měly zesílenou možnost status quo změnit a rozhodnout tak o revizi mírových 

smluv. Itálie by hrála roli prostředníka mezi Francií a Británií a Německem. Pakt 

v navržené podobě nepodpořila Francie, protože na ni naléhaly státy Malé dohody, 

aby se změnila ustanovení týkající se revize mírových smluv a odzbrojení. Francie 

prosadila, že územní změny musí potvrdit Společnost národů. V červenci 1933 byl 

sice pakt čtyř podepsán, ale už byl příliš obecný. Německo připojilo podpis až na 

naléhání ze strany Mussoliniho. Smlouva však nakonec nebyla kvůli odporu 

veřejného mínění ve Francii a Velké Británii ratifikována. [Moravcová, Bělina 1998: 

129] 
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3.4. Období 1935 – 1939 

Mussolini se chtěl sblížit s Francií, aby získal, když ne podporu, tak alespoň 

toleranci pro plánovanou expanzi v Africe a souhlasil tedy s odstraněním sporných 

koloniálních otázek s Francií. Během ledna 1935 podepsal s ministrem zahraničí 

Francie Pierrem Lavalem francouzsko-italské dohody, ve kterých bylo Tunisko 

uznáno za výlučnou oblast zájmu Francie. Mussolini získal úpravami hranic malá 

území v Eritreji a Libyi a právo odkoupit francouzské akcie železnice vedoucí 

z Džibuti do Addis Abeby, hlavního města Habeše. [Moravcová, Bělina 1998: 131] 

 

3.4.1. Streská konference 

Streská konference znamenala upevnění vztahů tří velmocí proti 

Hitlerovskému Německu. V březnu 1935 Hitler poprvé porušil versailleskou 

smlouvu tím, že oznámil, že zavede povinnou vojenskou službu v Německu. 

Předsedové vlád Francie, Itálie a Velké Británie se v dubnu 1935 sešli v Strese, aby 

reagovali na zavedení všeobecné branné povinnosti v Německu a na existující 

vzdušné síly Luftwaffe, které Versailleská smlouva rovněž zakazovala. 

V závěrečném sdělení z konference, tzv. streské frontě, bylo uvedeno, že se tyto tři 

státy shodně staví proti každému jednostrannému nedodržování smluv, které může 

ohrozit evropský mír. Mussolini trval na doplnění přívlastku evropský, ačkoli 

ostatním zástupcům muselo být zřejmé, že se snaží neohrozit své plány v Africe. 

[Eatwell 1996: 73]  

 

3.4.2. Habeš 

Od nástupu k moci Mussolini mluvil o římském impériu a netajil se tím, že 

touží po rozšíření italského koloniálního panství v Africe. O Habeš měli Italové 

primární zájem již v 80. letech 19. století. Snahy o její ovládnutí byly rozdrceny v 

bitvě u Aduy (battaglia di Adua) v roce 1896. Habeš byla dosud nezávislá, obklíčena 

na severu italskou Eritreou a na jihovýchodě Italským Somálskem. Už ve 20. letech 

si zde Itálie upevňovala svůj vliv, podpořila i vstup Habeše do Společnosti národů 

v roce 1923. Mussolinimu zároveň nahrávalo, že ho Francie s Británií potřebovaly 
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proti Německu a tudíž se s Mussolinim nechtěly dostat do sporu kvůli jeho 

koloniálním plánům. Některým státům se nelíbilo, že se v Habeši obchoduje 

s otroky, což se Itálie zavázala zrušit. V roce 1928 byla s Habeší podepsána přátelská 

a obchodní smlouva, čímž Itálie docílila posílení hospodářského a politického vlivu. 

[Moravcová, Bělina 1998: 85-86] 

Nyní Mussolini potřeboval vhodnou záminku, aby mohl zaútočit. V prosinci 

1934 se na hranicích Habeše s Italským Somálskem (v oáze Ual-Ual) odehrál 

incident, ve kterém při přestřelce přišlo několik Italů o život. Mussolini apeloval na 

Společnost národů, aby záležitost vyšetřila. Situaci komplikovalo, že hranice v této 

oblasti nebyla jasná. Komise Společnosti národů, která spor řešila, rozhodla v září 

1935, že se jednalo spíše o náhodu než o úmysl a že tedy není potřeba mezinárodního 

řešení. [Moravcová, Bělina 1998: 135] 

Mussolini byl připraven postavit se Společnosti národů. Británie se pokusila o 

kompromis, když nabídla Habeši, že pokud postoupí část svého území Itálii, Británie 

jí za to nabídne území v Britském Somálsku a získá tak přístup k moři, kde bude za 

britské finance vybudován přístav. Přestože se Británie snažila udělat velké gesto a 

v podstatě se obětovat pro zachování míru, Mussolini návrh nepřijal. Mussolini chtěl 

celou Habeš. Chtěl vytvořit říši a válku použít jako prostředek. [Mack Smith 1997: 

386] 

V září se sešla rada Společnosti národů, aby vyslechla znepřátelené strany. 

Mussolini na závěry rady zareagoval opět zamítavě. Britský ministr zahraničí 

Samuel Hoare v září na Valném shromáždění řekl, že pokud budou proti Itálii 

vyhlášeny sankce, Británie se zapojí. Británie ani Francie ale neměly v úmyslu vést 

kvůli Habeši s Itálií válku. [Ridley 2002: 260] 

Přes hrozbu sankcí Itálie vyhlásila 3. října 1935 Habeši válku. Oznámení 

nebylo učiněno formou nóty hlavy jednoho státu adresované hlavě druhého státu, ale 

formou rozhlasového projevu vůdce ke svým stoupencům, slyšelo ho 20 miliónů 

Italů shromážděných na náměstích celé Itálie. Italská vojska provedla těžký nálet na 

Aduu, kterou se jim podařilo rychle dobýt, a mohla se radovat z oplacené porážky, 

kterou zde v roce 1896 Italové utrpěli. Společnost národů označila Itálii za agresora, 

zrušila embargo na dodávky zbraní do Habeše a proti Itálii zavedla další sankce. Ty 
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zahrnovaly zákaz dovozu italského zboží, do Itálie se nesměly vyvážet pouze některé 

komodity – jako zbraně, pryž, cín, železný šrot. Ropa zahrnuta nebyla, proti se 

stavěla zejména Francie. Sankce díky tomu nebyly tak přísné, jak by bylo třeba. 

Pokud by se však sankce týkaly i ropy, Mussolini by pravděpodobně nejen že opustil 

Společnost národů, ale i vyhlásil válku Británii a Francii. [De Grand 1982: 101; 

O´Sullivan 1995: 105] 

Mussolini britské vládě předložil nový návrh řešící krizi v Habeši. Návrh 

obsahoval požadavek ještě většího území, které mělo být podstoupeno Itálii, než jak 

navrhovali Hoare s francouzským ministrem zahraničí Lavalem. Podstoupena by ji 

byla asi polovina území a nad zbylou půlkou by Itálie měla mandát. Habeš se měla 

odzbrojit. Britský premiér James Ramsay MacDonald návrh zavrhl především 

z důvodu, že italským požadavkům nelze vyhovět v době, kdy byla Itálie označena 

za agresora. Počátkem prosince se Hoare s Lavalem předložili vlastní Hoare-Lavalův 

plán z prosince 1935. Plán se podobal Mussoliniho návrhům a znamenal rozdělení 

Habeše, jejíž severní, východní a jihovýchodní části by připadly Itálii a zbytek by na 

ní byl ekonomicky závislý. Habeši měl být poskytnut koridor k Adenskému zálivu 

přes území Britského Somálska, přičemž tam nesměla být vybudována železnice, aby 

neohrožovala francouzské zájmy (železnici z Džibuti do Addis Abeby). Návrh se 

však setkal s vlnou nevole v Británii a Hoare musel odstoupit. Itálie byla ochotná o 

plánu vyjednávat, ale jakmile bylo jasné, že Británie souhlasit nebude, rozhodla 

Velká fašistická rada o jeho nepřijetí. Ke kompromisu tedy nedošlo. [Ridley 2002: 

257-266; Moravcová, Bělina 1998: 135-136] 

V porážce Habeše významnou roli sehrálo letectvo. Habešané žádným 

nedisponovali a neměli vybudovanou ani protiletadlovou obranu. V listopadu 1935 

se vrchním velitelem italských sil v Habeši stal Pietro Badoglio. Vystřídal generála 

De Bona, kterému byl vytýkán pomalý postup ve válce proti technicky značně hůře 

vybavenému protivníkovi. Od té doby Italové v bojích přitvrdili a dokonce porušili 

mnohé mezinárodní konvence. Nejen že bombardovali nemocnice označené 

červeným křížem, ale proti nepříteli použili i yperit. Habešský císař Haile Selassie se 

chopil velení vojsk u Ašangi a zahájil ofenzívu. Tento krok se mu však vymstil a byl 

poražen. Císař si byl vědom, že musí jednat co nejrychleji a pokusil se dohodnout 
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přímo s Mussolinim na podmínkách míru. Nabídka pro něj byla nedostatečná a 

zamítl ji. 1. května Haile Selassie opustil zemi a Badoglio vstoupil se svými vojsky 

do hlavního města Addis Abeby. Italskému králi Viktoru Emanuelu III. od 9. května 

nově náležel titul císaře habešského. Mussolinimu se konečně podařilo vybudovat 

impérium, po kterém tak dlouho toužil. Sankce proti Itálii byly na půdě Společnosti 

národů definitivně ukončeny 15. července 1936. [Mack Smith 1997: 385-387] 

Mussolini byl přesvědčen o nadřazenosti Italů nad černošskou rasou. 

Výnosem z dubna 1937 zakázal pohlavní styk s domorodkami z východní Afriky, při 

porušení hrozil až pětiletý trest. Zákony byla schválena rasová segregace, 

nepřípustné bylo jezdit společnými prostředky hromadné dopravy, či společné 

stravování v restauracích. Běloch nemohl mít za nadřízeného černocha. Stejně tak 

v Libyi o pár měsíců později byl výnosem zaveden rasistický systém. [Ridley 2002: 

283] 

 

3.4.3. Sblížení s N ěmeckem 

Ještě v roce 1934 se Mussolini stavěl proti Německu a jeho hrozbu vnímal 

daleko silněji než většina demokratických politiků. Nacionální socialismus pokládal 

za naprostý rasismus, kritizoval jeho zaslepenou touhu po válce. [Nolte 1999: 302] 

 Prvotním impulsem k sblížení s Německem byla ideologie, nikoli politické 

důvody. Mussolini například obdivoval populační politiku Hitlerovy říše. Během 

konfliktu v Habeši, kdy již Německo nebylo členem Společnosti národů, si Německo 

zpočátku zachovávalo neutrální pozici. Poté se také přidalo k embargu na dovoz 

zbraní do Itálie a v létě 1935 dokonce tajně dodalo zbraně Habeši. Během války 

v Habeši se Mussolini pomalu začal otáčet zády k Británii a Francii. Pochopil, že by 

mu tyto dvě mocnosti stály v cestě při plánovaném rozpínání na Balkáně a ve 

Středomoří. Vztah s Hitlerem byl dosud chladný, nyní však o něm začal přemýšlet 

jako o možném novém spojenci, obzvlášť když mohl tušit, že Hitlerovy zájmy 

směřují především na východ. Hitler také váhal, kdo by byl pro něj lepším 

spojencem, jestli Británie nebo Itálie. Rozhodl se pro Itálii. [Moravcová, Bělina 

1998: 139] 
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Jablkem sváru mezi Hitlerem a Mussolinim bylo Rakousko. V lednu 1936 

během rozhovoru s německým velvyslancem Mussolini prohlásil, že své stanovisko 

k Rakousku zcela změnil a že se nebude stavět proti, pokud by se Rakousko stalo 

německým satelitem. O streské frontě prohlásil, že je jednou provždy mrtvá 

[Moravcová, Bělina 1998: 139]. V červenci 1936 Hitler uzavřel německo-rakouskou 

smlouvu, která sice uznávala vnitřní a vnější nezávislost Rakouska, rakouská vláda 

však připustila účast nacistů ve vládě a označila Rakousko za německý stát. 

Než Hitler vstoupil se svou armádou do demilitarizovaného Porýní, ujistil se, 

že Mussolini nebude stát po boku Francie a Británie. Jako záminku k obsazení 

Porýní použil ratifikaci francouzsko-sovětské smlouvy, která proběhla koncem února 

1936 na půdě francouzského parlamentu. Hitler ji prohlásil za neslučitelnou 

s Locarnskými dohodami a napochodoval s 30 000 muži do demilitarizovaného 

pásma Porýní. Británie usoudila, ať si věc rozhodne francouzská vláda. Francie si 

sama netroufala na vojenskou odpověď a celá akce skončila stížností podanou ke 

Společnosti národů. Pokud by krok označila jako flagrantní porušení Locarnských 

dohod, mohla okamžitě vojensky zasáhnout. Rada Společnosti národů Hitlerovu akci 

odsoudila, nedošlo však ani k vyhlášení sankcí. 

V říjnu 1936 uznalo Německo italskou říši v Habeši, za což požadovalo 

garance hospodářských koncesí v Habeši a jejich rozšíření i o přesnější vymezení 

německých a italských zájmů v Podunají. Během projevu v Miláně Mussolini hovořil 

o některých bodech dohody, poprvé zde použil označení „osa Berlín-Řím“. 

V listopadu 1936 podepsalo Německo s Japonskem Pakt proti Kominterně. 

Nejednalo se o vojenský pakt, jen prohlášení boje proti komunistické propagandě, 

nicméně na západě vzbudil negativní reakce hlavně z důvodu sbližování 

nedemokratických velmocí. O rok později se k paktu připojila Itálie a v prosinci 

1937 vystoupila ze Společnosti národů. [Moravcová, Bělina 1998: 143-144] 

 

3.4.4. Anšlus Rakouska 

V červenci 1936 se Mussolini setkal s rakouským kancléřem Kurtem von 

Schuschniggem. Na schůzce mu doporučil, aby uzavřel s Německem smlouvu o 
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přátelství, a také, aby nabídl několik míst ve vládě rakouským nacistům. 

Schuschnigg vzal Mussoliniho slova v potaz a do své vlády tři nacisty přijal. Raději 

ustoupil rakouským nacistům než socialistům. 

Rakousko spolu s Československem Hitler určil za první oběti německé 

agrese již v Hossbachově protokolu z listopadu 1937, kde o nich mluvil jako o 

strategických územích pro plánovanou expanzi na východ. Schuschnigg se nacházel 

v nelehké situaci, nepodařilo mu získat garanci nezávislosti ze strany Británie a 

zároveň si byl vědom narůstajícího sbližování Hitlera s Mussolinim, který byl do té 

doby hlavní oporou rakouské nezávislosti. V únoru 1938 se po Hitlerově nátlaku 

vydal Schuschnigg do Berchtesgadenu, kde mu Hitler předložil seznam podmínek, 

například jmenování nacisty Artura Seyss-Inquarta ministrem bezpečnosti a vnitra, 

amnestii pro zatčené nacisty či změnu v hospodářské a zahraniční politici ku 

prospěchu Hitlerovy říše. Kancléř podmínky podepsal. Posléze přibyl nový 

požadavek, a to přímo jeho odstoupení ve prospěch Seyss-Inquarta, jehož jmenování 

však odmítl rakouský prezident Wilhelm Miklas podepsat. Hitler si uvědomil, že 

připojení Rakouska uskuteční pouze násilným řešením. Po ujištění Mussoliniho o 

neměnitelnosti hranice na Brenneru a po obdržení jeho souhlasu vstoupila 12. března 

německá armáda do Rakouska a začlenila ho jako provincii Ostmark do své říše. 

[Jeřábek 2004: 184; Moravcová, Bělina 1998: 148] 

 

3.4.5. Španělská ob čanská válka 

Ve Španělsku vládla od roku 1931, kdy byla svržena monarchie a vyhlášena 

republika, liberální levicová vláda. V únoru 1936 se po prohraných volbách 

vzbouřila pravice pod vedením generála Francisca Franca. Ozbrojený puč byl 

zahájen ve Španělském Maroku v červenci 1936 a byl v Maroku a v některých 

částech Španělska úspěšný. Počáteční postup nebyl rychlý a část armády zůstala 

věrna vládě. Pučistům se nepovedlo zmocnit hlavního města a celkově ovládli 

přibližně třetinu španělského území. Franco se rozhodl obrátit o pomoc na 

Mussoliniho a Hitlera. Mussolini nepatřil mezi příznivce levicové vlády a jeho 

hlavním argumentem pro pomoc Francovi bylo, že pokud by válku vyhrála 
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republikánská vláda, znamenalo by to výhru komunismu. „Bolševismus ve Španělsku 

znamená bolševismus ve Francii, tedy bolševismus v sousedství, a prakticky vážnou 

hrozbu bolševizace Evropy“ [Ridley 2002: 277]. Hitler s pomocí neváhal, ale rozhodl 

se, že bude tajná a poskytne ji pouze Francovi. [Moravcová, Bělina 1998: 141]. 

Španělská republikánská vláda se obrátila k Francii. Francouzský předseda 

vlády Léon Blum souhlasil a zpočátku pomoc poskytl, ale krátce po zahájení války 

přišel s návrhem, že by Francie, Británie, Itálie a další evropské země neměly do 

občanské války ve Španělsku zasahovat, ani nedodávat zbraně kterékoli 

ze znepřátelených stran. Aby pouze tolerovaly účast svých občanů v interbrigádách 

složených z levicových intelektuálů, komunistů z celé Evropy, antifašistických 

emigrantů i dobrodruhů. K vytváření Interbrigád vyzvala Kominterna a Stalin se tak 

vyhnul přímé vojenské pomoci. Celková pomoc SSSR byla menší než pomoc Hitlera 

s Mussolinim. Mussolini nakonec s návrhem Bluma souhlasil a po třech týdnech 

podpory svou pomoc zastavil. Učinil tak i proto, že španělským pravicovým silám 

pomohl natolik, že si byl jistý, že republikánskou vládu rozdrtí. [Moravcová, Bělina 

1998: 141] 

K politice striktní neutrality se hlásilo 26 států. V září 1936 byl v Londýně 

založen Neintervenční výbor. Byly zde zastoupeny všechny evropské velmoci jako 

Francie, Británie, Německo, Itálie i SSSR. Výbor dohlížel na to, aby se do Španělska 

nedovážely zbraně a válečný materiál. Výbor později obvinil Portugalsko, Německo 

a Itálii, že dohodu nedodrželi. Na to zareagoval Sovětský svaz tím, že 

republikánskou vládu podpořil zbraněmi, letadly a finanční pomocí. Do Španělska 

poslal sovětské vojenské poradce a členy tajné policie. Neintervence ze strany Itálie 

a Německa byla jen deklarovaná, protože oba dva státy nadále Francovi pomáhaly. 

Ze strany Německa byla pomoc cíleně postupná, aby Franco nezvítězil příliš rychle, 

protože Hitlerovi se vleklá krize na evropském kontinentě hodila. [Doerr 1998: 197-

201] 

Španělská občanská válka ještě více Hitlera s Mussolinim stmelila. 

Mussoliniho zeť Galeazzo Ciano se stal novým ministrem zahraničních věcí a 

vystřídal tak Mussoliniho, který tuto funkci dlouho zastával sám. Cianovi se 

zamlouvala myšlenka spojenectví s Německem. Během září 1936 navštívil 
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Mussoliniho v Římě německý ministr spravedlnosti Hans Frank, aby ho pozval na 

oficiální návštěvu do Německa. Mussolini souhlasil a vyjádřil se, že by bylo vhodné 

vytvořit Osu Berlín-Řím jako pevnou diplomatickou alianci. [Ridley 2002: 279] 

Oba dva diktátoři uznali Francovu vládu v Burgasu v listopadu 1936. Na 

zásah interbrigadistů zareagovali zvýšenou pomocí Francovi. Koncem listopadu 

Mussolini s Francem podepsali tajnou smlouvu, ve které se zavazovali k budoucí 

spolupráci. Italskou intervenci provázely problémy hned od počátku, kdy italské 

vojsko utrpělo značnou porážku v bitvě u města Guadalajara. Jeden fašistický 

generál zdůvodňoval neúspěch i tím, když své muže popisoval jako spodinu 

rekrutovanou z nezaměstnaných. Mussolini se nevzdával a přes ztráty postupně 

podporu navyšoval, takže na konci války v roce 1939 měl ve Španělsku 72 000 mužů 

a 5 000 důstojníků. [Eatwell 1996: 72] 

Od poloviny roku 1938 se Interbrigády začaly ze španělského území stahovat. 

Konečnou porážkou pro španělské republikány bylo lednové obsazení Barcelony, 

s definitivním koncem 28. března 1939, kdy se vzdal Francovi Madrid. Mussolini 

měl velké zásluhy na poražení komunismu ve Španělsku a nejen to, napomohl 

svrhnout demokraticky zvolenou liberální a socialistickou vládu. [Ridley 2002: 303] 

 

3.4.6. Antisemitismus 

Mussolini nebyl antisemita. Během roku 1932 vznikal Mussoliniho životopis 

od Emila Ludwiga. Kniha vyšla pod názvem Rozmluvy s Mussolinim (Entretiens 

avec Mussolini). Pohovořili spolu během schůzek i na téma antisemitismu. Mussolini 

popřel, že by v Itálii antisemitismus existoval, navíc italské Židy pochválil jako 

dobré italské občany a že za 1. světové války byli odvážnými bojovníky. [Ridley 

2002: 221] 

Německým nacistům vadilo, že proti Židům nic nečiní. Na druhou stranu 

Hitler odmítal na duceho tlačit, věřil, že se vůči Židům včas obrátí a pochopí 

nezbytnost antisemitismu. Mussolini se ale více obával miliónů černochů v Etiopii 

nežli několika desítek tisíc Židů v Itálii. Židovství a národní fašismus nemusí být za 
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každou cenu v nepřátelském vztahu. V Itálii bylo poměrně málo židovského 

obyvatelstva a nevznikl zde žádný pozoruhodný antisemitismus. [Eatwell 1996: 66] 

V červenci 1938 vyšel Manifest rasismu (Manifesto della razza), na přání 

Mussoliniho ho napsal známý italský antropolog Guido Landra. Našli bychom zde, 

že Italové jsou 2 000 let starým árijským národem a že Židé do něj nepatří. 

Mussoliniho antisemitismus nikdy nedosáhl takových rozměrů jako v nacistickém 

Německu. Židovskou otázku nemytologizoval a neusiloval o nic jiného než o 

vyloučení Židů z politiky a jejich separaci. [Ridley 2002: 288] 

V září byl vydán protižidovský výnos, který Židům nedovoloval trvalý pobyt 

v Itálii, Libyi nebo na Jižních Sporadách, pokud získali trvalý pobyt po 1. lednu 

1919. Výnos jim nařizoval území opustit do půl roku. Za Žida byl považován ten, 

kdo měl oba rodiče židovské národnosti. Děti ze smíšených manželství byly 

považovány za Židy, pokud přijaly židovské vyznání. Nařízení zejména směřovalo 

proti židovským uprchlíkům z Rakouska a Německa. Ti, co získali italské občanství, 

o něj přišli. Výnos vyhošťující Židy z Itálie se nevztahoval na ty, kteří dovršili před 

zmíněným datem 65 let nebo uzavřeli sňatek s Italkou či Italem, nebo pokud před 

1. říjnem 1938 přijali jiné náboženství. Dále byli ušetřeni Židé, kteří bojovali za 

1. světové války, v Libyi, Etiopii nebo Španělsku nebo ti, co vstoupili do fašistické 

strany v letech 1919 až 1922 nebo v krizovém období po vraždě Matteottiho 

v posledních 6 měsících roku 1924. [Eatwell 1996: 67] 

Lhůta pro opuštění Itálie měla vypršet 12. března. Americký velvyslanec 

William Philips se snažil Mussoliniho přesvědčit o spolupráci s přemístěním Židů do 

Afriky, které by Amerika dotovala. Mussolini zareagoval nabídkou Židům usadit se 

v nejsevernějším cípu Italského Somálska, což však odmítli. Vyjádřil se, že pro Židy 

není v Evropě prostor. Ať emigrují do Severní Ameriky či Ruska, tam je pro ně místa 

dost. Nicméně ministr zahraničí Ciano přislíbil, že na Židy nebudou tolik tlačit a 

dostanou více času, aby si našli nové působiště mimo Itálii. [Ridley 2002: 302] 

Italská veřejnost byla v otázce protižidovské politiky nejednotná, o čemž 

vypovídají i deníky Mussoliniho zetě a ministra zahraničí Ciana. Ve společnosti se 

mluvilo o podvolení se Hitlerovi. V říjnu 1938 o rasových zákonech debatovala 
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Velká fašistická rada, někteří členové s nimi nesouhlasili, ale nakonec vydala 

prohlášení, že jde o logické vyústění fašistické teorie. 

Velké množství Židů se přidalo k fašistickému hnutí již krátce po jeho 

založení, například Enrico Rocca, zakladatel fašismu v Římě nebo Gino Arias, 

teoretik korporativismu. Stejně tak jich mnoho bylo mezi odpůrci fašismu. Židům 

nebylo povoleno učit na školách, vstoupit do fašistické strany a armády, nesměli 

zaměstnávat více než 100 zaměstnanců nebo vlastnit více než 50 hektarů půdy. 

Manželský svazek s Židy nebo jinými neárijci byl nepřípustný. Státní úředníci a 

členové armády se nesměli oženit s cizinkou jakékoli rasy z důvodu národní 

důstojnosti. Němcům taková opatření přišla přinejmenším nedostatečná. Definice 

Žida byla v Německu mnohem přísnější, stačilo mít jednoho prarodiče židovského 

původu. V Itálii by se kvůli větším sympatiím k Židům těžko zaváděla opatření, jaká 

byla v Německu. [Nolte 1999: 308] 

Pronásledování Židů bylo intenzivnější až po vstupu Itálie do 2. světové 

války. Byly jim například zabavovány rozhlasové vysílače, zablokovány účty. Mnozí 

byli posláni na nucené práce nebo byli internováni v táborech. V té době pouze 

v Dánsku a Itálii Židé nebyli deportováni do táborů s plynovými komorami. 

Mussolini od 21. srpna 1942 věděl, co se děje s Židy odváženými do Polska, avšak 

pravděpodobně nevěděl, v jakém rozsahu jsou Židé zabíjeni. Poprvé začaly 

deportace do Polska až za Italské sociální republiky (Repubblica Sociale Italiana, 

RSI), vytvořené již sesazeným Mussolinim za podpory Německa na severu Itálie 

v roce 1943. Papež Pius XI. veřejně neschvaloval rasové zákony namířené proti 

Židům. Jeho nástupce Pius XII. na veřejnosti Mussoliniho politiku proti Židům 

nekritizoval. [Ridley 2002: 332-333] 

 

3.4.7. Mnichovská konference 

Hitlerovi šlo od počátku o připojení Sudet s 3,5 milióny Němců k jeho říši. 

Evropské mocnosti se obávaly, že by Hitler kvůli Sudetům rozpoutal evropskou 

válku. Sudety v podstatě sloužily jako záminka k zinscenování krize a přesvědčení 

evropských států, že Němci jsou v ČSR utlačováni a nic se neděje pro zlepšení jejich 
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situace. Československá vláda se snažila splnit většinu požadavků předsedy 

Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei, SdP) Konrada Henleina, jenomže 

Hitlerovi šlo o rozbití Československého státu. Mussolini Československo pokládal 

za problematický stát, protože byl národnostně heterogenní. Navíc měl na paměti, že 

prezident Československa Edvard Beneš72 předsedal před svým zvolením Valnému 

shromáždění Společnosti národů, když se rozhodovalo o sankcích vůči Itálii během 

války v Habeši a Itálie byla označena za agresora. Britský předseda vlády Neville 

Chamberlain 15. září 1938 navštívil Hitlera v Berchtesgadenu, aby si s ním osobně 

promluvil. Hitler považoval jako jediné řešení odtržení Sudet od ČSR a jejich 

připojení k říši. Pokud to bude nutné, vojensky zasáhne proti ČSR. Chamberlain 

přesvědčil britské státníky, aby předali československé vládě společný návrh na 

odstoupení území s více než 50 % německého obyvatelstva Německu, zároveň 

Československo ujistil, že se zaručí za stát v jeho nových hranicích proti 

nevyprovokované agresi. Francie dala jasně najevo, že pokud tak Československo 

neučiní, nemohou spoléhat na její pomoc. Československá vláda nakonec souhlasila 

s odstoupením Sudet. 

Když za Hitlerem 22. září opět přijel Chamberlain, souhlas československé 

vlády Hitlera překvapil. Začal hovořit i o uspokojení požadavků Polska a Maďarska. 

Britský premiér se rozhodl odjet z Godesbergu, jelikož se s Hitlerem nebylo možné 

dohodnout, aniž by musel přijmout další požadavky. Naopak došlo ke shodě, že 

pokud dojde k útoku na ČSR, Francie spolu s Británií přijdou Československu na 

pomoc. 23. září Československo mobilizovalo. Hitler neustoupil a trval na přijetí 

godesberského memoranda do 28. září. Aby svému požadavku dodal na vážnosti, 

řekl, že odstoupení Sudet je jeho posledním teritoriálním požadavkem, ale že od něj 

nehodlá odstoupit. [Moravcová, Bělina 1998: 152] 

Přesto se Británie s Francií snažily Hitlera usmířit. Mussolini doporučil 

razantní akci odložit a Hitler ho poslechl. Souhlasil, že spolu naposledy mohou 

usednout v Mnichově a pokusit se celou záležitost vyřešit. Mussolini měl velkou 

                                              
72 Edvard Beneš byl poprvé ve funkci prezidenta Československa od 18. prosince 1935 do 5. října 1938, poté 
od 2. dubna 1945 do 7. června 1945. V období 2. světové války byl vedoucím představitelem 
československého zahraničního odboje. V roce 1935 předsedal Valného shromáždění Společnosti národů. 
[http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/edvard-benes.shtml] 
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zásluhu na tom, že se Mnichovská konference vůbec konala. Probíhala od 29. září do 

ranních hodin 30. září. Účastnili se ji Hitler, Mussolini, Chamberlain, a Édouard 

Daladier. Cílem jednání bylo dohodnout rozsah, termín a způsob odstoupení 

Hitlerem požadovaných území. Mussoliniho úloha na konferenci spočívala hlavně 

v roli prostředníka (jako jediný hovořil všemi jednacími jazyky). Když se vrátil do 

Itálie, davy ho vítaly jako zachránce míru. Československý zmocněnec si měl pro 

„mnichovský diktát“ pouze přijet. Výsledkem bylo odstoupení sudetských území ve 

čtyřech pásmech. [Ridley 2002: 297] 

Hitler Mnichovskou dohodu nedodržel. Pod Hitlerovou hrozbou vyhlásil 

slovenský premiér Jozef Tiso 14. března 1939 samostatnou Slovenskou republiku. 

Pokus delegace československého prezidenta Emila Háchy a ministra zahraničí 

Františka Chvalkovského při návštěvě u Hitlera zachránit stát již byl marný, protože 

německá armáda již překračovala hranice. Pod nátlakem bombardování Prahy mu 

Hácha podepsal, že vkládá osud českého národa do rukou vůdce. 16. březnem byl 

vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Slovenský stát se o pár dní později dostal pod 

ochranu německé říše. Mussolini předem o plánovaném obsazení zbytku 

Československa nevěděl, Hitler se s ním tentokrát ani neporadil. Navenek dal najevo, 

že Hitlerovu akci schvaluje. Další Hitlerovou troufalostí byl požadavek, aby se 

Polsko vzdalo Gdaňsku a Gdaňského koridoru. Posledního března Británie podepsala 

s Polskem smlouvu, ve kterém získalo záruku, že pokud by Hitler Polsko napadl, 

přijde mu na pomoc. [Moravcová, Bělina 1998: 154] 

7. dubna 1939 Itálie vpadla do Albánie a obsadila ji. Ačkoli měla v této zemi 

politický i hospodářský vliv, nyní se ji rozhodla anektovat. Mussolini se Hitlera na 

oplátku také nenamáhal informovat. Důvody, proč se k anexi rozhodl, mohly být 

různé. Existují i názory, že se chtěl vyrovnat Hitlerovi a nenechat se jím zastínit, 

když obsadil Československo. Viktor Emanuel III. se tak stal králem italským a 

albánským, císařem etiopským. 
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3.4.8. Začátek 2. sv ětové války 

Vojenské spojenectví mezi Německem a Itálií stvrdil Ocelový pakt, 

podepsaný 22. května 1939 italským ministrem zahraničí Cianem a německým 

ministrem zahraničí Joachimem von Ribbentropem v Berlíně. O tom, že se Hitler 

chystá napadnout Polsko, se dozvěděl Ciano až 11. srpna od Ribbentropa, ale o 

jednáních se Sovětským svazem neměl ani tušení. 23. srpna podepsal Ribbentrop 

v Moskvě německo-sovětský pakt o neútočení. Tajné dodatky upravovaly společné 

rozdělení sféry vlivu v Polsku a východní Evropě. [Eatwell 1996: 76] 

Hitler po válce dychtil víc než Mussolini, ačkoli i on si její nevyhnutelnost 

uvědomoval. Nechtěl nic uspěchat do doby, než na ni bude Itálie připravena. Hitler 

od Mussoliniho dostal telegram, ve kterém požadoval dovybavení italské armády a 

dal mu jasně najevo, že Itálie zatím není připravena a že ani s válkou tak rychle 

nepočítal. [Moravcová, Bělina 1998: 157]  

Když 1. září 1939 Hitler vtrhl do Polska, Británie a Francie mu zaslaly 

ultimátum, ve kterém ho žádaly o stažení vojsk; pokud se tak nestane do 48 hodin, 

bude mu vyhlášena válka, což se 3. září skutečně stalo. Itálie se prozatím odmítla do 

válečných akcí zapojit. 17. září vkročil do východní části Polska Sovětský svaz. 

Polsko nedokázalo čelit dvojímu odporu a oběma armádám podlehlo. Jak bylo 

uvedeno v tajných dodatcích německo-sovětského paktu, Polsko si rozdělili 

demarkační linií. [Moravcová, Bělina 1998: 161] 

Na prosincovém zasedání Velké fašistické rady byly vyřčeny požadavky, aby 

Itálie vstoupila do války po boku Německa, ale to Mussolini razantně odmítl s tím, 

že Itálie stále není připravena. I Hitlera ujistil, že až nastane ta správná chvíle, bude 

bojovat po jeho boku. [Ridley 2002: 307] 

 

3.4.9. Vstup Itálie do války 

Itálie si ani nemohla dovolit zůstat neutrální, protože by pak po válce neměla 

žádný vliv. Po obsazení Norska a Dánska v dubnu 1940, a Nizozemí s Belgií v 

květnu Mussolini si uvědomil, že nemůže již dlouho otálet. Když se stal britským 

předsedou vlády Winston Churchill, obrátil se na Mussoliniho v dopise z května 
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1940 s prosbou, aby nevstupoval do války. Připomněl mu, jak se kdysi setkali 

v Římě a že nadále doufá v přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Apeloval na něj, 

aby nepřipustil válečný konflikt mezi oběma státy. Na to mu Mussolini odpověděl, 

že přátelské vztahy mezi nimi již dávno narušily britské požadavky na zavedení 

sankcí vůči Itálii, když chtěla dobýt Habeš. Stejně tak jako Británie přišla na pomoc 

napadenému Polsku, dodrží i on své závazky vůči Německu. [Ridley 2002: 312] 

Poté, co Německo obsadilo Francii, si byl Mussolini jistý, že Hitlera již nic 

nezastaví a on nesmí promarnit příležitost. Dne 10. června oznámil z balkonu na 

Benátském náměstí (Piazza Venezia) v Římě, že Itálie vyhlásila válku Británii a 

Francii. Přítomný lid skandoval Duce! Duce! a prokazoval mu svou podporu. Pravá 

nálada obyvatel před vypuknutím války však byla opačná. Nechtěli válku po boku 

starého nepřítele proti bývalým spojencům. [Nolte 1999: 352] 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo podat ucelenou charakteristiku fašistického režimu mezi 

dvěma světovými válkami v Itálii. 

1. světová válka hrála pro vznik fašismu v Itálii klíčovou roli. Po válce 

usilovala Itálie o revizi míru, jako člen vítězné koalice s uzavřeným mírem nebyla 

spokojená, ve společnosti byl rozšířený tzv. „mýtus o zmrzačeném vítězství“. Ve 

válce padlo 650 000 italských vojáků a Itálie přitom nezískala všechna před válkou 

slíbená území. Hospodářství se nacházelo v katastrofální situaci. U moci se střídaly 

slabé, převážně liberální vlády, které nebyly schopné uklidnit vnitropolitickou 

situaci. 

 Fašistické hnutí vzniklo pod názvem Bojové svazy (Fasci di Combattimento) 

v roce 1919 ze skupiny lidí kolem Mussoliniho, odštěpených z Italské socialistické 

strany. Součástí hnutí byly bojové oddíly (squadre di combattimento), jejichž 

členové, často vysloužilí vojáci, vedli proti socialistům násilné kampaně kvůli jejich 

odmítavému postoji ke vstupu do 1. světové války, což vojáci vnímali jako zradu. 

Další záminkou k násilí byla snaha zamezit levicovým radikálům uskutečnit 

bolševickou revoluci. Mussolini, jako šéfredaktor deníku Il Popolo d’Italia, zastával 

v hnutí dominantní postavení. Ještě do roku 1914 byl předním italským socialistou. 

Během svého působení v politice se postupně vzdával idejí, které tak horlivě 

prosazoval – internacionalismus, socialismus, republikánství či nenávist vůči 

katolické církvi. Členy a stoupence získával zejména z nižší střední třídy. Fašismus 

se snažil skloubit zdánlivě protichůdné ideologie, nacionalismus a socialismus.  

Určité ideje socialismu italský fašismus přijal. Například odpor vůči 

kapitalismu, protože sledování vlastních zájmů mohlo ohrozit národ. Fašismus se 

především vyhraňoval proti komunismu, jeho snahou bylo odlákat dělnickou třídu od 

marxismu a bolševismu, protože vyzdvihovaly hodnoty spolupráce, rovnosti a 

mezinárodní solidaritu dělnické třídě. Fašistům nešlo o sociální revoluci, která by 

změnila systém vlastnictví, nevytvářeli v masách vědomí společenské třídy, šlo jim o 

to, aby vybudovali povědomí jednotného národa, vytvořit „fašistického člověka“.  
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Socialistická strana, ačkoli byla po volbách v roce 1919 nejsilnější stranou, 

nespěchala s reformami, nedělala kompromisy, nesháněla spojence. Ostatní italské 

politické strany (liberálové, popolari) raději proti sobě navzájem bojovaly a dokonce 

se spojily s fašismem, protože doufaly, že ho použijí pro své vlastní záměry, než aby 

se proti němu sjednotily. Fašismus mohl uspět právě díky tomuto zmatku, možnost 

vlády silné ruky vzbuzovala jisté naděje. 

Fašistické hnutí se v roce 1921 transformovalo v politickou stranu s názvem 

Národní fašistická strana (Partito Nazionale Fascista, PNF). Na pozadí neustálého 

násilí systematicky směřovaného ke zničení socialistické strany fašisté zorganizovali 

28. října 1922 pochod na Řím, vynutili si odstoupení vlády a Mussolini byl králem 

pověřen sestavením nového kabinetu. Král se obával, že by ozbrojené složky v Římě 

nebyly schopné čelit tak velkému počtu fašistů, a odmítl vyhlásit výjimečný stav. 

Skutečnost byla taková, celkový počet fašistu pochodujících na Řím byl zveličován. 

Podle Mussoliniho o ústavní převzetí moci nešlo, protože fašisté v té době měli jen 

38 poslanců z celkových 535, nešlo však ani o násilnou revoluci, moc byla předána 

de facto pokojnou cestou – ačkoli pod určitým psychologickým nátlakem, ze strachu, 

ale ne pomocí skutečného užití fyzického násilí. Volební reforma přijatá v létě 1923 

(Acerbův zákon) napomohla fašistům ve volbách v roce 1924 k získání 2/3 

parlamentní většiny. Po aventinském rozkolu, kterému předcházela vražda 

socialistického poslance Matteottiho, se opozice nedokázala sjednotit a postavit tvrdě 

Mussolinimu, byla provedena fašizace státu a likvidace opozice. 

Mussoliniho vláda v prvních letech vykazovala znaky autoritativního režimu. 

Fašistická strana byla hierarchicky uspořádaná, Mussolini v jejím čele držel většinu 

politické moci. Byly povolené ostatní politické strany, i když socialistická a 

komunistická strana se stávaly terčem násilí. Od roku 1925 postupně režim nabýval 

totalitních rysů. V roce 1926 byla definitivně potlačena opozice a Itálie se stala 

monopartijním státem. Fašistická doktrína vydaná v roce 1932 měla představovat 

oficiální ideologii, ale nikdy nenabyla rázu politického náboženství, jak si Mussolini 

přál. Vytkl si plán, aby fašistické organizace (mládežnické, sportovní, kulturní) a 

odbory postupně zahrnuly celý národ, a to jak fyzicky (povinné členství), tak 

mentálně. Podle mého názoru se v Itálii nikdy nepodařilo nastolit všezahrnující 
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kontrolu, tedy politické ovládnutí i mimopolitických oblastí života jedince. Totalitní 

diktatuře se mnohem více přiblížil německý nacismus nežli italský fašismus, který 

přitom o sobě prohlašoval, že byl totalitním. Zabránily mu v tom konkurující autority 

– monarchie, katolická církev, které si udržely určitá privilegia a na režimu byly 

nezávislé, a také existence „dvou Itálií“. Na převážně zemědělském jihu si lokální 

političtí vůdci zachovali významné postavení. 

Ekonomické problémy chtěl Mussolini vyřešit novým korporativním 

systémem, jakožto třetí cestou mezi kapitalismem a socialismem. Stavěl se proti 

volnému trhu i proti centrálnímu plánování. Bylo založeno 22 korporací, které měly 

hájit politické a ekonomické zájmy pracujících i zaměstnavatelů jednotlivých 

kategorií průmyslu a obchodu. V Itálii se jednalo přednostně o taktiku zaměřenou na 

rozšíření kontroly společnosti státem, systém se neukázal jako příliš efektivní, 

prorostl byrokracií a korupcí. 

První mezinárodní reakce na Mussoliniho fašistický režim byly pozitivní 

(zejména z Velké Británie). Pro západní mocnosti byla přijatelnější Itálie v čele 

s diktátorem, který dokázal během krátké doby stabilizovat vnitřní poměry, než aby 

se k moci dostali komunisté. Necelý rok od nástupu Mussoliniho vlády italsko-řecký 

incident na Korfu naznačil, jak bude vypadat další vývoj zahraniční politiky Itálie. 

Byl příkladem mezinárodně nepotrestaného násilí a pohrdání Společností národů. 

Podobné postoje pokračovaly až do pádu fašistického režimu a snažily se 

demonstrovat představu grandióznosti započatou dávno před vznikem fašismu a 

obnovit slávu starověkého Říma. Cílem byly dobyvačné války. Vpád do Habeše 

v roce 1935 měl za úkol vytvořit impérium v Africe a odčinit těžkou porážku v bitvě 

u Aduy z roku 1896, kterou měli Italové stále v paměti. Územní expanze měla říši 

zajistit dostatek surovin a levných pracovních sil. Sankce uvalené na Itálii z důvodů 

agrese proti Habeši vyústily až v její vystoupení ze Společnosti národů a odvrácení 

od západních mocností, což následně vedlo k postupnému sblížení s Německem, 

které posílila i jejich společná vojenská pomoc generálu Francovi ve Španělsku. 

Obrat k nacistickému Německu italská společnost vnímala negativně, zvláště přijetí 

rasových zákonů v roce 1938 bylo všeobecně chápáno jako podvolení se Hitlerovi. 



77 

Spojenectví s Německem nakonec vtáhlo Itálii do 2. světové války, kterou si italský 

lid ve skrytu duše nepřál. 

Fašismus jasně dával najevo, proti čemu se staví, že je antiracionalistický, 

antiliberální, antikonzervativní, antikapitalistický, antiburžoazní, antikomunistický a 

podobně. Fašismus neuznával rovnost, naopak nadřazenost vůdce a vládnoucí elity 

byla žádoucí. Vůdcova autorita byla absolutní a nezpochybnitelná. Pramenila z jeho 

charisma a z předpokladu, že jeho vlastnosti jsou výjimečné.  

Italský fašismus a německý nacismus odlišovalo zejména pojetí státu a rasy. 

Nadřazenost státu byla pro fašistickou Itálii alfou a omegou. „Všechno ve státě, nic 

mimo stát,“ zněla Mussoliniho zásada. Podle Hitlera je stát „pouze nádobou a rasa 

obsahem“.  
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Summary 

The main goal of this thesis was to give a characterization of the Italian fascist 

regime between the two world wars. First World War played a crucial role for the 

emergence of fascism. People were not satisfied with the peace settlement since Italy 

got only a few of promised territories. The economic situation was catastrophic as 

well. 

Mussolini with his ex-socialist group formed the fascist movement (Fasci di 

Combattimento) in 1919, which transformed into regular political party called 

National Fascist Party (Partito Nazionale Fascista, PNF) in 1921. From the 

beginning, fascist assault groups directed their violence to the destruction of the 

Socialist Party. On October 28, 1922, the PNF organized the March on Rome, forced 

the resignation of the government, and the king named Mussolini new prime 

minister. Thanks to new electoral legislation (the Acerbo Law), Mussolini clearly 

won the next elections in 1924 and begun to oppress the opposition, with the PNF 

remaining the only permitted political party in 1926. 

Mussolini’s government showed signs of authoritarianism in its early years, 

gaining the totalitarian characteristics after 1925. In my opinion, Italian fascism 

failed to bring all-encompassing control of both political and nonpolitical areas of 

life. German Nazism was much closer to the totalitarian dictatorship than Italian 

fascism, although fascism itself claimed to be totalitarian. Undeveloped south and 

several competing authorities prevented it to happen – namely monarchy and 

Catholic Church still retained certain privileges and independence on the regime.  

. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Počet členů Národní fašistické strany v období 1919-1943 (tabulka) 
 
TABULKA Č. 1: POČET ČLENŮ NÁRODNÍ FAŠISTICKÉ STRANY 

V OBDOBÍ 1919-1943 
Datum Počet členů Datum Počet členů 

léto 1919 17 000 9. červen 1933 1 099 626 

léto 1920 100 000 28. říjen 1933 1 415 407 

září 1921 300 000 28. říjen 1934 1 851 777 

léto 1922 477 000 28. říjen 1936 2 027 400 

září 1925 700 000 28. říjen 1937 2 152 240 

15. říjen 1926 937 967 28. říjen 1938 2 430 352 

6. září 1927 1 000 052 28. říjen 1939 2 633 514 

25. říjen 1928 1 027 010 28. říjen 1940 3 619 846 

28. únor 1930 1 040 588 10. červen 1943 4 770 770 

                                                                        Zdroj – Germino 1959: 52. 
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1. Úvodní část 

 

a) Vymezení tématu a odůvodnění jeho výběru 

 

Ve své bakalářské práci Fašistický režim Benita Mussoliniho v Itálii mezi 

dvěma světovými válkami: od nástupu duceho k moci po konsolidaci italského 

fašismu se budu zabývat tématem italského fašistického systému v čele s Benitem 

Mussolinim. Obsah práce je vymezen vznikem fašistického hnutí po 1. světové válce 

a vstupem Itálie do války v roce 19401.  

Budu se snažit analyzovat období, které je důležité nejen z vnitropolitického 

hlediska, vlastní fašistická minulost je v Itálii dodnes vnímána jako značně citlivé 

(nejen) politické téma, ale stejně tak i pro světové dění, protože právě Itálie se stala 

jedním z prvních evropských států, kde se moci chopili fašisté. I když byl 

Mussoliniho režim poražen již během druhé světové války, problematika fašismu je 

stále důležitým tématem bádání a zdrojem pro naše poučení. Lidská zkušenost s 

fašismem byla draze zaplacena, nedemokratické ideologie včetně italského fašismu 

stály za rozpoutáním druhé světové války, která měla za následek utrpení mnoha 

desítek miliónů lidí. Navíc se nejedná o tématiku, která by byla pouze minulostí - 

dnešní krajně pravicová hnutí jsou toho alarmujícím příkladem.  

Mojí snahou bude najít kořeny italského fašismu, popsat jeho ideologii a hlavní 

charakteristiky. Dále se soustředím na samotný Mussoliniho režim. Ve své práci se 

nejprve budu zabývat otázkou, jaké příčiny a události napomohly k nástupu fašismu 

k moci. Italský fašismus se zrodil po 1. světové válce, zformoval se jako politické 

hnutí roku 1919, kdy Benito Mussolini založil organizaci Bojové italské svazy (Fasci 

d´Italiani di Combattimento), která se stala základem budoucí Národní fašistické 

strany PNF (Partito Nazionale Fascista). Mussolini dokázal využít politické 

nestability, v níž se Itálie po 1. světové válce nacházela. Fašisté zpočátku 
                                              
1 Ačkoli Itálie oficiálně vstoupila do války až v červnu 1940, už na jaře roku 1939 napadla a obsadila (s 
podporou místních pravicových radikálů) Albánii, což ovšem vydávala za ochranný akt. Vzhledem 
k omezenému prostoru bakalářské práce jsem se po dohodě s dr. Šušlíkovou rozhodla omezit obsah této práce 
pouze na fašistický režim Benita Mussoliniho do roku 1940. Následný vývoj za II. světové války je natolik 
rozsáhlé a komplexní téma, že by vystačilo na samostatnou práci a nebylo by možné seriozně zpracovat celé 
období až do pádu fašistického režimu (bylo by nutné začlenit například vliv válečných operací na režim, 
nárůst italské vnitřní opozice, příčiny odstranění Mussoliniho a následně ustavení tzv. republiky Salò atd.). 
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prohlašovali, že bojují výhradně proti levicovým radikálům, což jim zajistilo 

vysokou podporu občanů a popularitu pro samotného Mussoliniho. Počet stoupenců 

fašismu stoupal a vláda silné ruky se zdála jako nejschůdnější řešení. Dne 28. října 

1922, kdy došlo k pochodu na Řím, si fašisté vynutili odstoupení vlády a Mussolini 

byl pověřen sestavením nového kabinetu. Volební reforma, respektive nový tzv. 

Acerbův „kulhající zákon“ přijatý v létě 1923, jenž byl prvně použit ve volbách 

v roce 1924, napomohl fašistům k získání parlamentní většiny. Po aventinském 

rozkolu, při kterém se opozice nedokázala sjednotit a postavit tvrdě Mussolinimu, 

byla provedena fašizace státu a likvidace opozice.  

Projevem fašismu byla i územní expanze. Mussolini odmítal poválečný 

versailleský systém, jeho cílem bylo vytvořit Velkou Itálii, proto se ve své práci 

budu zabývat i zahraniční politikou, ačkoli mým primárním cílem je analýza aspektů 

uvnitř fašistického státu. Zaměřím se především na zahraniční politiku druhé 

poloviny 30. let, jelikož v této době změnila svůj ráz. Sblížení s nacistickým 

Německem vedlo až k tomu, že se fašistická Itálie stala věrným spojencem Německa 

během druhé světové války. Budu hledat odpověď na otázku, jestli blížící se válku a 

spojenectví s Německem veřejnost podporovala nebo naopak režim podkopávala. 

Mussolini byl přesvědčen, že vládnoucí doktrínou 20. století je fašismus. 

Předmětem mé práce tak bude hlubší analýza italské fašistické ideologie. Zaměřím se 

zejména na to, z jakých myšlenek čerpala a na jaké tradice či zdroje se odkazovala, 

co bylo jejím základem, jaké cíle si kladla, a především, jak byly tyto cíle 

uplatňovány v praxi.  

Druhou hlavní oblastí mé analýzy bude vnitřní struktura italského fašistického 

režimu, jaké měl hlavní charakteristiky, mechanismy, jaký byl jeho vývoj. Na 

vrcholu režimu stál – díky hierarchickém uspořádání – Vůdce (duce). Proto 

pokládám za relevantní zabývat se osobou Benita Mussoliniho. Svou pozornost bych 

chtěla zaměřit na to, jaké byly jeho předpoklady naplnit roli Vůdce italského lidu a 

proč po dlouhou dobu vzbuzoval důvěru v demokratických zemích, jako byla 

například Velká Británie. Následně se budu věnovat tomu, jak se nově nastolený 

režim projevoval ve všech svých aspektech a jakými kroky Mussolini upevňoval 

svou moc. Zaměřím se také na skutečnost, k jakým změnám došlo u politických a 
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státních institucí, a to jak z hlediska legalistického i reálného fungování. Důležitým 

mezníkem v konsolidaci fašismu bylo podepsání Lateránských úmluv, které 

zřizovaly papežskou svrchovanost nad Vatikánem, čímž si Mussolini zajistil podporu 

katolické církve.  

 
 
b) Metody práce, její cíle a formulace otázek 
 

Ve své práci se budu snažit používat zejména analytickou metodu, v případně 

porovnání italského případu s jinými evropskými fašistickými režimy metodu 

komparativní. Cílem mé práce bude popsat a zhodnotit jednotlivé aspekty vnitřního 

vývoje a zodpovědět hlavní otázky, jako například následující. Proč došlo k nástupu 

fašismu v Itálii? Respektive jak je možné, že si fašistické hnutí během několika málo 

let dokázalo pomocí demokratických mechanismů vydobýt tak silnou pozici (vstup 

do parlamentu, vysoké politické funkce atd.)? Proč a jak se Mussolinimu podařilo 

v tak krátké době zlikvidovat opozici a nastolit autoritářský režim? Šlo o puč – 

násilné převzetí moci nebo o převzetí moci demokratickými prostředky? Jak vypadal 

Mussoliniho režim, jakou měl strukturu a jaké cíle italská fašistická ideologie 

uplatňovala? Lze v Mussoliniho ideologii nalézt některé totalitní rysy? Byl 

Mussoliniho fašismus podobný ostatním fašistickým evropským režimům nebo jde o 

zcela specifický model, případ sui generis? A dále, čím si Mussolini zasloužil důvěru 

(dalo by se říci až náklonnost) západních velmocí? Jak režim ovlivnilo spojenectví 

s Německem? 

 
 

 

2. Předpokládaná osnova práce 

 

1. Úvod  

 

2. Poválečná krize a nástup Mussoliniho k moci 
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2.1. Poválečná situace v Itálii 

V této kapitole se budu zabývat historickými souvislostmi, resp. nastíním situaci, 

v jaké se Itálie nacházela po první světové válce.  

 

2.2. Benito Mussolini 

Krátce se budu věnovat i přiblížení osoby Benita Mussoliniho, který tento režim 

ztělesňoval.  

 

2.3. Vznik fašistického hnutí a Národní fašistické strany PNF 

Následně se zaměřím na vznik fašistického hnutí, které se následně přeměnilo ve 

fašistickou stranu, rovněž zde uvedu výsledky parlamentních voleb v roce 1921.  

 

2.4. Nástup Mussoliniho k moci 

A konečně pochod na Řím a následné jmenování Mussoliniho premiérem. 

 

3. Případ italského fašismu Benita Mussoliniho 

V této kapitole budu analyzovat italský fašismus, tedy vymezím Mussoliniho 

prosazovanou ideologii, co bylo jejím základem, z jakých myšlenek vycházela, jaké 

cíle si kladla apod. 

 

4. Konsolidace italského fašismu 

 

4.1. Období 1922 - 1925 

Nejprve se budu zabývat obdobím 1922 - 1925. Jedná se o období, kdy se fašisté 

vyrovnávali s opozicí, prováděli čistky a v zemi probíhala vlna represí. Věnovat se 

zde budu i volbám, které proběhly v roce 1924, kdy fašisté získali parlamentní 

převahu. V roce 1925 se pak PNF podařilo završit převzetí politické moci a fašizaci 

státu. 

 

4.2. Období 1926 - 1929 
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V této fázi se měla naplnit myšlenka národní jednoty. Korporativní uspořádání 

bylo od roku 1927 potvrzeno zákonem a později koordinováno Národní radou 

korporací. Dále zde upřu svou pozornost na sblížení s Vatikánem, které vyvrcholilo 

podepsáním Lateránských dohod, které významně přispěly ke konsolidaci fašismu. 

Zmíním volby 1929, které se již uskutečnily na základě jednotné kandidátky. 

 

4.3. Období 1930 - 1934 

V tomto období se projevily důsledky velké hospodářské krize, zanalyzuji, jaký 

dopad měly ekonomické problémy na stabilitu režimu a jeho podporu z občanské 

společnosti, jaká opatření vláda zavedla a jak byla tato úspěšná. 

 

4.4. Období 1935 - 1939 

 Především zahraniční politika v této době dosáhla značného obratu. Cílem 

intervence byla Etiopie, která napomohla zvýšení prestiže Mussoliniho v Itálii 

(pošramocené mimo jiné i zhoršením socioekonomické situace vyplývající 

z hospodářské krize), ale naopak tomu bylo v případě západních velmocí. Následně 

se budu věnovat sblížení s nacistickým Německem a zanalyzuji politické kroky, 

které toto spojenectví vyvolalo.  

 

5. Závěr 

 

3. Předběžný seznam použitých zdrojů 
 

Tento seznam je pouze předběžný a další zdroje budou doplněny v průběhu 

zpracování bakalářské práce. 
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