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1. Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce je „Korporativní systém fašistické Itálie“. Zvolila 

jsem si jej hlavně proto, že 2. světová válka a doba, která jí předcházela, je jedním 

z nejděsivějších momentů lidské historie a nesmí být nikdy zapomenuta. Je ukázkou 

toho, čeho jsou někteří lidé schopni, pokud je jim dána volnost a příležitost a také toho, 

jak silně umí lidé zavírat oči, pokud něco nechtějí vidět, nebo si myslí, že nemají jinou 

možnost.  

Fašismus a nacismus jsou pojmy, které snad nejsou dnešnímu člověku úplně 

neznámé. Co si má představit pod pojmem korporativní systém, však ví jen málokdo. 

V této práci se tedy pokusím tento pojem objasnit a vysvětlit, jakou roli sehrál při 

vzniku i zániku fašistického režimu Benita Mussoliniho v Itálii v letech 1924-1945.  

Dalším důvodem byl můj zájem o různé teorie uspořádání společnosti. V historii 

jsme se setkali s mnoha variantami a obměnami až jsme nakonec zakotvili 

v demokratické právní společnosti, s čímž by sice Aristoteles úplně nesouhlasil, ale 

když si představíme, co se dělo ještě před sedmdesáti lety, můžeme být za to, co dnes 

máme, rádi. Co přinese budoucnost, neví nikdo a možná ani žádného ideálního 

uspořádání společnosti, které by prospívalo všem, dosáhnout nelze.  

Historie je tu od toho, abychom se z ní poučili, a to je také další důvod, proč jsem 

si vybrala téma diplomové práce právě na katedře právních dějin.      
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2. Korporativismus 
 

Námětem mé práce je korporativní systém fašistické Itálie. Tedy specifické 

uplatnění politologické a sociální teorie korporativismu v režimu Benita Mussoliniho 

v Itálii v letech 1924-1945.  

Samotný pojem korporace a korporativismus však vznikl mnohem dříve a byl 

používán a uplatňován v různých dobách i v různých státech. Vždy s určitými 

obměnami a specifiky, protože žádná společnost nebyla nikdy zcela a do všech 

důsledků uspořádána podle korporativních principů. Lze říci, že italský systém za vlády 

Mussoliniho byl tomuto ideálu nejblíže.  

Samotný korporativismus je popisován více teoriemi a je vnitřně rozdělen na dva 

odlišné typy. Předmětem mé práce je pouze jeden z nich a v rámci něho jeho jedna 

podoba. Ale než se k ní dostaneme, je třeba se v obecné rovině seznámit s politickým a 

sociálním konceptem korporativismu, s jeho vznikem, podobami a typologií.  

   

2.1 Pojem korporace a koncept korporativismu     

  

Korporativismus je koncepčně spojen s problematikou zprostředkování zájmů. Je 

odvozen od pojmu korporace, označujícího „společné organizace zaměstnanců a 

zaměstnavatelů téhož oboru zprostředkující a reprezentující zájmy v politické sféře“.
1
 

Někteří autoři nacházejí předobraz korporací v uspořádání stavovských sněmů 

feudálních konstitučních monarchií, v nichž byly zastoupeny stavy (korporace) 

duchovenstva, šlechty a měšťanstva.  

 

2.1.1 Historický kontext vzniku korporativismu     

   

Jako moderní sociální teorie je korporativismus nejčastěji spojován s encyklikou 

Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891. Papež se v ní věnoval specifické formě 

vztahu mezi zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými organizacemi, která je schopna 

                                                           
1
 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál 2000, s. 177 
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nahradit třídní konflikt. Tento vztah označil výrazem „sjednaný korporativismus“. Opírá 

se koncept katolického sociálního učení, které zdůrazňuje význam sociální integrace a 

stavovské reprezentace tak, aby byla společnost organizována na principu solidarity a 

subsidiarity.
2
 Pozdější encyklika Quadrogesimo Anno z roku 1931 tuto koncepci 

potvrdila. 

Výraz korporativismus se později stal sociální základnou fašistické Itálie a 

historicky tedy odpovídá období 1924-1945. Mussolini zastával názor, že svou kvalitou 

je korporativní systém „předurčen k tomu, aby se stal civilizací dvacátého století“.
3
  

Korporativismus však byl spojen i s nacistickým režimem v Německu a posléze i 

s režimy Antónia de Oliveiry Salazara v Portugalsku nebo Franciska Franka ve 

Španělsku. V důsledku toho byly výrazy korporace a korporativní výrazně 

zdiskreditovány a v poválečné Evropě bychom je hledali stěží.  

K rehabilitaci konceptu korporací jakožto specifického zprostředkování vztahů, 

který není závislý výlučně na nedemokratickém typu režimu, došlo v první polovině 

sedmdesátých let. Tehdy posloužil korporativismus P. C. Schmitterovi k tomu, aby jeho 

pomocí definoval zastupitelský systém, v němž jsou jeho konstitutivní prvky 

organizovány v rámci omezeného počtu jedinečných, povinných, nesoutěživých a 

hierarchicky řízených skupin, které jsou funkčně specializované (od sebe oddělené), 

státem uznané nebo schválené (případně i vytvořené) a kterým je zaručena autonomní 

monopolní reprezentace ve specifických oblastech.
4
  

Ale výraz korporace byl užíván již na přelomu 19. a 20. století anglickou 

Fabiánskou společností. 

Fabiánská společnost (anglicky Fabian Society) je socialistická společnost 

založená roku 1884 ve Velké Británii. Zakládajícími a vůdčími členy byli významný 

dramatik, prozaik a esejista irského původu George Bernard Shaw a britský 

labouristický politik, ekonom a publicista Sidney James Webb (1859-1947) se svoji 

ženou Beatrice Webbovou. Název společnosti byl odvozen od jména římského 

                                                           
2
 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 178 

3
 O´Sullivan, N.: Fašismus. Brno: CDK, 1995, s. 138 

4
 Schmitter, P. C.: Still the Century of Corporatism? The Review of Politics. vol. 1, 1974, s. 85 
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vojevůdce Quinta Maxima Verrucosuse Fabia (280-203 př. n. l.), zvaného Cunctator 

(Váhavec), jehož úhybná taktika, kterou se vyhýbal ostrým bojům, mu zajistila vítězství 

nad silnějším protivníkem. Fabiánská společnost proto odmítá násilí, zvláště Marxovy 

myšlenky o nastolení socialismu revolučním bojem. Propaguje tzv. fabiánský 

socialismus, tj. dosažení socialistické společnosti evoluční a parlamentní cestou, tedy 

postupnými reformami a dalšími demokratickými prostředky, čemuž chce pomáhat 

osvětovou a vzdělávací činností. Fabiánská společnost se stala roku 1900 kolektivním 

zakládajícím členem britské Labouristické strany (Labour Party).
5
  

Ve dvacátých letech projevovala o koncept korporativismu značný zájem 

německá sociální demokracie. Funkční modely specifického vztahu státu a zájmových 

organizací v mnoha ohledech ovlivňovaly politické prostředí poválečného Rakouska a 

svou nezastupitelnou roli hrály i v demokratickém Švédsku.
6
  

 

2.1.2 Definice korporativismu a její proměny     

   

Prvotní význam pojmu korporativismus byl tedy velmi úzce spojen s katolickou 

sociální doktrínou a byl vázán na organické teorie společnosti. V tomto kontextu 

předpokládal existenci beztřídní, resp. slabě třídní sociální struktury, v níž jsou 

jednotlivé funkce odpovídající sociální dělbě práce rozděleny mezi různé organizace - 

korporace. Tyto organizace byly vytvořeny se souhlasem státu a stát jim rovněž přidělil 

právo a povinnost zastupovat zájmy každé jednotlivé zájmové kategorie. Na oplátku od 

nich vyžadoval, aby vykonávaly sociální kontrolu a dohled nad obyvatelstvem. 

Korporativismus tak byl vymezen jako specifická forma vztahů mezi státem, 

společností a jednotlivcem. 

Noël O´Sullivan označuje výrazem korporativismus posun politického těžiště 

z parlamentního systému na rozhodování prostřednictvím zástupců tří velkých skupin, 

jež ovládají moderní průmyslovou společnost: pracovní síly, kapitálu a trhu.
7
  

                                                           
5
 Fabiánská společnost [online]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fabiánská_společnost 

6
 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 178 

7
 O´Sullivan, N.: Fašismus. Brno: CDK, 1995, s. 138 
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Rovněž L. Brokl ho používá pro model specifické formy zprostředkování a 

uspokojování zájmů, která je založena na kolektivním, obsahovém principu příslušnosti 

k určitému segmentu populace, na harmonizování zájmů korporacemi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů sdružených podle povolání a reprezentovaných svými delegáty 

v parlamentu.
8
  

Stále však přetrvávají mezi společenskými vědci nejasnosti o tom, co přesně 

korporativismus vyjadřuje. V současnosti se setkáváme se třemi odlišnými pojetími: 

1. Korporativismus je pokládán za nový systém politické ekonomie, který má zcela 

specifický charakter odlišující ho od klasického konceptu kapitalismu i 

socialismu. Jeho podstatou je státní řízení převážně soukromovlastnického 

průmyslu v souladu s ideologickými principy jednoty, pořádku, nacionalismu a 

úspěchu.
9
 

 

2. Korporativismus jako forma státu. Tento model se rozvíjí uvnitř kapitalistické 

společnosti paralelně s parlamentarismem. Avšak zatímco parlamentarismus je 

založen na územně - individuálním způsobu reprezentace, zde se setkáváme 

s fůzí funkční reprezentace s intervencionistickým státem. Aktivní podíl státu je 

spojen se vzrůstajícím počtem úkolů, s nimiž se musí moderní liberální stát 

vypořádat. Všechny rušivé tlaky způsobené vztahem státu a svazů je nutné co 

nejvíce eliminovat. K tomu státu napomáhá, pokud:  

(a) jsou zájmy producentů organizovány v zastřešujících svazech,  

(b) systémy politických stran a svazů jsou navzájem propojeny, 

(c) vztahy mezi svazy a vládami jsou institucionalizovány, a současně  

(d) vlády představují nositele záruk. V procesu politického rozhodování pak 

hrají  

(e) zásadní, klíčovou roli odbory.
10

  

 

3. Korporativismus jako forma zájmového zprostředkování odlišná od pluralismu. 

V rámci takto pojatého modelu zprostředkování se setkáváme s omezeným 

                                                           
8
 Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Slon, 1997, s. 47 

9
 Schubert, K.: "Pluralismus versus korporativismus". Politologický časopis. 1995, roč. 2, č. 3, s. 183-185 

10
 Tamtéž 
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počtem hierarchicky uspořádaných monopolních organizací, které při 

vyjednávání se státem zastupují zájmy svých členů a současně se podílejí i na 

uskutečňování státní politiky. P. C. Schmitter tento „ideální systém 

zprostředkování zájmů“ vymezil existencí  

(a) omezeného počtu svazů. Tyto svazy se vyznačují  

(b) vnitřní hierarchicky organizovanou strukturou, přičemž hierarchicky jsou  

(c) organizováni i jejich členové. Svazy jsou  

(d) funkčně diferencovány,  

(e) vůči jiným svazům nevystupují nadřazeně, 

(f) disponují státním uznáním (např. ve formě licence) a  

(g) jsou podrobeny kontrole.
11

 

 

Toto pojetí si vynutilo rozlišení korporativismu na korporativismus autoritářský, 

resp. státní, a korporativismus societální, resp. liberální.  

 

2.2 Rozlišení mezi pluralismem, korporativismem a syndikalismem  

  

Nejrozšířenější moderní užívání termínu korporativismus je spojeno s rolí, kterou 

plní zájmové organizace jako prostředníci mezi státem a občanskou společností. A 

protože i pluralismus je jako princip demokratické společnosti založený na existenci a 

svobodné soutěži více politických stran a organizací odlišného zaměření o výkon státní 

moci, korporativní teorie tedy byla a je pokládána za vážnou výzvu pluralismu a většina 

politologů či sociologů proto klade důraz na vymezení rozdílů mezi korporativismem a 

pluralismem. 

Od pluralistických procesů využívajících zájmových skupin v politice odlišují 

korporativismus tři klíčové charakteristiky: 

1. monopolní role, kterou korporativní prvky v daném systému hrají, 

2. fůze, tj. prolínání úlohy reprezentativní a realizační, 

3. silná role státu vyjádřená jednak tím, že dává korporacím licenci na 

monopolní reprezentaci, a současně i tím, že spoluurčuje politiku.
12

  

                                                           
11

Schubert, K.: "Pluralismus versus korporativismus". Politologický časopis. 1995, roč. 2, č. 3, s. 183-185 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/princip
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/existence
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizace-organisace
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Podle P. C. Schmittera má reprezentace zájmů v politice tři podoby uspořádání, a 

to pluralismus, korporativismus a syndikalismus. 

 Pluralismus lze stručně definovat jako systém zprostředkování zájmů, ve 

kterém jsou organizovány konstitutivní prvky do nespecifického počtu 

mnohonásobných, dobrovolných, soutěživých, nehierarchicky uspořádaných 

zájmů, které nejsou specificky privilegovány, povolovány, pozorovány, 

podřízeny, vytvářeny nebo jinak kontrolovány státem. Tyto prvky nemají 

monopol reprezentační činnosti.
13

  

Pluralismus je tedy v souhrnu postoj či názor, který dává přednost mnohosti a 

rozmanitosti před jednotným a shodným - tedy více skupin, více názorů. 

Společnost je totiž tvořena pluralitou jednotlivců a skupin, které usilují o 

uskutečnění různých cílů a prosazení různých zájmů, přičemž zájmy jedněch jsou často 

ve střetu se zájmy druhých. Řešením je pak nalezení kompromisu, který by byl v rámci 

možností užitečný pro všechny. Prosazování zájmů se potom nesmí dít násilnou cestou, 

ale na základě principů demokratického právního státu, jak jsou zakotveny v ústavních 

pramenech a mezinárodních smlouvách. Nejsilnějším subjektem pluralismu jsou totiž 

politické strany, jejichž postavení je právě Ústavou, Listinou základních práv a svobod 

a mezinárodními smlouvami upraveno.  

V sociologii pluralismus označuje skutečnost, že společnost se skládá z množství 

vedle sebe existujících a navzájem si konkurujících sociálních skupin. Střet zájmů 

těchto skupin je základem politiky. V politologii znamená pluralismus existenci více 

politických stran či jiných politických subjektů, které působí v politickém systému 

vedle sebe za rovných podmínek. Umožňuje artikulaci politických zájmů jednotlivých 

sociálních skupin a spolu s principem ústavnosti a zákonnosti vytváří možnost 

nenásilného převzetí politické moci cestou volebního vítězství.
14

  

 Korporativismus: zatímco v pluralistickém systému spolu musí velké 

množství dobrovolných zájmových organizací soupeřit o členy, prostředky a 

                                                                                                                                                                          
12

 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 181 
13

Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Slon, 1997, s. 46  
14

 Adamová, K.: Politologický slovník. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 284 
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přístup k vládě, v korporativním systému se setkáváme s omezeným počtem 

vzájemně nekonkurenčních organizací s povinným nebo napůl povinným 

členstvím. Tyto organizace mají ve vztahu k vládě privilegované postavení a 

spoluurčují veřejnou politiku; jsou tedy monopolními reprezentanty 

konkrétních zájmových skupin. Zároveň jsou spoluodpovědné za realizaci 

této politiky a za disciplinování svých členů, tedy za to, že takto dojednané 

dohody budou dodržovány. 
15

 

Stručně lze tedy korporativismus vymezit jako specifický systém, v němž existuje 

omezený počet organizací (odborových svazů, různých sdružení, zájmových skupin), 

přičemž tyto organizace mají státem daný monopol na reprezentování konkrétních 

zájmů každé takové skupiny. Svou moc potom uplatňují ve vyjednávání se státními 

organizacemi a úřady a ovlivňují tak veřejnou politiku ke svému prospěchu. 

 Syndikalismus je pak systém, v němž nejsou konstitutivní prvky omezeny 

počtem jednotlivců a nesoutěživé, nehierarchicky uspořádané a funkcionálně 

nespecializované kategorie zájmů nejsou rozlišovány, povolovány, ani 

vytvářeny státem nebo stranou. Neexistuje reprezentační monopol a řešení 

jejich konfliktů probíhá autonomně, bez zasahování státu 
16

 

Syndikalismus vznikl ve Francii v 80. letech 19. století jako oportunistický směr 

v dělnickém hnutí, vycházející z představy, že nejvyšší formou organizace dělnické 

třídy jsou odbory (francouzsky syndicats). Obyčejně vystupuje ve spojení 

s anarchismem, odmítá politický boj a hlásá taktiku „přímé akce“ prostřednictvím 

všeobecné hospodářské stávky. Hlásal nesmiřitelný boj dělnické třídy proti 

zaměstnavatelům, proti státu i proti politickým stranám, odmítal demokracii i 

parlamentarismus a usiloval o to, aby se výrobní zařízení, továrny, stroje i suroviny 

staly majetkem kolektivních výrobců.
17

  

Fašismus nejprve syndikátní hnutí potíral. Později se však sám opíral o učení 

národohospodáře Alfreda Rocca, který hlásal, že je nutno organizovat zaměstnance i 

                                                           
15

 Schubert, K.: "Pluralismus versus korporativismus". Politologický časopis. 1995, roč. 2, č. 3, s. 183-

185 
16

 Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Slon, 1997, s. 46 
17

 Syndikalismus [online]: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/438094-syndikalismus 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/438094-syndikalismus
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zaměstnavatele v syndikátech a pro každý obor průmyslu zřídit zvláštní organizaci za 

tím účelem, aby se vyloučila volná soutěž a zracionalizovala se tak práce. Vzniklo tak 

italské stavovské státní zřízení, opírající se o syndikáty na straně jedné a o korporace na 

straně druhé.
18

 Právě toto zřízení je předmětem mé práce a bude podrobněji popsáno 

níže. 

 

2.3 Typologie korporativismu        

  

Jak jsem zmínila výše, korporativismus se vnitřně dělí na dva odlišné typy a to na 

autoritářský korporativismus a liberální korporativismus, resp. neokorporativismus. 

V obecné rovině však mají shodné prvky, které můžeme shrnout takto: 

 V korporativismu se setkáváme s omezeným počtem skupin, které reprezentují 

nejvýznamnější zájmy v oblasti ekonomické (kapitál a práci), ale mohou se 

vyskytovat i v jiných sférách.  

 Zájmové skupiny jsou hierarchicky organizované, mohou tedy vstupovat do 

smluvních jednání jako zástupci svých členů a v jejich zájmu, neboť jsou 

schopny uchovat si respekt svých členů. 

 Mezi těmito skupinami a státem existují těsné vazby a spojnice založené na 

shodě na tom, jak má fungovat politický i ekonomický systém, obě tyto smluvní 

strany jsou vzájemnou dohodou posilovány. 

 Stát je pokládán za aktivního partnera při zprostředkování zájmů. 

 Korporativní model posiluje a utváří koordinaci mezi zájmovými skupinami a 

státem, naproti tomu pluralismus posiluje soutěživost. V případě korporativismu 

se jedná o takovou techniku zprostředkování zájmů, která zdůrazňuje řád, 

strnulost a nerovnost v přístupech a hierarchii, na rozdíl od pluralismu, v němž 

hrají nejdůležitější roli takové prvky jako spontánnost, soutěživost, rovnost 

v přístupu a demokracie.
19

  

 

                                                           
18

 Syndikalismus [online]: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/438094-syndikalismus 
19

 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 181 
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2.3.1 Autoritářský (státní) korporativismus      

  

Je to právě autoritářský korporativismus, který je úzce spojen s evropskými 

fašistickými režimy, v nichž byly korporace stvořeny jako pomocné a na státu závislé 

organizace. Jako takové byly řízeny represivními prostředky. Tyto režimy, tedy italský 

fašistický korporativismus a německý nacistický korporativismus však nelze 

zaměňovat.  

Fašistický korporativismus je výrazem „všezahrnující vize o organické, duchovně 

sjednocené a morálně obrozené společnosti“. Týká se především „různých 

ekonomických metod a institucí, kterými by se měla uskutečňovat jednota mezi 

zaměstnavateli a dělníky“. Naopak nacistický korporativismus vyžadoval, aby se 

„ekonomické ohledy zcela podřídily rasovým požadavkům“. Nacistický 

korporativismus byl především korporativismem v „romantickém smyslu“, byl snahou 

pohltit všechny skupiny a včlenit je do rasově čisté organické společnosti. Naopak 

italská podoba směřovala přednostně do sféry ekonomické.
20

   

Ani jeden z režimů tedy nebyl čistým autoritářským korporativismem. Nacistický 

režim jako spojení koncepce fašistického státu, založeného na vůdcovském principu, a 

rasistických teorií o nadřazenosti árijské rasy využil korporativismus k rozčlenění 

společnosti do skupin, přičemž každé z nich slíbil uspokojení jejich zájmů. Díky 

převzetí prvků kolektivismu si sociální demagogií zajistil podporu nižších vrstev, 

přihlášením k antibolševismu podporu vyšších vrstev a díky nacionalismu podporu 

konzervativních sil. Fašistické Itálii šlo především o kontrolu celé společnosti státem.
21

  

S autoritářským korporativismem se však můžeme setkat nejen v Evropě, ale i 

v mnoha latinskoamerických režimech, které se obecně vyznačují omezeným rozsahem 

liberální demokracie a občanské společnosti, převahou vládnoucí elity a relativně 

nerozvinutou průmyslovou ekonomikou. Korporativní instituce zde umožňují 

disciplinovat a kontrolovat pracující a zároveň poskytují relativně neúčinným zaostalým 

průmyslovým zájmům značný stupeň ochrany před mezinárodní konkurencí. 

 

                                                           
20

 O´Sullivan, N.: Fašismus. Brno: CDK, 1995, s. 138-144 
21

 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 185 
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2.3.2 Liberální (societální) korporativismus, resp. neokorporativismus  

  

Zatímco v autoritářském korporativismu je korporativní záměr vnucován státem, 

v societálním korporativismu se korporativismus rozvíjí postupně jako důsledek 

rostoucí monopolní moci zájmových skupin.  

Na rozdíl od korporativismu autoritářského vyrůstá liberální korporativismus 

z tendence zájmových organizací zakládat a rozvíjet ve vyspělých kapitalistických 

zemích svůj vliv i v oblasti reprezentace a obecného zastupování zájmu svých členů. 

Societální korporativismus se od autoritářského liší existencí jedinečných, hierarchicky 

řízených a samostatných organizací, které jsou autonomní a jsou zakotveny v občanské 

společnosti. Je pro něj typické, že se vyskytuje v konsenzuálním prostředí a dodržuje 

základní pravidla adekvátní fungování moderní občanské společnosti. Podstatou 

symbiotického vztahu státu a korporací je koordinace postupu při řešení ekonomických 

problémů. Právě tento mechanismus je pokládán za prostředek, s jehož pomocí se 

podařilo v řadě zemí překonat v padesátých letech obtíže poválečné ekonomiky a 

stabilizovat liberální demokracii.
22

  

Druhou etapu vzestupu zaznamenal korporativismus počátkem sedmdesátých let a 

v popředí zájmu mnoha politiků a politologů zůstal i po celá léta osmdesátá. Schmitter, 

ve snaze odlišit tento nový korporativismus od předchozích verzí a historického 

kontextu, jej označil v roce 1983 jako neokorporativismus. Svůj význam si zachoval 

v řadě evropských zemí a lze ho oprávněně pokládat i za specifický rys politické kultury 

Rakouska či Švédska.
23

 

Podle L. Brokla mají korporace dvě funkce: komunikační a nárazníkovou.  

Komunikační funkce spočívá v navazování zprostředkující vazby mezi svazy 

reprezentujícími určité zájmy a státními orgány. Nárazníková funkce ulehčuje postavení 

státu a státních orgánů, neboť přenechávají korporacím - odborovým a podnikatelským 

svazům - rozhodující postavení v určování tarifní a sociální politiky. Výsledkem 

                                                           
22

 Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Slon, 1997, s. 49-56 
 
23

 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 185 
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podobného uspořádání je výrazné zlepšení informovanosti státní správy, usměrňování 

společenských zájmů a snadnější prosazování zájmů reprezentovaných velkými svazy.
24

  

Lehmbruch zastává názor, že úspěchy neokorporativního uspořádání v zemích 

jako Švédsko, Rakousko či Norsko jsou závislé na specifickém charakteru a 

podmínkách, s nimiž se v jiných zemích a společnostech nesetkáváme. K nim se řadí 

přítomnost silných průmyslových organizací a odborů, silný vliv politické levice ve 

vládě a zralá občanská společnost. Dalším faktorem je i velikost země, v níž se 

neokorporativismus prosadil. Argumenty tohoto druhu poukazují na skutečnost, že 

v malých zemích se setkáváme dosti často s relativně nízkou sociálně ekonomickou 

diferenciací, což usnadňuje unifikaci a centralizaci zájmových skupin.
25

  

Podobně i podle L. Brokla nalezneme úspěšnější korporativismus všude tam, kde 

se země potýkala s opožděnou modernizací a industrializací, případně zaznamenala šok 

způsobený válkou či krizemi. V důsledku toho systém nemohl „plýtvat energií, ani 

časem na soupeření v pluralitním zprostředkování zájmů“.
26

  

 

2.4 Kritika teorie korporativismu       

  

Kritika konceptu korporativního uspořádání a jeho významu v moderních 

demokraciích se většinou dotýká možného negativního dopadu této specifické vazby 

zprostředkování zájmů v politice na rozvoj a uchování demokracie. Neokorporativismus 

je spojován s oligarchizací moci, která se projevuje jako důsledek víceméně 

jednostranně vytvářených dohod, na nichž se zásadním způsobem podílejí významné 

osobnosti či silní jedinci v čele konkrétních zájmových skupin. Tito jedinci pak mohou 

prezentovat jako relevantní zájmy, které sdílí pouze malé a mocensky silné skupiny, a to 

při zjevném nedostatku demokratické legitimity.
27

 

Můžeme tedy shrnout, že zatímco pluralistická teorie nahlíží na zájmy jako na 

něco, co existuje dříve než organizace a politická uskupení, v korporativní teorii hraje 

                                                           
24

 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 187 
25

 Tamtéž, s. 193 
26

 Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Slon, 1997, s. 61-63 
27

 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 193-194 
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stát klíčovou roli. Stát je tím, který zájmy formuje a ovlivňuje tak výsledek skupinových 

procesů.  

V současnosti se většina politologů domnívá, že neexistuje jedna teorie 

korporativismu, ale že je vhodnější mluvit o mnoha teoriích korporativismu. Všem je 

společná snaha o kooperaci mezi zájmovými svazy a organizacemi a státem s důrazem 

na aktivní a rozhodující roli svazů.  

 

3. Fašismus 

 

O pojmu fašismus existuje ve společnosti určité povědomí. Ale abychom 

porozuměli italskému systému vlády Benita Mussolinihov letech 1924-1945, musíme se 

na tento pojem podívat podrobněji.  

 

3.1 Vymezení pojmu fašismus  

 

Slovo fašismus má svůj původ v italském výrazu fascio, což doslova znamená 

svazek nebo otep. Vzdálenější je odvozenost od latinského slova fasces, jímž se 

označoval svazek jilmových prutů svázaných červenou páskou s vyčnívající vetknutou 

sekyrou, což byl původně znak úředníků římského impéria a symbol úřední autority a 

státní jednoty.
28

  

Fašismus (italsky fascismo) v užším a původním smyslu označuje italský 

fašismus, tedy politické hnutí vedené Benitem Mussolinim, které ovládalo Itálii v letech 

1924 až 1945 a které je také předmětem mé práce.   

                                                           
28 Paxton, R. O.: Anatomie Fašismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007, s. 8 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%BD_fa%C5%A1ismus
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Již ve 20. letech 20. století se však označení rozšířilo na příbuzná politická hnutí, 

strany a státní režimy v jiných zemích, a stalo se tak označením typu politické 

ideologie. Typickými rysy fašistických ideologií jsou mimo jiné vypjatý nacionalismus, 

autoritativní a charismatické vůdcovství, militarismus, kult modernity, mládí a síly 

jakož i silná ekonomická role státu, často chápaného korporativisticky. 

Termín fašismus se používá v řadě různých významů od nejužšího, zahrnujícího 

pouze italské přívržence Mussoliniho, až po nejširší, který je spíše hanlivou nálepkou 

použitelnou téměř na cokoli.  

Někteří badatelé například odmítají spojovat italský fašismus a 

německý nacismus do jedné kategorie proto, že zatímco pro Němce 

byl rasismus a antisemitismus zásadním prvkem programu, fašismus v době svého 

vzniku nebyl hnutím rasistickým a už vůbec ne antisemitským. Řada Mussoliniho členů 

byli Židé, takže se obě ideologie jeví jako vzájemně neslučitelné.
29

  

Fašismus můžeme označit za nejvýznamnější politickou inovaci 20. století. Další 

hlavní proudy moderní politické západní kultury - konzervatismus, liberalismus a 

socialismus - se už zformovaly v období od konce 18. století do poloviny století 19. 

Oproti tomu fašismus byl ještě v 90. letech 19. století něčím nepředstavitelným.  

Před rokem 1914 si symboliku římských fasces vesměs přivlastňovala levice. 

Marianne, emblematická postava Francouzské republiky, byla v 19. století často 

zobrazována s fasces v rukou, což mělo naznačit sílu republikánské solidarity 

namířenou proti odpůrcům Republiky z řad aristokracie a kléru. Fasces zdobí průčelí 

budovy oxfordského Sheldonian Theatre (1664-1669), jež je dílem architekta 

Chrristophera Wrena. Lze je spatřit na Lincolnově památníku ve Washingtonu (1922) a 

také na čtvrtdolaru Spojených států z ražby roku 1932.
30

 

Ke konci 19. století užívali italští revolucionáři výrazu fascio jako připomínky na 

solidaritu oddaných spolubojovníků. Sicilští rolníci, kteří v letech 1893-1894 povstali 

proti latifundistům, si říkali Fasci Siciliani. Když pak na sklonku roku 1914 skupina 

levicových nacionalistů, k níž se záhy přidal mladý Benito Mussolini (Mussolini byl 

                                                           
29

 Paxton, R. O.: Anatomie Fašismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 7 
30

 Tamtéž 
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přední osobností revolučního křídla Italské socialistické strany, které se stavělo 

nepřátelsky vůči reformismu a bylo podezřívavé vůči parlamentnímu křídlu této strany. 

V roce 1912, když mu bylo pouhých 22 let, byl jmenován šéfredaktorem stranického 

tiskového orgánu Avanti. Na základě rozhodnutí pacifistické většiny strany byl 

Mussolini vyloučen na podzim 1914 za to, že obhajoval vstup Itálie do první světové 

války), začala usilovat o to, aby Itálie vstoupila do války na straně tehdejších spojenců, 

zvolila si jméno, jež mělo vyjadřovat jejich zápal i jednomyslnost v agitaci pro vlastní 

předsevzetí: Fascio Rivoluzinario d´Azione Interventista (Revoluční svaz intervenční 

akce).
31

  

Ke konci první světové války již razil Mussolini termín fascismo, jímž chtěl 

vyjádřit nálady nepočetné skupiny nacionalistických demobilizovaných vojáků a 

válkychtivých syndikalistických revolucionářů, kterou kolem sebe shromáždil.  

Podobná hnutí však rostla všude v poválečné Evropě, nezávisle na idejích 

Mussoliniho fašismu, vyznačující se však stejnou směsicí nacionalismu, 

antikapitalismu, voluntarismu a ochoty k aktivnímu násilí namířenému jak proti 

buržoazním, tak i socialistickým nepřátelům.  

 

3.2 Definice fašismu 

 

Odborníci vedli dlouhá desetiletí spory o definici tohoto pojmu. Někteří se 

dokonce domnívají, že fašismus vůbec definovat nelze. Fašismus totiž ve srovnání se 

staršími politickými proudy postrádal jednotnou systematickou doktrínu a jasný 

program, vyznačoval se velkou pružností a pragmatismem co do svých taktických cílů i 

prostředků.
32

 

Ideje, které se tradičně používají pro definici fašismu, jako jsou nacionalismus, 

rasismus, korporativismus a iracionalismus, nikdy úplně necharakterizují všechna 

vývojová stadia všech fašistických hnutí.  

                                                           
31

 Paxton, R. O.: Anatomie Fašismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 7-9 
32

 Tamtéž, s. 22-24 
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Prof. Giovanni Cantoni na přednášce přednesené v Bratislavě v roce 1995 uvádí, 

že jedinou jednoznačnou definici fašismu našel jen v komunistické propagandě - 

fašismem můžeme označit všechno to, co stojí jakýmkoli způsobem proti komunismu.  

Socialistické hnutí v Itálii se před začátkem první světové války rozdělilo na dva 

proudy. Jedna část italských socialistů byla pro válku s Rakouskem, druhá část pro to, 

aby Itálie zachovala neutralitu. Národní socialisty vedl socialistický vůdce Benito 

Mussolini. Ze strachu, že se může stát to, co se stalo v Rusku, se spojili liberálové a 

katolíci s národními socialisty Mussoliniho, aby stáli proti komunistům.  

Nešlo tu o spojení na ideologickém základě, ale o spojení praktické, které mělo 

zabránit vítězství komunismu. Mussolini napsal, že skutek předběhl ideje. Tato věta je 

podle prof. Cantoniho klíčem k pochopení fašismu. Vždy, když nějakému národu hrozí 

nebezpečí komunismu, všichni ti, kteří nejsou komunisté, se sjednotí, aby čelili tomuto 

nebezpečí. Nesjednotí se proto, že by stejně přemýšleli, ale proto, že mají společného 

nepřítele.
33

  

Celé období fašistického režimu charakterizovala spolupráce různých sil. 

Spolupráce, která byla vynucena existencí komunistického nebezpečí. Fenomén fašismu 

je tedy podle prof. Cantoniho pojem bez obsahu, fenomén formální. Je to reakce na 

socialismus, formální politický fenomén bez ideologického obsahu. Ve fašismu skutek 

předchází doktrínu. Reakce tváří v tvář nějakému nebezpečí se nedá nazvat doktrínou, 

ale je jen jistým postojem. Fráze „v jednotě je síla” je fráze, která nemá obsah. 

Nepopisuje důvod, proč třeba mít sílu, proč by měl každý mít sílu, jen technicky říká, že 

když se více osob spojí, mají větší sílu. Čili, říci italsky jednota a fašismus znamená 

totéž. Fašismus vyjadřuje to, že svázáním prutů získáme více síly. Ale vůbec nehovoří o 

tom, jaké síly by to měly být.
34

  

Také místo fašismu v evropské intelektuální tradici je záležitostí prudkých sporů. 

Izraelský historik Zeev Sternhell považuje fašismus za promyšlenou ideologii, která se 

stala „nedílnou součástí dějin evropské kultury“.
35
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Marxističtí teoretici fašismus od počátku chápali jako do krajnosti dovedený, 

agresivní kapitalismus. Oficiální definice, přijatá Kominternou roku 1935, líčí fašismus 

jako „otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších, nejšovinističtějších a 

nejimperialističtějších složek finančního kapitálu“.
36

  

V 90. letech 20. století se v sociálních vědách prosadila tendence jako fašismus 

označovat ty ideologie, které spojují revoluční, aktivistickou politiku s mýtem záchrany 

a obnovy rasy či národa. Například oxfordský politolog Roger Griffin fašismus 

definoval jako:  

skutečně revoluční, nadtřídní formu antiliberálního, antikonzervativního nacionalismu. 

Jako takový je ideologií hluboce propojenou s modernizací a modernitou, ideologií, 

která přijala velké množství podob, aby se přizpůsobila specifickému historickému a 

národnímu kontextu, v němž se objevila, a čerpala ze široké škály kulturních a 

intelektuálních směrů, levicových i pravicových, protimoderních i promoderních, aby se 

artikulovala jako soustava idejí, hesel a doktrín. V meziválečném období se projevila 

především v podobě elitou vedené, ozbrojené strany, jež se - většinou neúspěšně -

pokoušela vytvořit populistické masové hnutí pomocí liturgického stylu politiky a 

radikálního programu, slibujícího přemoci hrozbu mezinárodního socialismu, ukončit 

degeneraci postihující národ ovládaný liberalismem a uskutečnit radikální obnovu 

národního sociálního, politického a kulturního života v rámci toho, co si běžně 

představovala jako počínající novou éru západní civilizace. Ústředním mobilizačním 

mýtem fašismu, ovlivňujícím jeho ideologii, propagandu, politický styl i činy, je vize 

bezprostředně nastávajícího znovuzrození upadajícího národa.
37

  

Spisovatel Thomas Mann si poznamenal do svého deníku 27. března 1933, tj. dva 

měsíce poté, co se Hitler stal říšským kancléřem, že se stal svědkem revoluce, jaké 

nebylo dříve vídáno, „bez zásadních myšlenek, proti myšlenkám, proti všemu 

ušlechtilejšímu, lepšímu, slušnému, proti svobodě, pravdě a spravedlnosti“. „Sprostá 

chátra“ převzala moc „za doprovodu mocného jásotu mas“.
38
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Liberální italský filozof a historik Benedetto Croce ve vnitřním exilu v Neapoli 

sledoval s pohrdáním, jak Mussolini vytváří čtvrtý typ špatné vlády - „onagrokracii“, tj. 

vládu hýkajících oslů - a obohacuje tak slavnou Aristotelovu klasifikaci, považující za 

špatné vlády tyranii, oligarchii a demokracii. Později došel k názoru, že fašismus je jen 

dočasným důsledkem morálního úpadku, který byl prohlouben zmatky světové války.
39

                       

Podle liberálního německého historika Friedricha Meinecke se nacismus vynořil 

z morální degradace, v níž ignorantští a povrchní technokraté s podporou většinové 

společnosti dychtící po nějakém vzrušení triumfovali nad vyrovnanými a racionálními 

humanisty.
40

 

Robert Paxton, americký politolog a historik definoval fašismus jako: 

způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu 

společenství, o národním potupení, o tom, že národ se stal obětí, a kompenzačními kulty 

sjednocení, síly a ryzosti, v nichž masová politická strana složená z militantních 

nacionalistů nepříliš spokojeně, ovšem výkonně spolupracující s tradičními elitami, 

opouští demokratické svobody a za pomoci násilí a bez jakýchkoliv etických nebo 

zákonných omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi. Fašismus lze podle něj 

charakterizovat těmito body: 

 Pocit drtivé krize, kterou nelze překonat pomocí jakýchkoli tradičních řešení 

 Převaha skupiny, k níž člověka váží povinnosti nadřazené všem právům, ať 

již osobním či obecným, a podřízenost jedince vůči nim 

 Víra, že jedincova skupina je oběť, pocit, který ospravedlňuje jakékoliv 

jednání bez zákonných nebo morálních omezení proti jejím nepřátelům, 

vnitřním i vnějším 

 Hrůza z úpadku skupiny pod rozkladným vlivem individualistického 

liberalismu, třídního konfliktu a vlivu cizáků 

 Potřeba větší integrace očištěné komunity, pokud možno dobrovolné, 

v případě nutnosti násilným vyloučením 
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 Potřeba autority přirozených vůdců, na jejímž vrcholu stojí národní vůdce, 

který je sám o sobě schopen ztělesňovat historický úděl skupiny 

 Nadřazenost vůdcových instinktů nad abstraktním a univerzálním rozumem 

 Půvab násilí a účinnost vůle, když jsou upotřebeny ve jménu úspěchu 

skupiny 

 Právo vyvoleného lidu dominovat ostatním bez jakýchkoliv od lidí či od 

boha pocházejících omezení, právo rozhodovat výhradně podle kritérií 

zdatnosti skupiny v darwinistickém boji
41

  

Bylo tedy vysloveno mnoho interpretací a definicí fašismu, ale ani dnes, více než 

devadesát let od mítinku na Piazza San Sepolcro, počátku italského fašismu, ani jedna 

z nich nebyla obecně akceptována jako zcela uspokojivý popis ideje, která jakoby přišla 

odnikud, nabyla mnohých a rozmanitých podob, velebila nenávist a násilí ve jménu 

národní udatnosti, a přece se jí podařilo oslovit vzdělané státníky, podnikatele, odborné 

pracovníky, umělce a intelektuály. 

 

3.3 Vytváření fašistických hnutí 

 

3.3.1 Intelektuální, kulturní a emoční zdroje fašismu 

 

Fašismus jako celek byl něčím zcela novým,
 
v jednotlivostech však navazoval na 

řadu dřívějších myšlenek a politických hnutí. Ty ale vytrhával z kontextu a 

přizpůsoboval je vlastním účelům.  

Žádnému mysliteli se nikdy nepodařilo charakterizovat celkový filosofický 

systém, o nějž by se fašismus opíral. Dokonce i vědci, kteří se specializují na pátrání po 

myšlenkovém a kulturním původu fašismu, např. George Mosse, prohlašují, že vznik 

jisté „nálady či rozpoložení“ je důležitější než „hledat jednotlivé předchůdce.
42
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Fašismus lze tedy chápat spíše jako reakci na soudobou situaci než jako výsledek 

logicky zbudovaného a zřetelně artikulovaného filosofického názoru.  

Osvícenský ideál pokrokové, rovnostářské, rozumné společnosti už v 19. století z 

různých důvodů kritizovala řada myslitelů. Třebaže mnozí z nich fašismus odmítali 

nebo jím byli dokonce pronásledováni, fašisté si osvojili některé jejich myšlenky a 

argumenty.  

Byli to například hlasatel „nadčlověka“ Friedrich Nietzsche, který útočil na 

samolibost a konformitu buržoazní zbožnosti, měkkosti a morálky, a to ve jménu přísné 

a čisté nezávislosti ducha. Ve světě, v němž je Bůh mrtev, křesťanství slabé a věda 

lživá, jedině duchovně svobodný „nadčlověk“ bude s to zápasit bez ohledu na konvence 

a žít v souladu se svými vlastními autentickými hodnotami. Těmito myšlenkami 

Nietzsche oslovil mnohé rebelující mladé lidi. Sám Nietzsche opovrhoval jak 

německým vlastenectvím, tak skutečnými antisemity, kteří se kolem něho vyskytli, a 

představoval si svého nadčlověka jakožto „svobodného ducha, nepřítele poroby, 

antiuctívače a obyvatele lesů“.
43

  

Francouzský inženýr a amatérský sociolog Georges Sorel (1847-1922) byl 

uchvácen představou různých příčin, schopných probudit „v hlubinách duše posvátný 

cit, jenž by byl úměrný podmínkám gigantického zápasu“, nutného k tomu, aby 

„evropské národy omámené humanitářstvím mohly znovu nabýt své dřívější energie“. 

Sorel nejprve shledával nejlepší příklad tohoto pohnutí v revolučním syndikalismu. 

Syndikalistický sen o „jednom velkém odborovém svazu“, jehož totální generální 

stávka „jedné velké noci“ smete kapitalistickou společnost a ponechá řízení odborům, 

nazýval Sorel „mýtem“- měl to být burcující ideál schopný přimět lidi k výkonům 

vyšším, než umožňovaly jejich běžné schopnosti. Později, ke konci první světové války 

došel Sorel k názoru, že jeho ideál nejlépe ztělesnil Lenin.
44
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Mussolini se také často odvolával na práci Psychologie davu Gustava Le Bona, 

který cynicky pohlížel na možnosti vzedmutí vášní lidí, z nichž se stane masa, kterou 

lze pak snadno manipulovat.
45

  

V roce 1904 se Mussolini zapsal na přednášky zakladatele teorie elit popírající 

možnost rovnosti v politice Vilfreda Pareta (1848-1923) na univerzitě v Lausanne. 

Tento liberální ekonom, který byl natolik znechucen šířením protekcionářství na konci 

19. století, vypracoval politickou teorii o tom, jak slabé vlády volebních a 

parlamentních demokracií jsou v praxi nevyhnutelně podvraceny stálou mocí elit a 

iracionálním chováním lidí.
46

  

Intelektuálním vrcholem ve vývoji lidského ducha byl na konci 19. století objev 

skutečnosti a moci podvědomí v lidském myšlení a iracionality v lidském konání. Henri 

Bergson a Sigmund Freud sice neměli s fašismem naprosto nic společného, dokonce jím 

byli osobně postiženi, avšak jejich práce pomohla podlomit přesvědčení liberálů o tom, 

že politiku tvoří svobodní lidé, kteří si volí ty nejlepší vlády a vybírají ty nejlepší 

politické strategie prostě na základě svého zdravého rozumu. Jejich objevy se staly 

součástí obecného povědomí a nabyly na popularitě po roce 1918 následkem 

bezprostředních válečných zkušeností, jakou bylo např. bitevní emoční trauma, pro něž 

byl ražen termín „poválečná deprese“.
47

 

Fašisté čerpali i z oblasti přírodních věd. Vedle Darwinem inspirovaných 

myšlenek sociálního darwinismu a Galtonovy eugeniky to byly objevy mikrobiologie a 

genetiky, které fašistům umožnily označovat své nepřátele za dědičně nemocné či 

přenášeče chorob a byly použity i při zdůvodnění nacistického programu 

euthanasie rasovou hygienou. Darwinův bratranec Francis Galton přišel v roce 1880 

s tvrzením, že věda dává lidstvu moc zušlechťování rasy prostřednictvím vynucené 

reprodukce těch „nejlepších“. Národ, jenž kdysi pro pokrokové nacionalisty 

představoval rámec, v němž se odehrává pokrok a tvoří bratrství mezi národnostmi, 

nabyl na výlučnosti a stal se součástí hierarchie, která dávala „panským rasám“ právo 
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k ovládnutí ras „nižších“. Vůle a čin se staly samy o sobě hodnotami, neodvislými na 

jakémkoli konkrétním cíli, pojícími se toliko se zápasem „ras“ o svrchovanost.
48

  

I když po hrůzách z let 1914-1918 bylo obtížnější uvažovat o válce jako o jakémsi 

povzbuzujícím výkonu svého druhu, stále se objevovali tací, kteří v ní viděli vrchol 

lidské aktivity. Měl-li být národ či Volk nejvyšším dosažením lidstva, pak násilí v jeho 

jménu bylo zušlechťující.  

S příchodem 20. století se objevovaly nové obavy a starosti, na které fašismus 

sliboval najít lék. Jedna z těchto obav pramenila ze zhroucení společenství pod ničivým 

tlakem svobodného individualismu. Již před Velkou francouzskou revolucí se tohoto 

zhroucení obával Rousseau. Během 19. století i později byla obava ze sociálního 

rozkladu především záležitostí konzervativců. Po bouřích 40. let 19. století v Anglii si 

viktoriánský polemik Thomas Carlyle kladl otázku, jaká síla by mohla přivést 

k poslušnosti „masy nasáklé pivem a nesmysly“, když stále vyšší procento obyvatelstva 

získávalo volební právo. Východisko nacházel v militarizované, prosperitu zajišťující 

diktatuře, kterou by prováděla nejen již existující vládnoucí třída, ale též nová elita, 

která by se měla skládat z nezištných kapitánů průmyslu a z dalších přirozených hrdinů 

typu Olivera Cromwella nebo Fridricha Velikého. Nacisté později vyhlásili Carlyla za 

jednoho ze svých předchůdců.
49

  

Konec 19. století sebou přinesl také přistěhovalectví, průmyslové konflikty a 

strach ze zhroucení společenské solidarity. Na tyto problémy se pokoušel odpovědět 

nový vědní obor - sociologie.  

Émile Durkheim (1858-1917) uvažoval o tom, jak „organická“ solidarita, tvořená 

vazbami v rámci přirozeného společenství vesnic, rodin a církevních obcí, byla 

zaměněna za „mechanickou“ solidaritu s vazbami moderní propagandy a informačních 

médií, které posléze přivedou k dokonalosti právě fašisté. Německý sociolog Ferdinand 

Tönnies litoval toho, že tradiční, přirozené pospolitosti byly nahrazeny složitějšími a 

více neosobními moderními společnostmi. Bezprostřednější vliv na formování 
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fašistických idejí měli na počátku 20. století sociologové Vilfredo Pareto, Gaetano 

Moscanebo a Roberto Michels.
50

 

Všechny tyto myšlenky jsou významným výsledkem lidské tvořivosti a pokroku, 

a mají své místo v  historii. Pokud ale chceme nějakou myšlenku či názor přijmout nebo 

mu alespoň porozumět, musíme tak činit v návaznosti na celý kontext a koncepci. Je 

jednoduché přisvojit si část cizí myšlenky a pak se zaštiťovat věrohodností původního 

autora. Vytrháváním z kontextu si fašisté získali mnohé příznivce, které by jinak 

nezískali. Na druhou stranu to, že fašismus měl tak křehké, uměle vytvořené základy, 

bylo také jednou z příčin jeho pádu. Fašismus fungoval, když se vše dařilo. Jakmile se 

dařit přestalo, neměl fašismus, postrádající ucelenou myšlenkovou filozofii, o co se 

opřít.  

 

3.3.2 Předchůdci fašismu 

 

Je zřejmé, že fašismus se objevil neočekávaně. Nebyl výsledkem žádného 

lineárního vývoje nebo politického trendu 19. století. Před nástupem Mussoliniho hnutí 

a hnutí podobných, které vznikly následkem první světové války, nebyla ani slova nebo 

pojmy, jimiž by bylo možné fašismus vyjádřit.  

Ke konci 19. století se však začala formovat první lidová hnutí, která usilovala o 

to, aby byl opět upřednostňován národ oproti všem formám internacionalismu. 

Osmdesátá léta 19. století, kdy probíhala hospodářská krize a přitom se začalo 

uplatňovat demokratičtější volební právo, byla v tomto významným mezníkem.  

Cesta do politiky se otevírala příslušníkům méně movitých společenských vrstev: 

drobným obchodníkům, venkovským lékařům a lékárníkům, maloměstským právníkům. 

K těmto novým vrstvám se obrátil v roce 1874 Léon Gambetta, aby se brzy na to sám 

stal prvním francouzským ministerským předsedou pocházejícím z chudých vrstev. 

Tento nový druh volených zástupců nedisponoval větším osobním majetkem, a byl tedy 

odkázán na poslanecký plat. Tito poslanci se tak stali prvními, jimž byla politika 
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profesí. Nepožívali úcty dědičných příslušníků vyšších tříd, kteří až do té chvíle 

evropské parlamenty ovládali, a tak se museli stát přitažlivými něčím jiným. Někteří si 

zbudovali politickou mašinérii opírající se o spolky středních tříd, např. o svobodné 

zednáře, jiní, a to jak v Německu, tak ve Francii, vsadili na tažnou sílu antisemitismu a 

nacionalismu.
51

  

Hospodářská krize 80. let 19. století, jejímž následkem byla také první velká krize 

v oblasti masové politiky, vedla k rozšíření demagogie. Proto se např. snížení životní 

úrovně rychle odrazilo ve ztrátě hlasů pro úřadující držitele moci a naopak ve vítězství 

dosavadních politických outsiderů, kteří si rozhněvané voliče získávali stručnými 

slogany. 

Při pátrání po předchůdcích fašismu vznikají spory o to, ve které zemi vlastně 

vzniklo nejranější fašistické hnutí. Jeden z nejstarších fenoménů, který lze funkčně 

přiřadit k fašismu, je americký Ku-klux-klan. Hned po občanské válce někteří důstojníci 

Konfederace, obávající se toho, co poplyne z hlasovacího práva Afroameričanů, jež jim 

v roce 1867 přiřkli radikální zastánci společenské rekonstrukce, zřídili tyto zvláštní 

oddíly domobrany, které jim měly pomoci znovunastolit starý pořádek.  

Ku-klux-klan se ustanovil jako alternativní občanská autorita, koexistující vedle 

legálních státních úřadů, které v očích jeho zakladatelů již nebyly s to hájit legitimní 

zájmy jejich společenství, jejich obce. Přijetím uniformy (bílá říza a kápě), 

zastrašovacími metodami a přesvědčením, že násilí je ve jménu prospěchu kolektivu 

ospravedlnitelné, tím vším byla první vlna Ku-klux-klanu na poraženém americkém 

Jihu pozoruhodnou předzvěstí praktik fašistických hnutí v meziválečné Evropě. Vlastně 

by nemělo být překvapivé, že právě ty nejstarší demokratické státy světa, tedy Spojen 

státy a Francie, také jako první dokázaly vyplodit ty nejpůvodnější protidemokratické 

reakce.
52
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3.3.3 Získávání stoupenců        

            

 Několik rysů odlišovalo nejúspěšnější fašistická hnutí od dřívějších politických 

stran. Na rozdíl od středostavovských stran, které reprezentovali příslušníci vyšších 

vrstev blahosklonně svolující ke kontaktu se stranickou veřejností jen v době voleb, 

fašistické strany angažovaly své členstvo v bratrství, jejž ovládaly vypjaté emoce a 

intenzivní aktivita. Na rozdíl od stran profilovaných třídně - ať již socialisticky nebo 

buržoazně - se ve fašistických stranách dařilo uskutečňovat myšlenku sjednocení všeho 

občanstva napříč společenskými třídami.
53

 Což bylo pro mnohé lidi přitažlivé, 

především pro mladé. 

První fašistické strany ovšem neverbovaly stoupence ze všech společenských tříd 

vždy ve stejném poměru. Brzy se ukázalo, že fašistické strany mají příznivce především 

ve středních třídách, takže posléze začal být fašismus vnímán přímo jako ztělesnění 

nespokojenosti nižších středních tříd.  

Fašističtí vůdci byli outsideři nového typu. Vždy se vyskytovali zocelení a 

bezohlední vojáci, kteří bojovali lépe než aristokratičtí důstojníci, a tak se pro 

panovníky stávali nepostradatelnými. Na konci 19. století, kdy se začalo rozšiřovat 

hlasovací právo, se pak v politice začali objevovat mladí muži původem ze skromných 

poměrů jako francouzský politik Léon Gambetta. Třetí typ úspěšných outsiderů tvořili 

šikovní mechanici a technici, užiteční v rozvoji nového průmyslu (např. původně 

výrobci jízdních kol Henry Ford, William Morris nebo bratři Wrightové).
54

 

Mnozí fašističtí předáci byli však novými outsidery, kteří se předchozím v ničem 

nepodobali. Někteří byli dříve bohémové, diletanti, experti jen v tom, jak manipulovat 

davem a rozdmychávat nenávist. Hitler - bývalý student umění, Mussolini - povoláním 

učitel, za podvratnou činnost vyhoštěn ze Švýcarska a z Tridentska, Joseph Goebbels - 

vystudovaný právník bez zaměstnání, vyznačující se literárními ambicemi, Heinrich 

Himmler - agronom, neúspěšný v obchodování s hnojivem a v chovu kuřat.
55
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Jak bylo řečeno výše, je fašismus spíše umění reakce než nějaký promyšlený 

systém. Rané fašistické formace se vždy postupně přetvářely už jen proto, že se snažily 

stát se něčím více než jen okrajovou záležitostí. Kdekoli fašisté začali aktivněji usilovat 

o podíl na moci, vedlo je to k tomu, že se přetvořily do něčeho markantně odlišného od 

toho, čím bývali v dobách raného formování.  

V každém státě po roce 1918 se objevil fašismus alespoň v počáteční fázi. Většina 

fašistických hnutí se však nikdy nedostala do fází dalších. Fašismus ve Skandinávii, v 

Británii, Nizozemí nebo i ve Francii se nikdy nedostala dál než k založení novin, 

inscenaci pár demonstrací nebo k řečnění na ulicích. José Antonio Primo de Rivera ve 

Španělsku, Oswald Mosley v Británii i nejradikálněji orientovaná fašistická hnutí ve 

Francii se nikdy neúčastnila voleb. Byl to právě Benito Mussolini, kdo si jako první 

mohl vyzkoušet sílu fašismu u volebních uren.
56

  

Proč uspěl právě Mussolini je složitá otázka, na kterou se pokusím přiblížit 

odpověď níže. Přispělo k tomu mnoho faktorů od osobního charismatu vůdce, nálady 

obyvatel, naivity stoupenců i odpůrců až po nedůslednost těch, kteří tomu mohli 

zabránit.  

Nicméně za necelé čtyři roky po incidentu na Piazza San Sepolcro byla 

Mussoliniho Fašistická strana pánem Itálie. O jedenáct let později převzala jiná 

fašistická strana moc v Německu. Za dalších šest let zavlekl Hitler Evropu do války, 

která nakonec postihla většinu světa. Než tato válka skončila, prodělalo lidstvo nejen 

obvyklé hrůzy válečného barbarství, které s pomocí vyspělé techniky dosáhlo nebývalé 

míry, ale stalo se svědkem pokusu vyhladit průmyslově organizovanou vraždou jeden 

celý národ, jeho kulturu i památku.  
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4. Italský fašismus 

 

Italský fašismus je příkladem autoritářského korporativismu, který měl vytvořit 

nový ekonomický a politický systém, založený na myšlence spolupráce podnikatelů i 

pracovních sil ve prospěch nadřazeného státu. Jak však bude popsáno níže, nakonec byl 

velký rozdíl mezi cíly a idejemi původních fašistů a skutečnou povahou fašistické vlády 

v Itálii.  

 

4.1 Původní fašisté 

 

Oficiálně se fašismus zrodil v Miláně v neděli 23. března 1919. Toho dne se něco 

přes sto lidí včetně válečných veteránů, syndikalistů a několika intelektuálů futuristů, 

k nimž se ještě přidala hrstka reportérů a zvědavců, shromáždilo v zasedací místnosti 

budovy Milánského průmyslového a obchodního svazu, nacházející se na Piazza San 

Sepolcro, aby „vyhlásilo válku socialismu … neboť se protiví nacionalismu“.
57

  

Mussolini nazýval své hnutí Fasci di Combattiment, tedy bojová bratrstva. 

Program těchto fašistů byl zvláštní směsicí veteránského patriotismu a radikálního 

sociálního experimentátorství. Ve smyslu nacionalismu požadoval naplnění italských 

expanzionistických cílů na Balkánském poloostrově a ve Středomoří, jimž nebylo 

vyhověno na nedávné mírové konferenci v Paříži. Sociálně radikální byl svými 

požadavky volebního práva pro ženy a všeobecně od osmnácti let věku, zrušení horní 

sněmovny parlamentu, svolání ústavodárného shromáždění, jež mělo vytvořit novou 

italskou ústavu, dále osmihodinový pracovní den, účast dělníků na „odborném řízení 

průmyslu“ a konečně pak „částečné vyvlastnění všech typů bohatství“ prostřednictvím 

tvrdé a progresivní daně z kapitálu, zabavení jisté části církevního majetku a konfiskaci 

85 procent válečných výnosů.
58
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Mussoliniho hnutí se ale neomezovalo jen na nacionalismus a útoky na 

vlastnictví. Tíhl k násilným akcím, antiintelektualismu, zavrhování kompromisů a 

k despektu vůči zavedené společenské hierarchii. 

Pevné jádro jeho stoupenců tvořili arditi - vybraní příslušníci úderných oddílů, 

zocelení zkušenostmi v předních liniích, kteří se cítili být oprávněni vládnout zemi, již 

zachránili.
59

 

Válkychtiví syndikalisté byli Mussoliniho nejbližšími spojenci z května 1915, 

tedy z doby, kdy mu šlo o to, aby se Itálie zapojila do války. Syndikalismus byl 

v Evropě před první světovou válkou hlavním soupeřem parlamentního socialismu, jenž 

nacházel podporu u dělnické třídy. Většina socialistů byla před rokem 1914 

organizována v politických stranách, které soupeřily o místa v parlamentu, kdežto 

syndikalisté odvíjeli svoji činnost od odborového hnutí (tj. od syndikátů).  

Zatímco parlamentní socialisté usilovali o postupné reformy a očekávali 

historický vývoj, který odsune kapitalismus, pohlíželi syndikalisté s pohrdáním jak na 

kompromisy vynucované parlamentním soupeřením, tak na víru většiny socialistů 

v postupný vývoj, a oddávali se představě svržení kapitalismu silou své vůle. Tím, že se 

soustředí na svůj konečný revoluční cíl a ponechají stranou drobné problémy na 

jednotlivých pracovištích, budou moci vytvořit „jednu velkou unii odborářů“ a svrhnout 

kapitalismus jednou generální stávkou. Poté, co se kapitalismus zhroutí, zůstanou 

dělníci organizováni ve svých syndikátech, jedinými funkčními jednotkami výroby a 

obchodní výměny ve svobodné kolektivistické společnosti.
60

  

Třetí složku původních Mussoliniho fašistů představovali mladí, protiměšťácky 

orientovaní intelektuálové a estéti zvaní futuristé. Ti tvořili volné uskupení umělců a 

spisovatelů, zastávajících ideje Filippa Tommasa Marinettiho, jež vyjádřil ve svých 

„futuristických manifestech“, z nichž první byl zveřejněn v Paříži v roce 1909. 

Marinettiho stoupenci zavrhovali kulturní odkaz minulosti shromažďovaný v muzeích a 
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knihovnách a velebili osvobodivou a posilující kvalitu rychlosti a násilí. „Závodní 

automobil je krásnější než Níké Samothrácká“.
61

  

Futuristé v roce 1914 dychtili po válečném dobrodružství a v roce 1919 byli stále 

ještě Mussoliniho stoupenci.  

Další myšlenkový proud, který posílil řady Mussoliniho vyznavačů, představovali 

kritici laciného a okázalého kompromisnictví provozovaného italskými parlamentními 

stranami: ti snili o „druhém risorgimentu“. (První risorgimento neboli národní obrození 

nacházelo inspiraci v humanistickém nacionalismu Giuseppe Mazziniho a v jeho 

důsledku došlo v letech 1859-1870 ke sjednocení Itálie). Podle jejich názoru ponechalo 

první risorgimento Itálii v rukou nepočetné oligarchie, jejíž bezduché politické hrátky 

nebyly hodny velikého kulturního významu Itálie a jejich velmocenských ambicí.
62

  

Patnáctého dubna 1919, krátce po ustanovujícím mítinku fašistů na Piazza San 

Sepolcro, zaútočila skupina kolem Mussoliniho na kanceláře milánského socialistického 

deníku Avanti, jehož byl Mussolini v letech 1912-1914 redaktorem. Zničili tiskařská 

zařízení, byli zabiti čtyři lidé a devětatřicet osob bylo zraněno.  

Italský fašismus tak začal násilným činem, namířeným jak proti socialismu, tak 

proti právnímu systému, a to ve jménu dosažení vyšší míry národního blaha. 

16. listopadu 1919 se v Miláně konaly parlamentní volby. Mussolini se jich 

účastnil s původním programem z mítinku na Piazza San Sepolcro, tedy se směsicí 

plánů na radikální změny na domácí scéně s myšlenkami expanzionistického 

nacionalismu. Volby však pro něj skončily neúspěchem. Fašisté sestavili jedinou 

kandidátku v milánském obvodě, která však přinesla jen asi 4000 hlasů. Mussolini 

tehdy dokonce pomýšlel na to, že aktivní politické činnosti zanechá a bude se věnovat 

jinému ze svých četných zájmů, například letectví či divadlu.
63

  

Mussolini si byl vědom vnitřní protikladnosti a slabosti svého hnutí. Pochopil, že 

fašismus bez konkrétního usmiřujícího programu upadne do krize a rozloží se. Tím 

programem bylo dosažení moci a ztotožnění fašistického hnutí se státem. Ke vstupu do 
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politiky totiž už nestačilo být jen útočištěm a sběrnicí různorodých nářků, rozladění a 

všelijakého odporu ve společnosti. Díky hroucení stávajícího politického systému se 

občané začali poohlížet po politických outsiderech a očekávali od nich spásu. Fašisté si 

museli vymezit konkrétní politický prostor, ve kterém by mohli dosáhnout praktických 

výsledků, a nabídnout svým stoupencům konkrétní výhody.
64

 

Bylo nutno přijít s novým stylem politiky, jenž by oslovil voliče, kteří na 

dosavadní politiku nahlíželi jako na něco špinavého a zbytečného. Fašisté se předváděli 

jako nositelé „antipolitiky“, což mělo často účinek na lidi, jejichž hlavní politickou 

motivací bylo opovržení politikou. V situaci, kdy dosavadní strany byly vázány svými 

sociálně-třídními nebo náboženskými ideály, ať již šlo o strany marxistické, 

malorolnické nebo křesťanské, mohli fašisté získat ohlas příslibem sjednocení lidu, 

nikoli jeho dalšího dělení. Tam, kde v čele běžných stran stáli parlamentní politikové, 

kteří měli na zřeteli hlavně vlastní politickou kariéru, získávali fašisté sympatie 

idealistů, neboť tvořili „stranu angažovanosti“, v níž udávali tón nadšení aktivisté, 

nikoli kariérističtí politikové.
65

 

 

4.2 Squadrismus 

 

Mussoliniho po jeho téměř naprostém volebním neúspěchu v roce 1919 před 

zapomenutím zachránila nová taktika tzv. squadrismus. Někteří Mussoliniho 

agresivnější stoupenci začali v Pádské nížině vytvářet násilnická komanda, tzv. squadre 

d´azione.  

Squadristé (černé košile) si v Terstu, kdysi vícejazyčném rakousko-uherském 

jadranském přístavu, který na základě poválečného uspořádání připadl Itálii, dali za cíl 

ustanovit italskou svrchovanost, a tak v dubnu 1920 jedno jejich komando vypálilo 

hotel Balkan, který byl hlavním sídlem Slovinské asociace, a napadalo Slovince na 

ulicích. Squadristé těžili hlavně z toho, že se v jejich taktice spojila touha po 
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nacionalismu a nenávist k socialistům. Váleční veteráni nenáviděli socialisty již od roku 

1915 pro jejich „protinárodní“ postoje během války.
66

 

Po listopadových volbách 1919 využili socialisté svého vítězství tím, že uplatnili 

svou moc v místních správách a de facto získali kontrolu nad trhem zemědělské 

námezdní síly. V roce 1920 tak musel každý farmář v Pádské nížině, který potřeboval 

zemědělské dělníky pro setbu nebo sklizeň, zajít na socialistickou zprostředkovatelnu 

práce. Tyto zprostředkovatelny využívaly svého postavení v maximální míře. Farmáři 

byli nuceni najímat si dělníky na celý rok, nikoli jen na dobu sezóny, museli jim 

poskytovat vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, a tak byli finančně vyčerpáni. Tito 

farmáři investovali před válkou v Popádí značné sumy, aby přeměnili bažinaté oblasti 

na obdělávatelnou půdu; v tíživých podmínkách poválečného hospodářství však na 

svých tržních plodinách příliš nevydělávali. Socialistické odbory rovněž otřásly 

osobním postavením farmářů, díky němuž byli až do té doby považováni za pány svých 

panství.
67

 

Tak se popádští velkostatkáři ve svém zděšení a ponížení začali intenzivně 

poohlížet po nějakém zdroji pomoci. Italský stát jim tuto pomoc neposkytl. Místní 

úředníci buďto sami byly také socialisté, nebo projevovali jen málo ochoty dostat se 

s nimi do rozporu. Premiér Giolitti, jako zastánce liberálního laissez faire, odmítl užít 

státní moci k potlačení stávek. Velkostatkáři tak nabývali dojmu, že je stát nechává na 

holičkách. A tak se v této situaci obrátili na jedinou pomoc, která se nabízela, tedy ke 

sqadristům.
68

 

K prvnímu velkému vystoupení fašistických oddílů došlo 21. Listopadu 1920 

v baště socialismu Bologni. Při příležitosti uvedení nové socialistické městské správy 

do úřadu se fašistům podařilo vyprovokovat řadu vážných incidentů a vyvolat ve městě 

klima občanské války. Od tohoto okamžiku zachvátila venkovské oblasti Emilie a 

Toskánska nelítostná gerila fašistických oddílů, vedená proti dělnickým a 

socialistickým organizacím, která se postupně šířila po celé zemi. Nebyla to jen 

provinční válka se všemi znaky buřičství a zavilostí provinčních bojů, ale především 
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nesmiřitelná třídní válka. Nenávist, kterou chovali vůči svým rolníkům emiliánští 

statkáři, kteří financovali úderné oddíly, nebyla o nic slabší než pudová, takřka rasová 

nenávist terstských nacionalistů proti slovanskému živlu.
69

  

Úspěch fašistických trestných výprav a nájezdů by nebyl možný bez mlčenlivosti 

a mnohdy i spoluúčasti armády a orgánů výkonné moci. Mnozí prefekti a generálové 

před fašistickým násilím a útočností zavírali oči a naopak tvrdě zasahovali proti 

projevům odporu antifašistických sil. Mnozí tehdejší politikové byli přesvědčeni, že 

fašismus, vzhledem k různorodosti jeho programu a sociálnímu složení, vzhledem 

k jeho spíše emotivnímu než politickému charakteru, nebude mít dlouhé trvání a rozloží 

se zevnitř.
70

  

Squadristi v černých košilích tak pořádali noční vyjížďky, aby drancovali a 

vypalovali zprostředkovatelny práce a místní kanceláře socialistů a aby fyzicky napadali 

a zastrašovali socialistické organizátory.  

Oblíbenou formou ponižování bylo přinutit lidi k vypití nadměrné dávky 

ricinového oleje a oholit jim půlku hrdého románského kníru. V první polovině roku 

1921 vyrabovala tato komanda 17 novinářských redakcí a tiskáren, 59 lidových domů 

(socialistických centrál), 119 úřadů práce (socialistických náborových kanceláří), 107 

družstev, 83 úřadoven rolnických sdružení, 151 socialistických klubů 151 sídel 

kulturních organizací.
71

  

V době mezi 1. lednem a 7. dubnem bylo 102 osob zabito, z toho 25 bylo fašistů, 

41 socialistů, 20 policistů a 16 náhodných obětí.
72

  

Příčinou úspěchu v Popádí ale nebyly jen tyto nátlakové akce. Fašisté také 

některým rolníkům poskytovali to, co potřebovali nejvíce: práci a půdu. Když fašisté 

takto nabyli před socialisty na vrch, zajistili si monopol na zemědělskou pracovní sílu. 

Jisté části rolníků nabídly malé pozemkové parcely, které darovali prozíraví 

velkostatkáři, a tak přesvědčili daleko větší počet zemědělců nevlastnících půdu, že je 

načase vystoupit ze socialistických odborů. Vlastnit půdu bylo největším přáním jak 
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všech nemajetných rolníků z Popádí, tak nádeníků, kteří neměli vůbec žádný majetek. 

Socialisté brzy ztratili vliv na tyto kategorie zemědělců, a to ne jen pro to, že se ukázalo, 

že nejsou schopni uhájit jejich poválečné výhody, ale také proto, že jejich dlouhodobý 

cíl vytvoření zemědělských družstev v kolektivním vlastnictví, byl pro chudé rolníky 

toužících po půdě nepříliš atraktivní.
73

 

Současně také suadristi s úspěchem dokázali, že stát není schopen ochránit 

pozemkové vlastníky a udržet pořádek. Dokonce se pokoušeli vzít státním orgánům 

jejich roli organizátora veřejného, politického života a narušit státní monopol na 

ozbrojené síly. S postupem času byli stále troufalejší a odvažovali se zabírat celá města. 

Když dosadili své lidi například ve Ferraře, nutili městské úřady, aby zavedli program 

veřejných prací. Na počátku roku 1922 byla již v severovýchodní Itálii fašistická 

komanda se svými brutálními předáky, jakými byli např. Italo Balbo ve Ferraře nebo 

Roberto Farinacci v Cremoně, faktickou silou, s níž stát musel počítat a bez jejíž vůle 

nemohly místní orgány státní správy normálně fungovat.
74

   

Místní policejní a armádní velitelé půjčovali squadristům své zbraně a vozy a 

někteří z mladších příslušníků ozbrojených složek se připojovali k jejich výpravám.    

Ačkoli pádští fašisté byli stále zastánci jistých politických opatření např. zajištění 

veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané, která pramenila z původního radikalismu 

hnutí, squadristé byli všeobecně vnímáni jako násilní vykonavatelé vůle velkých 

pozemkových vlastníků.  

Někteří původní fašističtí idealisté byli tímto vývojem zděšeni. Dokonce 

požadovali od Mussoliniho a od milánského stranického vedení, aby to zarazili. Barbato 

Gatelli byl jedním z těch, kteří prohlašovali, že se fašismus odklonil od svých 

původních ideálů a že se stal „tělesnou stráží šmelinářů“. Se svými přáteli se Gatelli 

pokusil zorganizovat konkurenční fašistické hnutí a založit nové noviny (L´Idea 

Fascista).
75
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Mussolini však stál na straně squadristů. Ti, kteří nesouhlasili, stranu nakonec 

opustili nebo z ní byli vyloučeni. Nahradili je synové statkářů, mladí policisté, armádní 

důstojníci a další zastánci squadrismu, včetně kriminálníků. Nebylo to poprvé ani 

naposledy, co fašistické hnutí ztratilo část svých přívrženců a získalo jiné během posunu 

k politické moci. 

Jak už bylo řečeno, původními fašisty byli především radikální váleční veteráni, 

nacionální syndikalisté a futurističtí intelektuálové - mladí antiburžoazní nespokojenci, 

kteří usilovali o sociální změny a zároveň o národní důstojnost. Mnozí původně 

levicově orientovaní, stejně jako sám Mussolini. Nacionalismus a squadrismus 

posunulo sociální složení hnutí směrem k pravici. Avšak i ve své nové podobě zůstával 

fašismus mladistvým hnutím, projevem generační revolty vůči starým.  

Vývoj v posunu fašistických stanovisek směrem doprava můžeme sledovat 

v projevech a programech z let 1920-1922. Program z Piazza San Sepolcro obsahoval 

odpor vůči válce a imperialismu, akceptoval požadavek Společnosti národů na 

„výsostné právo každého národa na integritu“. Společnost národů zmizela z programu 

v červnu 1919, i když tehdy ještě fašisté požadovali, aby profesionální armádu nahradila 

obranná milice a znárodnění zbrojních a muničních továren. Program transformované 

fašistické strany z listopadu 1921 obviňoval Společnost národů ze zaujatosti, stvrzoval 

roli Itálie jakožto „záštity románské civilizace ve Středomoří“ a nositele italianista ve 

světě, volal po rozšíření italských kolonií a propagoval ideu stálé armády.
76

  

V původním fašismu byl obsažen radikální program znárodnění a tvrdého 

zdanění, z toho však v roce 1920 zbylo jen právo dělníků hájit striktně ekonomické 

záměry, ne však ty „demagogické“. Zastoupení dělníků ve správních radách bylo v roce 

1920 omezeno na kádrové záležitosti. V roce 1921 zavrhli fašisté „progresivní a 

konfiskační zdanění“ jakožto „fiskální demagogii, která podvazuje iniciativu“, a za 

nejvyšší cíl ekonomiky vyhlásili produktivitu. V roce 1919 hlásal přesvědčený ateista 

Mussolini nutnost konfiskace všeho majetku patřícího církevním kongregacím a 

vnucenou správu všech diecézních důchodů.
77
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Ve svém projevu v poslanecké sněmovně v červnu 1921 však prohlásil, že 

katolicismus představuje „románské a imperiální tradice Říma“ a volal po urovnání 

neshod s Vatikánem.  Co se týče monarchie, Mussolini v roce 1919 prohlašoval, že 

„současný italský režim selhal“. O rok později již vítal kterýkoli konstituční režim, 

který nejlépe poslouží morálním a hmotným zájmům národa. Ve svém projevu z 20. 

září 1922 Mussolini veřejně popřel, že by jakkoli usiloval o zpochybnění monarchie 

nebo panující savojské dynastie. „Ptají se nás na náš program“, pravil Mussolini, „náš 

program je prostý. Chceme v Itálii vládnout“.
78

  

Tím jak Mussolini přizpůsoboval své názory dané situaci, přetvářelo se i fašistické 

hnutí. Když se Mussolini odvolával na fašistickou revoluci, mínil tím revoluci 

namířenou proti socialismu a ochablému liberalismu, novou cestu ke sjednocení a 

motivaci Italů, nově vytvořenou vládní autoritu schopnou podřídit soukromé svobody 

potřebám národního společenství a dosažení masového souhlasu, přičemž soukromé 

vlastnictví zůstávalo nedotčeno. Antisocialismus, přítomný už mezi původními ideami 

hnutí, se stal ústřední koncepcí.
79

  

Skutečnost, že fašisté fakticky získali kontrolu nad zemědělskými oblastmi 

severovýchodní Itálie, se v roce 1921 stala již natolik závažnou, že si ji politici na 

vládní úrovni nemohli dovolit dále ignorovat.  

Když se premiér Giolitti připravoval na nové parlamentní volby v květnu 1921, 

byl ochoten chopit se jakékoli možnosti, která by srazila vysoké procento hlasů, jež 

v listopadu 1919 získali socialisté a katolická strana popolari. Do své předvolební 

koalice tedy kromě liberálů a nacionalistů pozval i Mussoliniho fašisty. Díky této 

dohodě bylo z Giolittiho koalice 35 kandidátů za PNF (Partito Nazionale Fascista) 

zvoleno do italského parlamentu, a to včetně samotného Mussoliniho.  

Nebyl to zase tak velký počet a mnoho současníků si tehdy myslelo, že 

Mussolinihi hnutí je příliš nesoudržné a vnitřně protikladné na to, aby vydrželo. 

Výsledky voleb však ukázaly, že Mussolini se stal významnou součástí italské 

antisocialistické koalice na celostátní úrovni. Šlo o první krok k získání ústřední moci 

v Itálii, a toto úsilí bylo od této chvíle Mussoliniho svrchovaným principem. 
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4.3 Získávání moci 

 

4.3.1 Pochod na Řím 

 

O této události panuje mylná představa o tom, že Mussoliniho fašisté svou moc 

uchvátili jedním hrdinským činem. Ve skutečnosti se fašisté v Itálii chopili moci za 

podobných podmínek, jako se v Německu dostal k moci Hitler. Ani jeden nedospěl 

k nejvyšší státní moci pučem. Ani jeden se nezmocnil vlády násilím, i když oba 

využívali silových prostředků před tím, než moc získali, a oba se k nim opět uchylovali 

poté, co už byli u moci.  

Jak Mussolini, tak Hitler byli do úřadu předsedy vlády povoláni hlavou státu, a to 

v rámci zákonného uplatnění jejich oficiálních pravomocí a na základě jejich 

občanských a vojenských poradců. Tedy za okolností, které můžeme považovat za 

legitimní výkon ústavních autorit hlav států, tedy Viktora Emanuela III. a prezidenta 

Hindenburga.             

Je však třeba říci, že obě tato jmenování se stala za mimořádně krizových 

podmínek, které fašisté spoluvytvářeli. Stejně důležitá však byla ochota vládních elit 

s fašisty spolupracovat. Zavírali oči před porušováním zákonů a poté, co se fašisté i 

nacisté zviditelnili natolik, že je už nebylo možné dále ignorovat, bylo už pozdě a vláda 

se musela rozhodnou, jak s nimi naložit.  

Během roku 1922 začali squadristé násilně zabírat celá města a to bez vážnějšího 

odporu ze strany úřadů. Obsadili Rjeku, Ferraru a Bolognu a vyhnali odsud městská 

zastupitelstva. V červenci obsadili Cremonu a přes provincii Romagnu dospěli 26. 

července do Ravenny. Na počátku října byly „italizovány“ kraje s převážně německy 

mluvícím obyvatelstvem se svými správními středisky Tridentem a Bolzanem.
80

  

24. října byl svolán každoroční fašistický kongres do Neapole. Mussolini vydal 

rozkaz, aby se squadristé zmocnili veřejných budov, rekvírovali vlaky a soustředili se 
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na třech stanovištích poblíž Říma. Následující „pochod“ vedli čtyři vojenští předáci: 

Italo Balbo, válečný veterán a velitel squadristů z Ferrary; dále generál Emilio De 

Bono; pak bývalý syndikalista Michele Bianchi, který v roce 1915 v Miláně zakládal 

intervencionistickou fascio; a Cesare Maria De Vecchi, monarchistický vůdce 

piemontských fašistů. Sám Mussolini čekal v redakci svých milánských novin, tedy 

v místě, odkud bylo nedaleko do Švýcarska, kam by se mohl uchýlit, kdyby se akce 

nezdařila. Dne 27. října se squadristi zmocnili pošt a nádraží v řadě severoitalských 

měst, přičemž nenarazili na odpor.
81

  

Italská vláda byla na takovou konfrontaci špatně připravena. Od února 1922 už 

stěží disponovala nějakou skutečnou výkonnou mocí. V prvních poválečných volbách 

v listopadu 1919 získala značnou většinu v parlamentu levice. Byla však rozdělena na 

dvě nesmiřitelné části, a tak nedokázala vládnout. Marxistická Partito Socialista Italiano 

(PSI) obsadila asi třetinu křesel. Další třetinu křesel v italském parlamentu obsadili 

poslanci nové katolické strany Partito Popolare Italiano (PPI), která se stala mocnou po 

roce 1945. Katolíci byli vášnivými odpůrci ateistických marxistů zejména co do výuky 

náboženství ve školách. Nemohlo mezi nimi tedy vzniknout žádné spojenectví a tato 

nesourodá koalice se tak snažila vládnout bez podpory spolehlivé většiny.
82

  

Ve volbách v květnu 1921 přidal premiér Giolitti fašisty na svoji kandidátku, což 

bylo první z řady zásadních opatření, kterými se vedení italského státu pokusilo využít 

fašistickou energii a početnost pro své vlastní přežití.  

Když vláda Giolittiho společníka Ivanoe Bonomiho neprošla v únoru 1922 

hlasováním o důvěře, trvalo tři týdny, než za něho našli náhradu. Premiérského úřadu se 

s neochotou chopil Giolittiho náměstek Luigi Facta. Jeho vláda ztratila většinovou 

podporu 19. července. Když nastala krizová situace, byly Factovy pravomoci omezeny 

na funkci prozatímní, úřednické vlády. Přesto podnikl razantní opatření. S královým 

souhlasem dal Facta posílit posádku v Římě, kam přesunul pět spolehlivých praporů 

horských myslivců. Poté vydal rozkaz policii a správě železnic, aby vlaky s fašisty byly 

                                                           
81

 Paxton, R. O.: Anatomie Fašismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 104 
82

 Tamtéž 



38 
 

zadrženy na pěti kontrolních stanovištích, a zahájil přípravy na zavedení stanného 

práva.
83

  

Nouzová opatření, k nimž sáhl premiér Facta, říjnový pochod fašistů téměř 

odvrátila. Čtyři stovky policistů dokázaly zadržet vlaky s dvaceti tisíci černokošiláči na 

třech kontrolních stanovištích. Zhruba devět tisíc, kterým se podařilo vyhnout 

kontrolním stanovištím a kteří pěšky postupovali dále, se objevilo ráno 28. října před 

branami Říma. Byli chabě vyzbrojení, měli na sobě po domácku vyrobené uniformy a 

trpěli nedostatkem proviantu. Navzdory tomu, že někteří fašističtí autoři tvrdí, že 28. 

října k Římu směřovalo padesát až sedmdesát tisíc černokošiláčů (král Viktor Emanuel 

III. později dokonce odhadl počet až na sto tisíc mužů, aby ospravedlnil svoji 

zdráhavost učinit pochodu na Řím přítrž), bylo na základě střízlivých odhadů zjištěno, 

že onoho rána 28. října se před branami Říma skutečně shromáždilo jen asi devět tisíc 

černokošiláčů. Posádka v Římě měla přitom k dispozici na 9500 pěšáků, 300 kavaleristů 

a asi 11 000 policistů.
84

 

„Stěží by se ve starých i moderních dějinách Říma kdy našel pokus dobýt tohoto 

města, jenž ve svém počátku vypadal tak uboze.“
85

  

V poslední chvíli se však král Viktor Emanuel III. zalekl. Odmítl podepsat Factův 

dekret o vyhlášení stanného práva a nevyužil snadno dostupné vojenské síly, která by 

černokošiláče mohla z Říma vyhnat. Narychlo podaný návrh na vytvoření nové 

konzervativní vlády bez Mussoliniho zavrhl, místo toho nabídl post ministerského 

předsedy přímo Mussolinimu.
86

  

Mussolini postavil panovníka před těžkou volbu. Buď vláda užije síly, aby 

rozehnala tisíce černokošiláčů, kteří se již ze všech stran sjíždějí k Římu, což bude 

spojeno se značným rizikem krveprolití, po němž budou v Itálii následovat velké vnitřní 

rozbroje, nebo král dosadí Mussoliniho do čela vlády.  

Proč si král vybral druhou alternativu a pomohl tak Mussolinimu k moci můžeme 

dnes jen spekulovat. Existují teorie, že byl varován od vrchního velitele italské armády 
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maršála Armanda Diaze nebo od jiného představitele vysokého důstojnictva, že kdyby 

byl armádním oddílům vydán rozkaz zabránit černokošiláčům v postupu, nemusely by 

uposlechnout a mohly by se k fašistům přidat. Podle jiné teorie se král obával, že když 

se pokusí zastavit Mussoliniho silou, jeho bratranec vévoda z Aosty, o němž se vědělo, 

že s fašisty sympatizuje, by se mohl pokusit získat pro sebe trůn s jejich podporou.
87

  

 Mussolini tedy správně předpokládal, že se král vyhne těžkému rozhodnutí a 

nepokusí se využít armádu, aby se postavil fašistům na ozbrojený odpor. V dané krizi 

tedy nebyla rozhodujícím faktorem síla fašistů, ale neochota vlády užít vlastní síly proti 

nim.  

Až teprve 31. října, kdy už byl Mussolini premiérem, byla uspořádána přehlídka 

v ulicích Říma, při níž fašisté vyprovokovali krvavé incidenty. Právě tato přehlídka je 

dokumentována mnoha fotografiemi, které měly ukázat, jak vypadal „Pochod na Řím“. 

Mussolini se velice snažil o to, aby vznikl mýtus, že jeho černé oddíly se chopily moci 

svou vlastní silou a vůlí. První výročí toho, co mělo být jejich dobytím Říma, se v roce 

1923 slavilo čtyřdenní oslavou a den 28. říjen se stal státním svátkem.
88

  

 

4.3.2 Budování  fašistickému režimu 

 

Krizové situace, během nichž se fašističtí vůdcové Mussolini a Hitler dostali 

k moci, tedy šok následující po první světové válce a velká hospodářská krize, se 

v mnohém lišily, ale měly také řadu společných prvků.  

V obou případech vyvstaly problémy hospodářského rozvratu a národního 

ponížení, jehož příčiny byly vnější, ústavní systém se ocitl v krizi a hrozilo, že levice, 

která se prudce militarizovala, bude z dané krize nejvíce těžit.  

V Itálii v roce 1921 i v Německu v roce 1932 hrozila komunistická revoluce. 

V prvních poválečných volbách z listopadu 1919 získala Italská socialistická strana 

trojnásobný počet hlasů oproti předválečnému průměru. Obsadila téměř třetinu křesel v 
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parlamentu, v řadě měst byli dosazeni socialističtí starostové, kteří pak organizovali 

masivní zabírání půdy a stávky, což vyvrcholilo v září 1920 v Turíně, kdy došlo 

k manifestačnímu obsazování továren. Na pozadí této scény vyvstával příklad Ruska, 

kde první úspěšná socialistická revoluce na světě hrozila nakazit svým příkladem jiné 

země.
89

 

Konzervativní elita byla v koncích a fašistické hnutí se jevilo jako prostředek 

k zachování jejich společenského a ekonomického postavení a dominantní politické roli. 

Fašisté mohli poskytnout masovou podporu, která byla natolik silná, že dovolovala 

konzervativcům vytvořit parlamentní většinu, aniž by museli spolupracovat s levicí. 

Přicházeli s nimi mladí lidé, což působilo na veřejnost otrávenou ze staré politické 

reprezentace, která toho tolik zkazila. Jediné dvě strany v Itálii a v Německu, které měly 

mladou členskou základnu, byly strany komunistů a fašistů.
90

  

Fašisté přicházeli s tím, že překonají období nepokojů a zmatků, které ovšem sami 

dříve pomáhali rozpoutávat. Nejprve spoléhali na své bojové oddíly, aby znemožnili 

fungování demokracie a zdiskreditovali ústavní systém, aby pak mohli hlásat, že právě 

oni jsou tou jedinou nesocialistickou silou, která může znovu nastolit pořádek.
91

  

Konzervativci tedy připustili fašistické vůdce k nejvyšším státním postům, aby 

jim z toho plynuly výhody, ale byli přesvědčeni, že vládu budou mít stále ve svých 

rukou. Dosud bylo v Evropě považováno za normální, že ministři a prezidenti jsou 

vzdělaní reprezentanti vyšších tříd, kteří před tím získávali zkušenosti v diplomatických 

službách nebo ve státní správě. Hitler a Mussolini byli první představitelé nižších tříd, 

kteří ve významných evropských státech dosáhli nejvyšší moci.
92

 

Konzervativci především spoléhali na to, že až se tito vůdci dostanou do 

nejvyššího státního úřadu, nebudou si s ním vědět rady, a bez pomoci vzdělaných a 

zkušených politiků nebudou schopni vládnout. 

Mussolini se tedy stal premiérem kvaziústavní cestou, přičemž vláda, v jejímž 

čele stanul, byla koaliční a fašisté ji plně nekontrolovali. V kabinetu měl jen tři 
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fašistické ministry a ve sněmovně je 38 poslanců, ale stál za ním král, armáda a většina 

Italů.
93

  

Začátek Mussoliniho vlády byl ve znamení soupeření o převahu mezi vůdcem, 

jeho radikálními stoupenci a konzervativním vedením státu. Téměř dva roky Mussolini 

vládl v koalici s nacionalisty, liberály a několika popolari. Jeho vláda prosazovala ve 

většině oblastí konvenčně konzervativní politiku.
94

 

Nová fašistická vláda totiž zpočátku neměla jinou možnost, než respektovat 

dosavadní trendy a ponechat volné ruce silám a lidem, kteří kontrolovali hospodářský 

život země. Už ve svém udinském proslovu, který přednesl v předvečer pochodu na 

Řím, se Mussolini obořil na „státní železnice, státní pošty a státní pojišťovny“. Když se 

dostal k moci, brzy uplatnil své výhrady proti státním společnostem ve vládě a 

ministerstvo financí svěřil zastánci volného obchodu Albertovi De Stefanimu. Záhy 

byla zrušena povinnost vydávat akcie na jméno, kterou zavedl Giolitti, byla snížena 

dědická daň, telefonní provozy byly vráceny soukromníkům a byly kráceny platy. Byla 

zahájena politika zhodnocení a stabilizace liry a opětovné zavedení cla na obilí. Obě 

opatření byla zaměřena nejen na snížení negativního salda v bilanci plateb, ale i na 

zvýšení zásob valut.
95

  

Roku 1929 vzrostla průmyslová výroba ve srovnání s rokem 1922 o 50%. Snížila 

se tím nezaměstnanost, což přispělo k tomu, že nespokojenost a zjevná protifašistická 

opozice dělnických vrstev nepřerostla v masový a organizovaný odpor. Zlepšená 

hospodářská situace a podpora vlády ze strany těch sociálních vrstev, které z ní měly 

největší prospěch, nepochybně fašismu likvidaci přežilých struktur liberálního státu a 

vytvoření autoritářského organismu usnadnily.
96

  

Tento proces začal v lednu 1923 ustavením dobrovolné Milice pro národní 

bezpečnost, s níž splynuli a v níž našli dobře placené zaměstnání všichni někdejší 

bojovníci úderných oddílů, a přeměnou fašistické Velké rady na státní orgán. Tak se 

objevila vedle pravidelné armády i armáda fašistická a vedle voleného parlamentu 
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fašistický poradní orgán, jmenovaný Mussolinim. V dubnu 1923 nový vůdce státu 

vyloučil z vlády ministry lidové strany a v červenci byl vypracován nový volební zákon, 

zavádějící systém většinového zastoupení. Záměrně byl uzpůsoben tak, aby pro vládní a 

fašistickou kandidátní listinu zabezpečil většinu.
97

  

Když se 23. července 1923 v dolní sněmovně o novém volebním zákonu jednalo, 

stáli členové Milice na stráži před budovou sněmovny a Mussolini pohrozil, že „dá 

revoluci volný průběh“, nebude-li zákon přijat.
98

  

Poté, co italský senát tento zákon 18. listopadu 1923 schválil, nastala v legislativě 

bizarní situace: na základě tohoto zákona náležely dvě třetiny parlamentních křesel 

největší straně, pokud ve volbách obdržela více než 25 procent hlasů; o zbylou třetinu 

mandátů se pak dělily ostatní strany stejnou měrou. V zajišťovacích volbách z 6. dubna 

1924 pod nátlakem fašistů na voliče získala „Nacionální sestava“ (fašisté plus 

nacionalistické strany) 64,9 procent hlasů, na základě čehož obsadila 374 mandátů. Od 

té chvíle měl Mussolini parlament v rukou a jeho vláda měla i zdání legitimnosti, ale 

režim mohl být jen stěží považován za „normální“.
99

  

 

4.3.3 Matteotti a fašistická krize  

 

30. května 1924 vystoupil v parlamentu socialistický poslanec, tajemník 

reformního křídla italské Socialistické strany Giacomo Matteotti. V emotivním a 

statečném projevu poukázal na nezákonné a násilné klima, v němž volby proběhly. 

 Prohlásil, že z pěti set socialistických kandidátů měla jen necelá stovka možnost 

se po svém volebním obvodu volně pohybovat. Vyslovil požadavek, aby byl výsledek 

voleb zrušen, a naznačil, že by socialističtí poslanci mohly na protest ze sněmovny 

odejít. Deset dní poté byl přepaden na jedné římské ulici a vtažen do připraveného auta. 

Jeho tělo našli o pár týdnů později. Když se na základě očitých svědků podařilo onen 
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automobil vystopovat, ukázalo se, že vraždu spáchali blízcí Mussolniho 

spolupracovníci.
100

  

Zůstává nejasné, zda Mussolini osobně dal k tomuto činu pokyn, nebo zda se 

jednalo o iniciativu jeho podřízených. Ve směmovně vyjádřil Mussolini nad Matteottiho 

vraždou zděšení. Přislíbil, že se vláda postará, aby policie pachatele vypátrala a 

odevzdala je spravedlnosti. Rozhodně však popřel, že by on, vláda nebo fašistická 

strana měli s vraždou něco společného, a pohrozil, že potrestá socialisty a opoziční tisk, 

jestliže budou šířit takovéto pomluvy a pokusí se vraždy využít jako záminky ke svržení 

vlády.
101

 

Zpráva o Metteottiho vraždě Itálií otřásla. V této situaci měl král a konzervativní 

vedení státu tu nejlepší příležitost Mussoliniho zbavit úřadu premiéra. Opět si ale 

vybrali jiné řešení, báli se, že by jeho odstranění mohlo vést k obnovení chaosu nebo 

k vládě levice. 

Parlamentní opozice vedená Giovannim Amendolou nedokázala zemi vyzvat 

k odporu a nabídnout jí reálnou alternativu. Mussoliniho sebevědomí posílila podpora 

krále a neutralita Vatikánu. 13. června dal Mussolini milicím ve všech velkých 

provinčních centrech rozkaz, aby byly připraveny k dalšímu pochodu na Řím a 

k silovému zabránění jakémukoli pokusu ho svrhnout.
102

  

Milici by nedokázal zastavit nikdo kromě armády a ta se Mussoliniho zbavit 

nechtěla. To ostatně nechtěl ani nikdo jiný kromě socialistů a komunistů. Všichni 

ostatní, i když vraždu Matteottiho odsuzovali, si pořád mysleli, že Mussolini je lepší než 

komunisté, a tak raději věřili, že o vraždě nic nevěděl a že socialisté se ji snaží využít, 

aby ho mohli očernit, sesadit jeho režim a uvrhnout Itálii znovu do anarchie. 

26. června 1924 hlasoval senát dvěma sty pětadvaceti hlasy při jednadvaceti 

hlasech proti a šesti zdrženích pro vyslovení důvěry vládě.
103

  

                                                           
100

 Procacci, G.: Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 340 
101

 Ridley, J.: Mussolini, Praha: Themis, 2002, s. 162 
102

 Lyttelton, A.: The Seizure of Power: Fascism in Italy 1919-1929. Londýn, 1973, s. 248 
103

 Tamtéž, s. 243  



44 
 

V agresivním projevu z 3. ledna 1925 Mussolini přijal „plnou politickou, morální 

a historickou odpovědnost za vše, co se přihodilo,“ a přislíbil energická opatření. 

Zároveň sněmovnu provokativně vyzval, aby využila svého práva a obvinila ho ze 

zločinu.
104

 Parlament hozenou rukavici nepřijal, čímž nad sebou prakticky podepsal 

rozsudek smrti. Liberální stát přestal s konečnou platností existovat. Mobilizované 

oddíly fašistické milice začaly uzavírat redakce opozičních novin, rušit opoziční 

organizace a zatýkat představitele opozice. 

Během následujících dvou let, kdy došlo k několika pokusům o atentát na 

Mussoliniho, vydal fašisty ovládaný italský parlament řadu zákonů, které přispěli 

k fašizaci státu.  

Spolčovací zákon utlumil činnost politických stran, byla potlačena svobod tisku, 

ze sněmovny a státní správy byli vyloučeni podezřelí z antifašismu. Byla omezena 

autonomie místní správy, volení starostové byli nahrazeni starosty jmenovanými shora, 

pozměněn byl i občanský zákoník. Italský stát nabýval rysy totalitního státu, v jehož 

čele stál duce, kterému mimořádný zákon přiznával převahu nad ostatními ministry. 

 Proti odpůrcům nastoupily úklady politické policie režimu zvané Ovra, a 

nesmlouvavost Mimořádného soudu, zavedeného roku 1925 po atentátu na 

Mussoliniho. Mimořádný soud začal odsuzovat na dlouhá léta nucených prací, 

k vystěhování a občas vynesl i rozsudek smrti.
105

 

V červenci 1925 byl schválen monopol fašistických odborů a následná dohoda 

fašistických odborů  se zástupci průmyslníků (dělníci se výměnou za záruku, že se 

budou dodržovat kolektivní smlouvy, zavázali, že nebudou stávkovat a organizovat 

tovární rady) prakticky umlčela dělnickou opozici. Rozpustila se Všeobecná 

konfederace práce. Někteří její členové se nechali zlákat fašistickým korporativismem, 

který našel své ideové vyjádření v Chartě práce, slavnostně vyhlášené 21. dubna 1927, 

ve výroční den založení Říma.
106
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Na počátku roku 1927 byl tak v Itálii dobudován systém jedné strany a zřízena 

diktatura. Konzervativci byli vesměs tomuto Mussolinimu vnitřnímu státnímu převratu 

nakloněni, neboť alternativou k němu by zřejmě byla buď trvale patová situace, nebo 

nutnost připustit levici do vlády.
107

   

Fašisté tedy dosáhli nejvyšší státní moci ve spojenectví s mocnými tradičními 

elitami. V Itálii přestával být ústavní systém normálně funkční dost dlouho před tím, 

než se fašisté dostali k moci. Fašistické strany tento systém nezlikvidovaly, i když 

přispěli k tomu, že se ocitl na mrtvém bodě. Ústavní systém přestával být funkční, 

protože jeho prostřednictvím nebylo možné řešit stávající problémy. Zhroucení 

liberálního státu je do značné míry záležitostí nezávislou na vzestupu fašismu.
108

  

Ve stadiu, kdy se fašisté domáhali moci a kdy se tradiční elity rozhodly je 

podporovat, ukázala se síla fašismu v řešení neodkladných záležitostí. Bylo na fašistech, 

aby obnovili politický systém a provedli to vyloučením socialistů. Předsevzali si zajistit 

masovou podporu pro věc národní a společenské obrany, pro sjednocení, oživení, 

omlazení, „umravnění“ a očistu národa, jejž mnozí považovali za slabý, úpadkový a 

nečistý.
109

  

Cesta fašistů k uchopení moci byl proces uzavírání spojenectví, činění rozhodnutí 

a vylučování alternativ. Politické vedení státu postupovalo od případu k případu se stále 

menšími možnostmi volby a vždy upřednostňovalo antisocialistické řešení.  

Krize politického a hospodářského systému tak vytvořila prostor, který se fašisté 

snažili zaplnit, ale dostali se do něj až teprve následkem neblahých rozhodnutí 

představitelů tradiční elity.  

 

4.4 Povaha fašistické vlády 

 

Ač se může zdát, že fašistická vláda spočívá ve význačném postavení 

samojediného vůdce a v monolitické diktatuře, není to pravda. Fašistické diktatury 
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nejsou monolitické ani statické. Žádný diktátor nevládne sám. Musí si získat spolupráci 

nebo alespoň tichý souhlas rozhodujících vlivných činitelů - armády, policie, justice, 

vyšších státních úředníků - a státní moci společenských a ekonomických sil. Fašistické 

režimy tedy spočívaly na určitém druhu dohody nebo spojenectví mezi fašistickou 

stranou a mocnými konzervativními silami.
110

  

Alberto Aquarone, přední odborník ve výzkumu fašistického státu, kladl důraz na 

„dostředné síly“ a „tlaky“, jimž Mussolini čelil v režimu, který i „patnáct let po 

pochodu na Řím“ měl „mnoho rysů odvozených přímo z liberálního státu“. Přední 

němečtí badatelé zabývající se italským fašismem Wolfgang Schieder a Jens Petersen 

hovoří o „protikladných silách“ a „protiváhách“ a Massimo Legnani o „podmínkách 

soužití/spolupráce“ mezi složkami režimu.
111

  

Mussoliniho ambice po osobní moci se neustále střetávaly jak s tradičními silami, 

tak s radikály z fašistické strany. Bylo by chybou domnívat se, že jakmile vůdce 

dosáhne moci, dění se končí a nastupuje jen okázalá podívaná. Právě naopak, rozpory se 

zostřují, když nadejde čas obsazování úřadů a volení dalších postupů.  

Konzervativci mají spíše tendenci stáhnout vše zpět k opatrnějšímu tradičnímu 

autoritářství, respektujícímu majetek a společenskou hierarchii, zatímco fašisté směřují 

k dynamické, rovnostářské, populistické diktatuře, která je hotova podřídit veškeré 

soukromé zájmy nutnosti vzestupu a očisty národa. Tradiční elity si pokoušejí udržet 

strategické pozice, které však strany chtějí obsadit novými lidmi. Vůdcové čelí 

protestům ze strany elit i stranických radikálů.
112

  

Podobné spory se v Itálii a Německu objevovaly a zase mizely s různými 

výsledky. Zatímco italský fašistický režim upadal směrem ke konzervativní autoritářské 

vládě, nacistické Německo radikálně mířilo k nespoutané libovůli strany. Na fašistickou 

vládu musíme nahlížet jako na nekonečný boj o přednostní postavení v rámci koalice, 

umocněný zánikem ústavních omezení a moci zákona, odehrávající se vesměs 

v atmosféře sociálního darwinismu.
113
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Fašistickou Itálii lze interpretovat jako podvojný stát. Mussolini poskytl 

normativnímu státu mnohem větší pravomoci než Hitler. Fašistická propaganda kladla 

do středu svého poselství stát, a ne stranu. Nevíme zcela určitě, proč Mussolini 

podřizoval svou stranu státu, existuje několik možných vysvětlení. Měl menší volnost, 

méně průbojnosti a menší štěstí než Hitler. Prezident Hindenburg zemřel v srpnu 1934, 

král Viktor Emanuel III. však Mussoliniho zpomaloval až do konce a byl to právě král, 

kdo ho nakonec v červenci 1943 sesadil. Mussolini se také obával soupeření svých 

radikálních předáků.
114

  

Italský fašistický stát i tak obsahoval význačné prvky svrchovanosti: tajnou policii 

(OVRA), kontrolu tisku, výnosné baronie (např. IRI – Instituto per la Ricostruzione 

Industriale, společnost v držení státu, zřízená v lednu 1933 za účelem poskytování 

pomoci upadajícím bankám a průmyslovým odvětvím), a své africké kolonie, kde 

vůdcové strany jako Italo Balbo mohli vládnout nad životem a smrtí místního 

obyvatelstva. Zapojení do války ke konci 30. let 20. století italský svrchovaný stát dále 

posílilo.
115

  

Soupeření o moc v rámci fašistických režimů se účastní i prvky mimo stát. 

Německý a italský fašistický režim nahradil tradičně nezávislá střediska moci, jako 

například odborové svazy, mládežnické spolky a profesní a výrobní sdružení, svými 

vlastními organizacemi. Ne vždy však zcela úspěšně.  

Carl Friedrich a Zbigniew Brzezinski, badatelé, kteří vytvořili model 

„totalitarismu“, zavedli termín „ostrůvky nezávislosti“, aby popsali prvky občanské 

společnosti, které přežívají v rámci totalitní diktatury. Takové ostrůvky nezávislosti, 

jako například katolické farnosti, mají sice už svým založením jen nepatrný sklon 

oponovat režimu, snad s výjimkou protestů proti určitým postupům, nicméně mohly 

oplývat dostatečnou organizační pružností a vyvolávat patřičnou citovou oddanost na 

straně farníků, aby infiltraci fašistické strany odolaly.
116

 

Proces konsolidace fašistické vlády v Itálii byl mnohem pomalejší než v Německu 

a k plné spolupráci se podařilo přimět jen odborové svazy, politické strany a média. 
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Katolická církev zůstala nejvýznamnějším ostrůvkem nezávislosti, a přestože se režim 

v roce 1931 krátce pokoušel zasahovat do církevních mládežnických hnutí a škol, 

neuspěl. Italské fašistické studentské kluby, Gruppi Universitaria Fascista (GUF) byly 

svými členy tiše využívány pro jejich vlastní mimofašistické nebo dokonce 

antifašistické akce stejně jako rekreační organizace Dopolavoro.
117

  

Můžeme shrnout, že fašistickou diktaturu tvořily především čtyři základní prvky:  

 fašistický vůdce,  

 jeho strana (jejíž militantní členové se dožadovali expanzionistických 

dobrodružství a vyplnění některých bodů z původního radikálního programu),  

 státní aparát (funkcionáři jako například policejní a armádní velitelé, magistrátní 

úředníci a představitelé provinční správy),  

 a nakonec občanská společnost (držitelé společenské, hospodářské, politické a 

kulturní moci jako např. profesní spolky, manažeři velkých podniků, velcí 

statkáři, představitelé církve a konzervativní političtí vůdci).
118

  

Tyto skupiny byly v neustálém napětí, protože ani jedna se nemohla úplně obejít 

bez těch ostatních. Konzervativci se ze strachu před tím, že by se levice znovu dostala 

k moci, zdráhali zbavit fašistického vůdce, Mussolini potřeboval hospodářské a 

vojenské zdroje, které ovládali konzervativci. Zároveň si nemohl dovolit příliš oslabit 

svou neukázněnou stranu, aniž by tak podkopal svou vlastní nezávislou mocenskou 

základnu.
119

  

Ve vleklém boji o nejvyšší moc ve fašistické vládě hrály složitou a 

nejednoznačnou roli paralelní organizace, které fašistické strany vytvořily během 

počátečního období. Pro vůdce, který si přál spíše obklíčit konzervativní odpůrce než je 

čelně napadnout, představovaly výhodu. Zároveň však poskytovaly ambiciózním 

militantním radikálům autonomní mocenskou základnu, z níž mohli zpochybňovat 

vůdcovo výsostné postavení.
120
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V Itálii fašistická strana zpočátku duplikovala všechny úrovně státních orgánů 

odpovídající stranickou kanceláří. Místní stranický předseda odpovídal úrovni starosty, 

oblastní tajemník strany byl na úrovni prefekta, fašistická milice soutěžila s armádou. 

Nicméně jakmile si Mussolini upevnil moc, prohlásil, že revoluce skončila a prefekty 

výslovně označil za nejvyšší autority ve státě, jimž měli být podřízeni všichni straničtí 

činitelé.
121

  

Nejúspěšnější paralelní organizace italského fašismu však nesoupeřila se státními 

orgány, ale spadala do sféry odpočinku ve volném čase, oblasti do té doby ponechané 

volbě jednotlivce, soukromým klubům nebo katolickým farnostem. V praxi ovšem 

fašistický Dopolavoro zdaleka nedosáhl cílů, které si kladl - budování národa a 

vytvoření fašistického „nového muže“ (a ženy). Zevnitř si ho podstatně přizpůsobili 

řadoví Italové, kteří si prostě chtěli zajít do kina a zasportovat si. Přesto se jednalo o ten 

nejctižádostivější pokus fašistického režimu o průnik italskou společností až na úroveň 

venkovských městeček, kde chtěl v pospolitosti konkurovat místním předákům a 

kněžím.
122

  

 

4.4.1 Zacházení s odpůrci 

 

Fašistická Itálie za Mussoliniho byla diktaturou, státem jedné strany, 

s cenzurovaným tiskem a vězněním politických odpůrců bez soudu. Nebyl to však 

totalitní stát ve stejném smyslu jako nacistické Německo nebo Sovětský svaz za Stalina.  

Ironií je, že právě Mussolini a jeho fašističtí ideologové si slovo „totalitní“ 

vymysleli a jako první v roce 1923 použili pro označení státu ve fašistické Itálii. Na 

rozdíl od státu v demokraciích a za všech předchozích režimů je fašistický stát totalitní, 

neboť vyžaduje naprostou věrnost a oddanost všech svých občanů. V řadě ohledů byl 

však mírnější než nacistické Německo a stalinistické Rusko nebo než královské 
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despocie 16. a 17. století. Daleko více se podobal caristickému Rusku z 19. století, 

Metternichovu Rakousku nebo Francii za Napoleona I. a Napoleona III.
123

  

Po čtvrtém atentátu na Mussoliniho podnikly úřady v listopadu 1926 nová 

represivní opatření proti politickým oponentům. Všichni komunističtí poslanci byli 

zatčeni, stejně jako další komunističtí vůdci. Všichni socialističtí poslanci byli vykázáni 

ze sněmovny a jejich místa byla prohlášena za uprázdněná.  

Podezřelí, kterým nebylo možno prokázat žádný přečin a postavit je před soud, 

mohli být na základě příkazu zvaného confino internováni na dobu nepřesahující pět let. 

Confino, obvykle na žádost OVRA, uvaloval tribunál, jemuž předsedal prefekt příslušné 

oblasti. Obviněný musel být informován o zdůvodnění a mohl se před tribunálem hájit, 

ale nikoli prostřednictvím právního zástupce. Pokud byl příkaz uvalen, mohl se odvolat 

k odvolacímu tribunálu, jmenovanému náměstkem ministra vnitra, ne však k běžným 

soudům. Zatímco se odvolání projednávalo, vztahovala se už na postiženého internace. 

Ti, kdo byly k internaci odsouzeni, mohli být před uplynutím stanovené doby 

osvobozeni administrativním pokynem. Někdy se to dělalo, když vyslovili souhlas se 

spoluprací s fašistickým režimem.
124

  

Zacházení s internovanými bylo však mnohem humánnější než v diktátorských 

režimech v jiných zemích. Nebyli uštváni k smrti prací jako vězňové stalinských táborů, 

vystaveni promyšleným krutostem Hitlerových koncentračních táborů nebo nárazovým 

surovostem internačních středisek jinde v zahraničí.
125

  

Mussoliniho internovaní byli na vězeňských ostrovech ubytováváni podle 

vlastního výběru. Dvakrát denně se museli hlásit při čtení jmenného seznamu, jinak se 

však mohli po ostrově volně pohybovat. Úřady jim vyplácely pět, později deset lir na 

den, za které si v obchodech na ostrově mohli nakoupit, co chtěli. Jejich rodiny 

dostávaly doma příspěvek ve výši dvou lir na manželku a liry na každé dítě denně. 

Internovaní mohli z rodinných důvodů dostat několikadenní dovolenou. Museli přitom 
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složit slib, že se do místa internace vrátí. Ti, kteří ho porušili, uprchli většinou do 

Francie a Paříž se stala hlavním centrem italských antifašistických emigrantů.
126

 

 

4.4.2 Vztah k veřejnosti 

 

Je otázkou, jestli většina populace podporovala fašistické režimy samovolně, 

s nadšením nebo je k podřízení přiměli násilím a terorem. Spíše se ukazuje, že se 

jednalo o teror selektivní a že jak v nacistickém Německu, tak ve fašistické Itálii 

převládala alespoň zpočátku značná společenská podpora. 

Ani jeden z režimů se bez teroru neobešel. Mussoliniho cesta k moci byla 

mnohem více krvavá než Hitlerova, ale potom byla jeho diktatura relativně umírněná, 

na rozdíl od nacistického Německa, kde bylo násilí po roce 1933 všudypřítomné a všem 

na očích.  

Stejně jako ve Třetí říši bylo násilí italských fašistů selektivně namířeno proti 

„nepřátelům národa“ - socialistům nebo jihoslovanským či africkým národům, které 

stály v cestě italské hegemonii v oblasti Středomoří. U veřejnosti tedy vyvolávalo spíše 

souhlas než strach.
127

 

Nejméně přizpůsobivou částí obyvatelstva byli dělníci. Byly to právě kádry 

německé socialistické a komunistické strany, které ještě před Židy v roce 1933 naplnily 

první koncentrační tábory. Mussolini poskytl dělníkům ústupek v podobě jeho 

korporativistické ústavy. Charta práce z roku 1927 slibovala, že spolu dělníci i 

zaměstnavatelé usednou společně v korporaci pro každé odvětví hospodářství a 

zjištěním společných zájmů zanikne důvod pro třídní boj. V roce 1939 parlament 

nahradila tzv. Sněmovna korporací. Ve skutečnosti však korporativistické orgány řídili 

podnikatelé, zatímco dělníci byli z debat o tovární výrobě vyloučeni. 

Specialitou fašistických režimů pak bylo manipulování se skupinami jako 

mládežnická hnutí, rekreační sdružení a stranické sjezdy. Tlak vrstevníků se především 
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osvědčoval v malých skupinách. Vlastenecká většina obvykle opozici zahanbila nebo 

zastrašila či je přinejmenším přiměla k tomu, aby zůstali zticha. Ke stmelování 

docházelo prostřednictvím pochodování, zpěvu, stejnokrojů a pořadových cvičení. 

Odpor se zdál marný, protože by určitě nevedl k ničemu jinému než k uvěznění a konci 

kariéry.
128

  

Tyto rozmanité techniky ovládání společnosti byly úspěšné. Mussolini se těšil 

široké podpoře od roku 1929 přinejmenším až do svého vítězství v Etiopii v roce 1936. 

Spolupráce s církví pak měla pro rozsah této podpory zásadní význam.  

11. února 1929 byly podepsány Lateránské dohody, kterými italský stát uznává 

papežskou suverenitu nad územím Vatikánu, a zavazoval se k dalším ústupkům 

v oblasti finanční správy. Byla obnovena platnost Albertinského statutu, který 

prohlašoval římskokatolické vyznání za státní náboženství. Svatá stolice prohlásila 

římskou otázku za uzavřenou a vyslovila souhlas s úpravou svých vztahů k italskému 

státu formou konkordátu, který mimo jiné přiznával platnost církevnímu sňatku a 

zaváděl vyučování náboženství na veřejných školách. Právě toto usmíření nepochybně 

patřilo k těm činům fašistické vlády, které nejvíce přispěly ke konsolidaci režimu a 

které měly dalekosáhlé následky pro dějiny moderní Itálie. Platnost Lateránských dohod 

je dodnes výslovně uznána ústavou Italské republiky.
129

  

Fašistické režimy byly obzvlášť úspěšné mezi mládeží. Převzetí moci fašisty 

otřáslo celou společností, mladí Italové a Němci přihlíželi destrukci svých 

společenských organizací (pokud pocházeli ze socialistických nebo komunistických 

rodin), zároveň jim však byly nabídnuty nové podoby sdružování. Pokušení přizpůsobit 

se, někam patřit a vytvořit si pozici v nových fašistických mládežnických a rekreačních 

organizací bylo velmi silné. Mladí Němci a Italové, kteří jinak nebyli moc úspěšní, 

nacházeli seberealizaci v šikanování ostatních lidí.
130

  

Fašistický režim přinesl i jisté reálné vymoženosti. Prostému Italovi, ať už to byl 

dělník, rolník nebo drobný bankovní úředník, poskytovala fašistická organizace 
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Dopolavoro (po práci) možnosti oddechové a sportovní činnosti, jaké většina z nich 

nikdy dříve neměla.  

Všechny děti, které byly ve fašistickém mládežnickém hnutí, měly každé léto 

nárok na bezplatný měsíční prázdninový pobyt. Každé dítě prohlédl lékař a rozhodl, 

jestli jeho zdraví více prospěje měsíc na čistém horském vzduchu nebo u moře. 

Prázdninové tábory vedly většinou příslušnice fašistické ženské organizace, které se na 

tuto práci dobrovolně přihlásily.
131

  

Členství ve fašistické straně nebo jejím mládežnickém hnutí mělo i další výhody. 

Dítě, které ve škole šikanovali spolužáci nebo učitel, se mohlo obrátit na vedoucího 

místní balilli, který si s učitelem nebo rodiči příslušných spolužáků promluvil. Existoval 

také zákon, podle něhož museli bývalí vojáci, kteří utrpěli za války zranění, na požádání 

vždy dostat práci. Byl to jistě způsob, jak dělníkovo právo prosadit, aniž by tomu 

bránily byrokratické průtahy. Žádné vyplňování formulářů, žádné řízení u pracovních 

tribunálů, žádná odvolání a vleklé soudní procesy. Místo toho zašel tajemník základní 

fašistické organizace za zaměstnavatelem a vysvětlil mu, že jestli se nebude 

k zaměstnanci chovat řádně, přijdou fašisté a zmlátí ho holemi nebo mu vypálí dům. 

Tahle výstraha téměř vždy účinkovala.
132

   

V prvních letech fašistického období byl hlavním prostředkem propagandy tisk. 

První italské rozhlasové stanice zahájily vysílání v roce 1924, ale v roce 1930 bylo mezi 

čtyřiceti miliony Italů jen sto tisíc přijímačů. Během třicátých let význam rozhlasu 

narůstal, neboť promlouval k milionům lidí v domácnostech i z amplionů na náměstích.  

V roce 1922 promítala kina v Itálii němé filmy a několik soukromých italských 

filmových společností vyrábělo vynikající díla, která úspěšně soupeřila s americkými 

filmy vyráběnými v Hollywoodu i s německými produkcemi ze studií UFA. Fašistické 

orgány vytvářely propagandistické filmové zpravodajství o aktuálních událostech, 

k němuž psali vyhovující titulky oficiální komentátoři. Zákon z 3. dubna 1926 ukládal 

každému kinu povinnost promítat oficiální vládní filmové zpravodajství, jehož 
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propagandistická účinnost se značně zvýšila, když byl v roce 1928 zaveden zvukový 

film.
133

  

Kontrolu nad tiskem vykonávala fašistická vláda třemi způsoby. Fašistická strana 

kupovala akcie, které jí poskytly v některých celostátních novinách kontrolní podíly. 

V roce 1930 už měli fašisté rozhodující slovo v v téměř šedesáti šesti procentech všech 

listů. Za druhé dostávaly noviny každodenně pokyny o politické linii, kterou mají 

zaujmout. Za třetí tu pak byly pravomoci, jež prefektům poskytoval zákon z 8. července 

1924. Prefekt mohl vyslovit výstrahu kterémukoliv šéfredaktorovi novin, který 

„poškodil dobré jméno národa doma nebo v zahraničí“ nebo který zveřejnil nepravdivé 

zprávy. Šéfredaktora, který dostal dvě taková varování během jednoho roku, mohl 

prefekt odvolat a následně odmítnout jmenování nového pracovníka na jeho místo. Tyto 

pravomoci nemohl vykonávat bez souhlasu výboru, skládajícího se z něho samého, 

jednoho soudce a jednoho novináře. Bez porady tímto výborem však mohl nařídit 

zabavení kteréhokoliv čísla každých novin a toto konfiskační právo využívali prefekti 

častěji než vyslovování výstrah. Přísnější kontrolu zavedl zákon z 31. prosince 1925, 

kterým se vytvářel Řád novinářů, a novinářská činnost se zakazovala každému, kdo 

nebyl jeho členem.
134

  

Největší význam se však přikládal výchově a indoktrinaci mládeže. Prvním 

Mussoliniho ministrem školství byl filozof profesor Giovanni Gentile. Dostal na starost 

zpracování školních osnov a obecného programu základního, středoškolského a 

vysokoškolského vzdělání. Kromě toho byl pověřen uskutečněním vydání Enciclopedia 

Italiana, která měla svou úplností a odborností být důstojným soupeřem děl jako 

Encyclopedia Britannica nebo francouzský Grand Larousse.
135

  

Gentileho vzdělávací teorie se velmi lišily od představ socialistů, kteří měli velký 

vliv před první světovou válkou. Gentile chtěl vychovat elitu a poskytnout jí vhodné 

vzdělání. Vysvětloval, že dokud je Mussolini živ, je význam vzdělání druhořadý, 

protože zatím je možné všechno přenechat vůdcově neomylné moudrosti a skvělému 

vedení. Zatím je pouze třeba děti učit, aby ho bez ptaní poslouchaly a následovaly. 
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Fašismus ho ovšem přežije a Italové, až tu s nimi už nebude, budou muset mít generaci, 

která se o sebe postará sama.
136

  

V roce 1925 bylo nařízeno, aby se ve školách zahladily sebemenší stopy 

antifašismu a aby se učebnice uvedly do souladu s Mussoliniho směrnicí z prosince 

1925: „Vláda požaduje, aby školy byly inspirovány ideálem fašismu“ a nechovaly se 

k němu nepřátelsky „nebo agnosticky“.
137

  

Ve všech školách včetně soukromých a klášterních byla hodina týdně věnována 

tělesnému cvičení. Tyto hodiny kombinovaly cvičení s náhodnými řečmi o úloze 

fašismu a duceho při upevňování tělesného i mravního zdraví italského národa. Pro 

dospělé se každoročně vydával velmi populární a obchodně úspěšný kalendář určený 

hospodyním, aby si ho pověsily v kuchyni. Každá stránka byla věnována jednomu 

měsíci a obsahovala nějaký kuchyňský recept, uprostřed každé stránky byla fotografie 

Mussoliniho a citát z jeho projevu.
138

  

Hesla vyslovená ducem a stranou byla v italských městech, obcích i osadách 

vylepena po plakátových stěnách a vyvedena v barvě na zdech ulic: „Credere, 

obbedire, combattere!“ (Věřit, poslouchat, bojovat) „Jdu-li kupředu, následujte mě, 

zastavím-li se, žeňte mě vpřed, dám-li se na ústup, zastřelte mě.“ Nebo: „Non tireremo 

diritto,“ což znamená „bez ohledu na cokoli přímo vpřed“. Všude napsáno a neustále 

citováno bylo další heslo, to vůbec nejpopulárnější: „Mussolini ha sempre ragione.“ 

(Mussolini má vždy pravdu).
139

  

Vzhledem k tomu, že fašistický režim relativně málo zasahoval do vědecké a 

intelektuální svobody, byli téměř všichni intelektuálové ochotni se k němu přihlásit a 

potom jako dříve pokračovat ve své tvůrčí duševní práci. V roce 1931 vyžadoval nový 

vysokoškolský zákon od všech profesorů, aby složili přísahu věrnosti fašismu. Byl to až 

doposud nejpřímější zásah do akademické svobody, ale z dvanácti set profesorů v celé 

Itálii jich jen jedenáct přísahu složit odmítlo a o svou funkci přišlo.
140
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5. Korporativní systém fašistické Itálie 
 

5.1 Fašistické hospodářství 

 

V březnu 1929 se uskutečnily volby na základě jednotné kandidátky. Prestiž 

fašistické vlády dosáhla vrcholu. Vláda obnovila vnitřní pořádek, zlepšila hospodářskou 

situaci, a také usmíření s Vatikánem považovala veřejnost za její zásluhu. V oblasti 

mezinárodní politiky se fašismus jevil, navzdory svému nacionalismu a 

nevyzpytatelnosti, jako pevná hráz proti komunismu. 

20. června 1927 prohlásil ministr financí konzervativní vlády Winston Churchill, 

že kdyby byl Italem, bez váhání by se stal hned od počátku fašistou. Na interpelaci 

labouristické opozice odpověděl ministerský předseda Baldwin, že za svou osobu 

neshledává v Churchillově výroku nic zavrženíhodného. V zahraničním veřejném 

mínění převládlo přesvědčení, že pro Itálii je fašismus žádoucí systém a že Mussolini, 

jak řekl Pius XI. po usmíření, je mužem, kterého jí seslala prozřetelnost. Toto mínění 

zpětně zapůsobilo i v Itálii, kde přispělo k dalšímu upevnění režimu.
141

  

Většina fašistů hospodářskou politiku pokládala za pouhý prostředek k dosažení 

významnějších cílů fašismu: sjednocení, posílení a rozšíření společnosti. Politika byla 

postavena nad ekonomiku. Mussolini z důvodů národní prestiže a navzdory námitkám 

svého vlastního ministra financí v prosinci 1927 znovu zavedl zlatou měnu a zvýšil 

hodnotu liry na 90 procent vůči britské libře.
142

  

Pro většinu podnikatelů fašismus optimální volbou nebyl, ale i tak jej 

upřednostňovali před jinými alternativami, které se za daných specifických poměrů 

v letech 1922-1933 daly očekávat - tedy před socialismem nebo disfunkčním tržním 

systémem. Časem se většina italských podnikatelů na spolupráci s fašistickým režimem 

dobře adaptovala, přinejmenším ti, kdo byli spokojeni s výnosy z vyzbrojování a 

pracovní disciplínou a s významnou úlohou, které se dostalo řídícím pracovníkům.
143
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Vliv velké hospodářské krize roku 1929 na italskou ekonomiku a společnost 30. 

let sice nebyl tak prudký a výrazný jako například v Americe nebo v Německu, ale její 

důsledky byly zřejmě hlubší a trvalejší. Od roku 1930 došlo k poklesu cen a následný 

otřes akcií vyvolal drastické omezení výroby. Vzrostla nezaměstnanost a v důsledku 

toho se prudce snížila spotřeba. Pocity zmaru a hlad se staly všední každodenností. 

Politika demografického růstu, kterou sledoval fašismus v zájmu národní prestiže, a 

omezení vystěhovalectví situaci nijak nezmírnily.
144

  

Fašistická vláda zpočátku soudila, že bude náporu krize čelit zintenzivněním již 

vytčeného kursu veřejných prací. V letech krize byly asanovány rozsáhlé části ve středu 

Říma a byly otevřeny třídy via dell´Impero a via della Conciliazone. Průmyslníci, kteří 

v letech vysoké konjunktury vybízeli stát, aby se nepletl do jejich záležitostí, se 

najednou domáhali jeho pomoci a podpory. A stát jim vyhověl. Nejprve vznikl Italský 

institut pro movitosti (IMI) a později Institut průmyslové přestavby (IRI), které cestou 

finančních intervencí přispěly k záchraně mnoha vážně postižených průmyslových 

odvětví.
145

   

Tak se prosadila politika rozšiřování veřejných výdajů a omezování osobní 

spotřeby, což ve svých důsledcích umožnilo zmírnit konjunkturální potíže a později 

překonat krizi. Zatímco dělnické mzdy zůstávaly spíše na nízké úrovni a nepřímé daně 

dosahovaly rekordních výšin, státní financování a objednávky zadávané průmyslu stále 

rostly. V mnoha případech se jednalo o zakázky a financování válečného průmyslu, což 

mělo vzhledem k dalšímu vývoji italských dějin nepřehlédnutelné následky.  

Dávat přednost domácím výrobkům se stalo doslova vlasteneckým příkazem a stát 

byl první, kdo jej naplňoval, a to i přesto, že jeho cena byla nepoměrně vyšší než na 

mezinárodním trhu.
146

 

 Tak se vyvinula politika autarkie, politika izolovaného hospodářství, která vlastně 

nebyla ničím jiným než vlastenecky maskovanou obdobou protekcionářství, v jehož 

znamení se zrodil a vyvíjel italský kapitalismus. Odtud také vyplynulo založení celé 

řady veřejných organizací, jako byly Anic nebo Agip (podniky vyrábějící pohonné 
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hmoty), a podpora rozvoje výroby elektrické energie. Aby režim zabránil masovému 

stěhování venkovského obyvatelstva do měst, přijal účinná opatření k omezení městské 

výstavby a fašistická propaganda začala opěvovat venkovský život.
147

  

Organizace italského hospodářství se tak vracela k systému, který mnoha znaky 

připomínal období války. Stát prostřednictvím organizace IRI fakticky kontroloval 

četné podniky a celá výrobní odvětví v takové míře, že veřejný ekonomický sektor 

v Itálii nabyl větší rozsah, než v kterékoli jiné kapitalistické zemi.
148

  

Zatímco liberální hospodářství na počátku 30. let 20. století vázlo, fašistickým 

ekonomikám se na krátkou dobu podařilo vyrovnat se svým úkolem smířit obyvatelstvo 

se sníženou spotřebou, jež umožňovala rychlejší úspory a investice, takže vypadaly 

schopněji než demokracie. Dnes však víme, že nikdy nedosáhly tempa hospodářského 

růstu poválečné Evropy nebo Evropy před rokem 1914, ale ani tempa totální válečné 

mobilizace, k níž dobrovolně, byť opožděně sáhly některé demokracie.  

Cílem fašistů nebylo rozvinout hospodářství, ale připravit se na válku, třebaže za 

tímto účelem potřebovali urychlit výrobu zbraní.
149

  

 

5.2 Korporativní systém 

 

V roce 1930 už probíhala světová hospodářská krize. Vedla k peněžní deflaci, 

poklesu platů a cen, velké bídě a dosud nevídané nezaměstnanosti, zejména v Británii, 

Spojených státech a Německu. Otřásla vírou lidí v kapitalismus a demokratickou formu 

vlády.  

Komunisté tvrdili, že je to konečná krize kapitalistického zřízení, kterou 

předpověděl Marx, a že dokud nebude kapitalismus svržen internacionální 
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komunistickou revolucí, životní úroveň mas se nikdy nevrátí na výši, na níž byla, než 

deprese v roce 1929 začala.
150

 

Hospodářská krize přivodila pád druhé labouristické vlády v Británii, prezidenta 

Herberta Hoovera a Republikánské strany ve Spojených státech a Výmarské republiky a 

parlamentní demokracie v Německu. Mussolini z ní však vyšel s posílenou reputací.
151

  

Třináctého srpna 1930 vydal Mussolini příkaz, podle něhož měl dostat pas a směl 

vycestovat každý, kdo si to přál. Stejně jako Roosevelt ve Spojených státech, ale na 

rozdíl od konzervativní Národní vlády v Británii a vlád většiny dalších zemí, přijal 

teorie J. M. Keynese a jeho stoupenců, kteří se domnívali, že se vláda může z deprese 

dostat pomocí státních výdajů a že by je místo omezování měla zvyšovat, aby poskytla 

práci nezaměstnaným a nastartovala skomírající hospodářství. Mussolini zahájil řadu 

programů veřejných prací, z nichž nepropagovanější bylo čištění Pontinských bažin u 

Říma. Duce byl vyfotografován, jak při zemních pracích osobně mává krumpáčem a 

lopatou. Několikrát se také dal vyfotografovat, jak pomáhá na poli při žních.
152

  

Mussoliniho trumfem v boji s krizí bylo oznámení, že zavádí korporativní stát. 

V roce 1926 prohlašoval, že se socialisté mýlí, když tvrdí, že je kapitalismus v úpadku, 

on sám že věří v jeho rozkvět po několik dalších století. Za krize však obrátil. V projevu 

ke sněmovně 14. listopadu 1933 se vyjádřil: „Kapitalistický výrobní způsob se přežil.“ 

Světová hospodářská krize není prostě jedním z poklesů, které v průmyslových zemích 

přicházejí pravidelně a jsou pak vystřídány prudkým rozvojem a obnovenou 

prosperitou. Tuto depresi způsobila systémová závadnost kapitalismu. Proto fašistická 

revoluce kapitalismus zruší a nahradí ho ne bolševismem nebo internacionálním 

socialismem, ale korporativním státem.
153

  

Ten byl 20. března 1930 zřízen parlamentním zákonem, jímž byla vytvořena 

celostátní korporační rada, která měla řídit dvaadvacet korporací, zahrnujících všechny 

formy hospodářského a společenského života - od obilní nebo zeleninové korporace 

v zemědělství a ocelářské nebo chemické korporace v průmyslu až po korporaci 
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námořní a letecké dopravy a scénickou korporaci. 22 korporací bylo možné rozčlenit do 

třech velkých skupin:  

o korporace zemědělských, průmyslových a výrobních sfér,  

o korporace průmyslových a komerčních a výrobních sfér,  

o korporace výrobní sféry veřejných služeb a prací 
154

 

 

Dále se pak členily do následujících skupin:  

1. skupina:  

 obilniny  

 kultury zeleniny, květin a ovoce  

 pěstování vína a oleje  

 chov zvířat a rybolov  

 dřevo  

 textilní produkty  

2. skupina:  

 těžký průmysl a hutnictví  

 strojní průmysl  

 chemický průmysl  

 textilní a oděvní průmysl  

 papír a tiskařství  

 stavebnictví, voda, plyn a elektřina  

 hornictví a těžebnictví  

 sklo a keramika  

 palivo v kapalném stavu  

3. skupina:  

 sociální péče a úvěrnictví  

 svobodná povolání a umění  

 moře a vzduch  

 vnitrozemská doprava  

 divadelnictví  

 cestovní ruch
155
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Nebylo však příliš jasné, co mají vlastně dělat. Mussoliniho kritikové 

prohlašovali, že korporace existují pouze na papíře a fakticky nebyla žádná z nich řádně 

ustavena. Uplynulo osm měsíců, než měla první z nich nějaké členy a konkrétní sídlo.  

Šestého prosince 1930 byla zřízena scénická korporace a dostala za úkol oživit 

divadelnictví a filmařství. V následujících čtyřech letech ale žádná další reálně existovat 

nezačala, až konečně 9. prosince 1934 Mussolini, který byl nominálně prezidentem 

všech korporací, jmenoval v ostatních jednadvaceti viceprezidenty a členy výborů. 

První začala reálně působit korporace dobytkářství a rybolovu 7. ledna 1935.
156

  

Italský korporativismus byl postaven na myšlence, že podnikání a pracovní síly 

jsou vzájemně spjaty v jakýsi organický a duchovně sjednocený celek. Základem těchto 

představ byl názor, že společenské třídy nejsou v konfliktu, ale mohou ve vzájemné 

harmonii pracovat pro společenské dobro a naplnění národního zájmu. Vztahy mezi 

třídami však musí zprostředkovat stát, který odpovídá za to, že národní zájmy převáží 

nad úzkými zájmy dílčími.
157

  

Zavedením korporativismu mělo dojít ke sjednocení skupin zaměstnavatelů a 

dělníků takovými prostředky, které by je naplnily touhou po vzájemném sebeobětování 

pro národní zájmy. Protože pouze organická společnost vytvořená na tomto základě, 

nabízí pravou svobodu osvobozenou od nedůležitých sobeckých problémů života a 

příležitost, jak se zcela oddat národu a vůdci.
158

 

Podle Mussolliniho je korporativismus jedinou formou demokracie vhodnou pro 

dvacáté století. Korporativismus měl nahradit parlamentní systém systémem 

organickým, ve kterém by korporativistický parlament nahrazoval hospodářské 

společenské skupiny místo geografických a politických. V roce 1938 byly tedy zbytky 

italského parlamentu zrušeny a nahrazeny parlamentem korporativistickým. Nedošlo tak 
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ale k vytvoření nějaké alternativy k parlamentní demokracii, ale pouze k dalšímu 

rozšíření Mussoliniho diktatury.
159

 

Státní sektor hospodářství byl poměrně rozsáhlý a soudržný, a stát byl do značné 

míry státem „privatizovaným“. Byl vystaven tlaku nejsilnějších a nejvlivnějších 

hospodářských skupina a uskupení, které si ho podmanily. Korporace pak měly daleko 

k tomu, aby byly prostředníkem mezi prací a kapitálem a aby zprostředkovaly začlenění 

soukromé iniciativy do kontextu národní ekonomiky, jak si přáli levicoví fašisté. Místo 

toho byly závislé na velkém průmyslu a jejich prostřednictvím dokázaly největší 

skupiny a monopoly - Fiat, Montecatini, Snia Viscosa - umlčet všechny projevy 

dělnických požadavků a protestů a na druhé straně vykonávat tlak na stát v zájmu 

posílení vlastních pozic. Zbytky odporu, na který mohly narazit ze strany byrokracie a 

státní správy, se v atmosféře všeobecné korupce, které taková symbióza mezi státem, 

stranou a korporacemi napomáhala a kterou posilovala, daly snadno obejít.
160

  

Je tedy jasné, že mezi fašistickou Itálií, tak jak se ji fašisté snažili prezentovat 

navenek, vůči vlastním občanům a možná i vůči sobě, a Itálií skutečnou, byl velký 

rozdíl. Ve skutečnosti byl italský korporativismus založen na prázdných frázích a 

líbivých heslech, které měly vytvořit dojem, že Mussoliniho vláda se neopírá pouze o 

sílu. Je však nutné říci, že tato taktika slavila úspěch. 

V dubnu 1933 zahajoval Mussolini v Římě 18. meziparlamentní obchodní 

kongres. Delegáti ze všech koutů světa vyslovovali obdiv nad tím, jak dokázal svou 

zemi zachránit před politickou i hospodářskou krizí. David Lloyd George, bývalý vůdce 

radikálů a britský válečný ministerský předseda, prohlásil, že své země dokázali před 

krizí uchránit jen dva muži, Stalin a Mussolini.
161

  

Když kongres Spojených států odhlasoval prezidentu Franklinovi D. Rooseveltovi 

k řešení ekonomické situace výjimečné pravomoci, Mussolini prohlásil, že také 

Roosevelt je diktátor a že Spojené státy si uvědomily, že demokracie ztroskotala a že je 

zachrání jedině diktatura.
162
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6. Radikalizace a vstup Itálie do války 
 

Fašistické režimy se nemohly usadit a užívat si moci. Vůdce složil dramatické 

sliby: sjednotit, očistit a posílit své společenství; spasit je před ochablostí 

maloměšťáckého materialismu, nepořádkem a zkažeností demokratické politiky a 

zamoření cizími lidmi a kulturou; předejít hrozivé revoluci v majetku revolucí hodnot; 

zachránit společnost od úpadku a rozkladu. Jejich řešením mělo být: násilí vůči 

nepřátelům vnitřním i vnějším; naprosté pohlcení jedince společností; očista krve a 

kultury; horečné závody ve vyzbrojování a expanzivní válka.
163

  

Přestože se při svém nástupu Mussolini choval troufale, ve funkci premiéra dával 

před dobrodružstvím přednost stabilitě. Jeho záliba v „normalizaci“, která se poprvé 

projevila v roce 1921 v podobě Mussoliniho návrhu na smír se socialisty, s věkem 

narůstala, i když se na ní kromě osobních sklonů podílel i tlak okolností. Mussolini 

odmítal soupeřit se značnými pravomocemi monarchie, církve a svých konzervativních 

zastánců. Jeho hospodářská politika se během těchto raných let přizpůsobila zásadě 

laissez faire, jíž se řídily liberální režimy. Jeho prvním ministrem financí (1922-1925) 

byl profesor ekonomiky (a stranický aktivista) Alberto De Stefani, jenž byl oddán nejen 

ideji volného obchodu, ale i fašistickému ideálu povzbuzování výrobní síly.
164

 

K dalšímu kroku radikalizace a normalizace došlo po vraždě socialistického 

poslance Giacoma Matteottiho. Mussoliniho první reakcí na následnou bouřlivou kritiku 

byla další „normalizace“: klíčové ministerstvo vnitra, do něhož patřila i správa policie, 

svěřil Luigimu Federzonimu, předsedovi Národní strany, která se roku 1923 sloučila se 

stranou fašistickou. Poté co duce šest měsíců nereagoval na útoky nejen ze strany 

demokratické opozice, ale i některých svých konzervativních spojenců, byl nakonec 

tlakem stranických radikálů donucen uskutečnit akci, která se 3. ledna 1925 vyvinula 

v preventivní státní převrat, a započít dlouhý proces pozvolného nahrazování 

parlamentárního režimu tím, čemu (s jistou nadsázkou) říkal „totalitní“ stát. To, že 

jmenoval jednoho z nejnekompromisnějších fašistických bojovníků Roberta Farrinaciho 

                                                           
163

 Paxton, R. O.: Anatomie Fašismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 173 
164

 Sarti, R.: Fascism and the Industrial Leadership in Italy, 1919-1940: A Study in the Expansion of 

Private Power Under Fascism. Berkeley: University of California Press, 1971, s. 51 



64 
 

na post tajemníka fašistické strany, se jevilo být utvrzením jeho úmyslů nechat stranu 

určovat tempo, infiltrovat byrokracii a dominovat vedení státní politiky.
165

  

Když však v dubnu 1926, tedy o necelý rok později, Mussolini Farinacciho 

propustil a nahradil jej méně svéhlavým Augustem Turatim (1926-1929), opět na úkor 

strany posiloval normativní stát. Bylo však příznačné, že právě v tomto okamžiku svěřil 

italskou policii profesionálnímu státnímu úředníkovi Arturovi Bocchinimu, a nikoli 

nějakému stranickému fanatikovi typu Himmelara. Řízení tak svrchovaně významné 

složky, jako je policie, podle byrokratického principu (jmenování školených 

profesionálů podle služebního věku, respektování právních procedur přinejmenším 

v nepolitických případech), a nikoli jakožto součásti privilegovaného státu 

disponujícího ničím neomezenou, svévolnou mocí, to byl moment, jenž italský fašismus 

velmi výrazně odlišoval od nacistické praxe.
166

  

Roku 1928 Mussolini odstranil svého starého syndikalistického bojovníka 

Edmonda Rossoniho z vedení fašistického odborového svazu, čímž skoncoval 

s Rossiniho úsilím poskytnout těmto odborům skutečný podíl na tvoření hospodářské 

politiky a reprezentaci, v níž by byly managementu rovnocennými partnery v jediné 

soustavě korporativistických organizací. Po Rossoniho odchodu zbyl z původního 

„fašistického syndikalismu“ již jen monopol fašistických odborů na zastupování 

pracujících. Zaměstnanci a management si vzájemně čelili v samostatných organizacích 

a odboroví představitelé byli z jednání o podnikatelských záměrech vypuzeni.
167

  

Podoba, do které se Mussoliniho natolik vychvalovaný „korporativistický stát“ 

později vyvinul, se v praxi rovnala posílení „soukromé moci“ zaměstnavatelů na 

základě autority státu.
168

  

Mussoliniho nejrozhodnějším krokem směrem k normalizaci byla Lateránská 

smlouva s papežskou stolicí z roku 1929. Přestože tato dohoda zakazovala katolíkům 

v Itálii jakoukoliv politickou činnost, v dlouhodobém důsledku byla pro církev 
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výhodná. Papež Pius XI. nebyl žádný demokrat a v katolických politických stranách 

neměl příliš velkou zálibu; mnohem více upřednostňoval podporu škol a Katolickou 

akci - síť mládežnických a dělnických spolků, které měly společnost přeměnit zevnitř. 

(Pius XI. se již roku 1926 smířil s rozpuštěním Partito Popolare katolického kněze 

Luigiho Sturza. Vyjednal řadu konkordátů s evropskými diktaturami, včetně 

nacistického Německa, jejichž prostřednictvím přistoupil na rozpuštění katolických 

stran výměnou za přetrvání existence Katolické akce a farních škol). Posléze (navzdory 

střetnutí s fašistickými fanatiky, jež narušovali katolické mládežnické programy v roce 

1934) měly základní církevní organizace fašismus přetrvat a být ještě dlouho po válce 

oporou vlády Křesťansko-demokratické strany.
169

 

 Mussolini se značnou měrou uchýlil k tradiční autoritářské vládě, v níž 

monarchii, organizovanému podnikání, armádě a katolické církvi náleželo široké 

působiště autonomní zodpovědnosti, nezávislé jak na fašistické straně, tak na italském 

státě.  

S postupem svého věku Mussolini pravděpodobně tento způsob vládnutí 

upřednostňoval, ale byl si vědom toho, že mladší generace nemá s jeho stárnoucím 

režimem trpělivost. 

 „Byli jsme duševně vybaveni působit v přepadových komandech,“ stěžoval si 

mladý fašista Indro Montanelli v roce 1933, „ale osud nám přidělil roli švýcarské gardy 

konstitučního řádu.“
170

  

Také z tohoto důvodu se Mussolini roku 1935 vydal klasickou cestou fašistických 

režimů, totiž „vpřed“ : zvolil agresi vůči Etiopii. „Povaha italského národa musí být 

zformována bojem.“ Tvrdil, že válka je jediným zdrojem pokroku lidstva. „Válka je pro 

muže tím, čím je pro ženy mateřství.“
171

  

Duce začal s přípravami na invazi do Etiopie v letech 1933 - 1934. Toto osudné 

rozhodnutí, neodvolatelně ho totiž připoutalo k Hitlerovi a znepřátelilo mu Británii a 

Francii, vzešlo do značné míry z potřeby oživit fašistický dynamismus, ale rovněž 
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z tradičních nacionalistických imperiálních snů a touhy po odplatě za porážku Itálie 

v roce 1896 v Adwě.
172

  

Na počátku 30. let., kdy fašisté byli u moci již deset let, fašistické Černé košile 

byli čím dál samolibější a stranické posty byly dostupné všem nově příchozím, mnoho 

mladých dospívajících lidí fašisty vnímali jen jako pohodlné kariéristy. Fašistický režim 

se ocitl v krizi a bylo nutné jednat.
173

 

 Fašistická radikalizace ale nebyla dána jen vedením války. Válečné konflikty 

přirozeně radikalizují všechny režimy, ať již jsou fašistické či nikoli. Všechny státy po 

svých občanech v době války požadují více a občané jsou stále ochotnější, pokud věří, 

že se jedná o válku spravedlivou, podstupovat pro společnost mimořádné oběti, a 

dokonce se i vzdát některých svých svobod. Narůstající autorita státu se s nepřítelem 

před branami jeví jako logická. Během druhé světové války přistoupili občané 

demokracií nejen na materiální oběti, jako příděly a odvody do armády, ale i na 

významnější omezení svobody, například v podobě cenzury. 

Způsob fašistického vládnutí za války však nelze srovnávat s dobrovolným a 

dočasným omezením svobod v demokraciích. Ve fašistických režimech se za války 

může fanatická menšina v rámci strany cítit být oprávněna volně vyjadřovat svou 

zuřivost až za hranice jakéhokoliv racionálního posuzování důsledků.
174

  

 

6.1 Etiopie 

 

Hospodářská krize poškodila pověst režimu zvláště u lidových vrstev, které jí byly 

nejvíce postiženy. Tradiční cesta, jak upevnit vlastní prestiž, se obvykle nacházela 

v oblasti zahraniční politiky. Válečné dodávky navíc pomáhaly některým průmyslovým 

odvětvím definitivně překonat krizi. Zvoleným cílem byla Etiopie, poslední nezávislý 

africký stát, za jehož přijetí do Společnosti národů se zaručila právě Itálie. Během 
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horečnatých diplomatických jednání, která intervenci předcházela, Mussolini odmítl 

jakékoliv kompromisní řešení včetně těch, která pro něho byla velmi výhodná.
175

  

Mussolini kolísal mezi radikálními představami rasů a squadristů se svou vlastní 

inklinací k pořádku a nadvládě státu nad stranou. Nemohl však uniknout obrazu, který o 

sobě sám vytvářel, obrazu aktivistického hrdiny, a i jeho projev nadále zůstával 

zabarven revolučními symboly. Nemohl také zcela ignorovat touhu svých následovníků 

po naplnění původních cílů a skutečnost, že veřejnost očekávala významné činy, k nimž 

sám původně vyzýval. 

Po roce 1930 již v zahraniční politice přijal agresivnější tón, volající po 

vyzbrojování a předpovídající, že „dvacáté století bude stoletím fašismu. V roce 1932 

vzal opět do vlastních rukou ministerstvo zahraničí a v roce 1933 i ministerstva války, 

námořnictva a vzdušných sil. Rok 1934 již byl ve znamení tajných příprav na vojenské 

operace v Etiopii. Za záminku si vzal menší potyčku z dubna 1934 ve Walwalu, 

vzdáleném pouštním napajedle poblíž nevyznačené hranice mezi Etiopií a Italským 

Somálskem (dnešní Eritrea) a 3. října 1935 vyslal Mussolini do Etiopie svou armádu.
176

  

Mussolini měl v úmyslu Etiopii dobýt, protože chtěl, aby Itálie měla říši. Už dříve 

Italům připomínal imperiální slávu starověkého Říma. V Italské encyklopedii napsal, že 

„fašistický stát je úsilím o moc a nadvládu. Pro fašistickou doktrínu je impérium 

vyjádřením nejen územním, vojenským nebo obchodním, nýbrž také duchovním a 

mravním.“ V imperialismu spatřoval logické pokračování nacionalismu.
177

  

Po několika počátečních nezdarech postupovaly vojenské operace celkem rychle a 

v květnu 1936 skončily obsazením hlavního města Addis Abeby. Dovršení agrese 

nepochybně urychlila i bezohlednost italského generálního štábu, který dal příkaz 

k použití bojového plynu. O zbytek se postarala nedůslednost velmocí při uplatňování 

hospodářských sankcí vyhlášených proti Itálii Společností národů. Navzdory 

hospodářské blokádě do Itálie stále směřovaly dodávky pohonných hmot a Suezským 

průplavem i nadále proplouvaly její lodě.
178
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Krátké trvání válečného tažení přispělo k jeho popularitě. Mezi rolníky dosud 

stále přežíval starý mýtus 19. století o úrodné africké půdě, která čeká na schopné ruce 

italských pěstitelů. U středního stavu zase hrál roli nacionalistický motiv odčinění 

porážky u Aduy. Když 5. května 1936 Mussolini v jednom ze svých projevů z balkonu 

Benátského paláce vyhlásil ustavení italského impéria, popularita fašistického režimu 

opět stoupla.
179

  

Po nerovném boji, jenž si však stejně vyžádal více italských sil, než se původně 

očekávalo, mohl Mussolini vyhlásit své vítězství a 9. května 1936 prohlásit krále 

Viktora Emanuela III. císařem Etiopie. 

Válečné vzrušení a úsilí bylo doprovázeno „kulturní revolucí“ a „totalitním 

skokem“. Další aktivista, tajemník strany Achille Starace (1931-1939), vedl kampaň za 

vytvoření fašistického „nového člověka“ prostřednictvím zavedení „fašistických 

zvyků“, „fašistického jazyka“ a rasového zákonodárství. „Reforma zvyků“ nahradila 

uctivý a formální způsob onikání (lei) familiárnější a přátelštější druhou osobou, tedy 

tykání a vykání. Fašistický pozdrav nahradil měšťácké potřesení rukou. Státní úředníci 

začali oblékat uniformy a armáda se naučila pochodovat přehnaně vysokým krokem, 

jemuž říkali passo romano, aby bylo jasné, že není nápodobou německého pochodu.
180

  

 

6.2 Antisemitismus 

 

Nejmarkantnějším krokem fašistické radikalizace ve 30. letech byl diskriminační 

zákoník namířený proti Židům. V červenci 1938 „Manifest fašistického rasismu“ 

vyhlásil novou politiku, po níž brzy následovaly říjnové a listopadové zákony, které 

zakazovaly mezirasová manželství, v souladu s nacistickými norimberskými zákony, a 

vyřazovaly Židy ze státní služby a učitelství. Každý dvanáctý univerzitní profesor musel 

opustit svůj post. Nositel Nobelovy ceny, fyzik Enrico Fermi, který sám nebyl Žid, 
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dobrovolně odešel do Spojených států, poté co v Itálii přišel o mnoho svých kolegů 

z výzkumu.
181

  

O italských fašistech se většinou předpokládá, že napodobili nacistické rasové 

zákony kvůli angažovanosti italské zahraniční politiky v Ose a naklonění Hitlera. Itálii 

totiž nebyl antisemitismus vlastní a její malé a starodávné židovské komunity byly 

výjimečně dobře integrované. Mussolini měl na počátku své kariéry židovské příznivce, 

a dokonce i blízké spolupracovníky. V roce 1933 byl americkými židovskými 

vydavateli uveden mezi „dvanácti největšími křesťanskými zastánci Židů“.
182

  

Při bližším pohledu však v Itálii nalezneme podhoubí, na němž se antisemitismus 

mohl uchytit. Politika rasové diskriminace byla přijata Italy v koloniích. Nejprve 

v Libyi a posléze i v Etiopii italská armáda převzala taktiku odloučení nomádů od jejich 

zvířat a od potravy a vody. Jejich masová internace jako by předcházela jejich 

vyhlazení. V Etiopii zákony zakazovaly míšení ras (i když byly často vysmívány).
183

  

Dalším podhoubím byla nejednoznačnost katolického postoje k Židům. Ke cti 

katolicismu je nutno dodat, že se vůči biologickému rasismu vždycky stavěl nepřátelsky 

- církev například trvala na tom, že svátost křtu konvertitovi zajišťuje, že nemůže být 

nadále pokládán za Žida, bez ohledu na to, kdo byli jeho či její rodiče. Papež Pius XI. se 

před svou smrtí roku 1939 rozhodoval, zda vydat encykliku odsuzující nacistický 

biologický rasismus. Na druhé straně jsou zde slova na mši sloužené o Velký pátek 

označující Židy za „bohovražedný národ“, který zabil Krista. V církevních publikacích 

se po skandálně dlouhou dobu objevovaly výrazy těch nejhlubších forem antisemitismu, 

včetně potvrzení starodávné legendy o rituálně vraždících židech. Církev nevznesla 

žádný protest ani proti nebiologickým formám diskriminace Židů v katolických zemích, 

jako například kvótám na univerzitách či omezení hospodářské aktivity. Vatikán 

výslovně schvaloval to, že vichistická Francie diskriminovala Židy v zaměstnání i na 

školách.
184
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Mezi nábožensky založenými fašisty byl antisemitismus přítomen vždy. Nelze 

však popřít, že nový zákoník byl obecně neoblíbený a že v Itálií okupovaném 

Chorvatsku a v jihovýchodní Francii úřady Židy dokonce chránily. Když začali Němci 

Židy z Itálie roku 1943 deportovat, pouze málo Italů jim v tom pomáhalo.
185

  

 

6.3 Paralelní válka 

 

V září 1938 se Mussolini aktivně zasadil o úspěch Mnichovské konference. Byl si 

totiž vědom vojenské nepřipravenosti Itálie a přál si pouze získat čas. V té době už 

sdílel myšlenku války po boku Německa, i když chtěl, aby si fašistická Itálie uchovala 

prostor pro vlastní iniciativu. V předvečer vypuknutí druhé světové války Německo a 

Itálie uzavřely „ocelový pakt“, který kalkuloval s intervencí Itálie po boku třetí říše.
186

 

Itálie tedy vstoupila do války nejen vojensky nepřipravena, ale i ve stavu latentní 

politické krize. Masová důvěra, jíž se režim těšil za etiopského dobrodružství, se brzy 

vytratila. V atmosféře blížící se války a nepopulárního spojenectví s Německem se na 

koloniální úspěchy rychle zapomínalo.  

Když se Mussolini v září 1938 vracel z mnichovské konference do Itálie, vítaly ho 

davy: byla to pro ně vhodná příležitost, jak současně s věrností k ducemu vyjádřit i 

odpor k válce. Přitom nechuť k válce u většiny převládala nad náklonností k režimu, 

pokud k němu nebudila rovnou zřetelný odpor.
187

  

Ve chvíli, kdy země vstupovala do války, začal růst odpor i v samotných 

fašistických organizacích, zvláště mládeže a studentů. V tomto případě šlo o takzvanou 

„levou frondu“. Ale existovala i „pravá fronda“, k níž patřili průmyslníci, kteří 

s neklidem sledovali vytrvalé pronikání německého kapitálu do země, dále vojáci, 

znepokojení válečnou nepřipraveností, a posléze i úřednický aparát, obávající se, že 
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vstup do války by mohl narušit obtížně dosaženou společenskou rovnováhu a vystavit 

Itálii nebezpečným převratům.
188

  

Itálie měla vést válku „paralelně“ s německou válkou, vlastními silami a 

s vlastními cíli. Paralelní válka se brzy přenesla do východní Afriky, kde italské 

jednotky dobyly britské Somálsko, a do Libye. Poté dal Mussolini rozkaz k útoku na 

Řecko. Byla to však válečná operace prakticky improvizovaná a bez jakékoli znalosti 

situace. Operace, která měla být v představách duceho vojenskou procházkou, se 

přeměnila v ostudnou porážku a italské jednotky jen zázrakem udržely při řecké 

protiofenzivě pozice v Albáii.
189

  

Zatím se zhoršovala situace i na ostatních frontách. Britské letectvo zasadilo 11. 

listopadu 1940 těžký úder italské flotile kotvící v Tarantu. Na libyjské frontě přešli 

Angličané do protiofenzivy a 16. února 1941 dosáhli Benghází. Události se začaly 

měnit k horšímu i ve východní Africe a již tehdy bylo jasné, že ztráta Etiopie je jen 

otázkou času. 

Situace ve vnitrozemí nebyla o nic lepší. Přídělový systém na potraviny a základní 

životní prostředky byl sice přísný, ale privilegovaní občané, mezi nimi i fašističtí 

hodnostáři, jej obcházeli a bohatě využívaly černého trhu. Hospodářská závislost na 

německých průmyslových surovinách vzrůstala den ze dne a s vojenskými porážkami se 

rychle začaly vytrácet iluze o paralelní válce.
190

 

V prvních měsících roku 1941 začala nová fáze války, v níž Itálie zaujala 

postavení politicky a vojensky naprosto podřízené země. Vítězný německý vpád do 

Řecka a Jugoslávie ukončil dávné italské sny o vůdčím postavení na Balkáně. Následné 

vyslání německého expedičního sboru generála Rommela do Libye a jeho vítězná 

ofenziva až po Sollum vyzněly jako demonstrace podřízenosti italského velení 

Němcům. Posledním aktem servilnosti vůči třetí říši bylo rozhodnutí Říma nasadit 

vlastní sbor do války proti SSSR.
191
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Po agresi proti Sovětskému svazu a vstupu Spojených států do války (v prosinci 

1941) se konflikt vyvíjel pro mocnosti Osy stále nepříznivěji. Na podzim roku 1942 byl 

už pocit porážky všeobecný. Anglické vítězství u El Alameinu v říjnu a americké 

vylodění na pobřeží severní Afriky v listopadu naznačily, že válka, která se po dva roky 

vedla střídavě na pobřeží Libye a Egypta, se chýlí ke konci. V Rusku byla italská 

armáda poražena na hlavu a více než polovina jich padla nebo umrzla.
192

  

Nespokojenost, která v zemi narůstala, se postupně proměňovala v hněv a v 

organizovanou opozici. V prosinci 1942 se v Turíně ustavil Antifašistický výbor, 

v němž kromě socialistů, liberálů a komunistů byly zastoupeny i dvě nové strany, Strana 

činu, navazující na hnutí Spravedlnost a svoboda, k níž se přidala převážná část 

intelektuálů, a čerstvě založená Křesťanská demokracie. Byl to doklad toho, že se 

Vatikán začal od režimu distancovat.
193

  

V květnu byly poslední italské jednotky v Tunisku zahnány do moře a v červenci 

se anglo-americká vojska vylodila na Sicílii. V zákulisí režimu se začalo zoufale hledat 

východisko, které by Itálii umožnilo odpoutat se od Němců a zároveň ukončit 

nepřátelství se spojenci.
194

  

Mussolini prohrával válku a Italové se od něho odvraceli. Události nabraly rychlý 

spád. Jakmile bylo zřejmé, že se účast Itálie ve druhé světové válce po boku Hitlera 

mění v katastrofu, část státní moci - vyšší důstojníci, královi poradci, dokonce i někteří 

disidentští fašisté - se chtěli Mussoliniho zbavit a uzavřít se spojenci samostatnou 

mírovou smlouvu.  

Brzy poté, co se spojenci 10. července 1943 vylodili na Sicílii, odhlasovala 

fašistická Velká rada rezoluci o plném obnovení královské moci.
195

  

25. července propustil Viktor Emanuel Mussoliniho z úřadu a nechal jej uvěznit. 

Všichni byli přesvědčeni, že po pádu fašistické diktatury bude následovat brzký konec 

války a strádání.  
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Do čela nové vlády postavil král maršála Pietra Badoglia, který velel tažení proti 

Etiopii a po potupné porážce italské agrese proti Řecku odstoupil z funkce šéfa 

generálního štábu, čímž dal najevo, že za Mussoliniho svérázné vojenské akce nechce 

dále nést odpovědnost. Badoglio byl z jedné strany tlačen konzervativními zásadami 

krále a některých ministrů, a z druhé strany hlasitými požadavky antifašistických stran, 

které se domáhaly likvidace stávajícího režimu a uzavření míru, a nechtěl si znepřátelit 

ani jednu, ani druhou stranu.
196

  

Jeho prvním činem bylo, že veřejně vyhlásil pokračování války a zákaz 

shromažďování a schůzí. Fašistickou stranu sice rozpustil, ale nedovolil obnovit jiné 

strany. Poskytl svobodu politickým vězňům, ale zároveň ponechal na vysokých místech 

některé vojáky a proněmecké úředníky.
197

  

Zatímco ministr zahraničí Guariglia 7. srpna sdělil svému německému kolegovi 

von Ribbentropovi, že italská zahraniční politika se nezměnila, byly už podniknuty 

první kroky k dosažení příměří se spojeneckými armádami. Předběžné schůzka a 

jednání se donekonečna protahovaly v marné naději, že se podaří přimět spojence, aby 

ustoupili od svého požadavku na bezpodmínečnou kapitulaci, a tak do jisté míry vrátit 

prestiž monarchii, zkompromitované dvacetiletou kolaborací s fašismem. Badoglio a 

král chtěli vyváznout z konfliktu se souhlasem Němců a současně získat od spojenců 

výhodné podmínky k uzavření příměří. Pro spojence však byly v dané chvíli přednější 

vojenské záměry a závazek o bezpodmínečné kapitulaci Itálie, na kterém se dohodli se 

SSSR. Nakonec vládě nezbývalo než bezpodmínečnou kapitulaci přijmout. 3. září 

podepsal generál Castellano dohodu o příměří v zapadlé sicilské vesnici Cassibile. 8. 

září večer bylo příměří vyhlášeno rozhlasem.
198

  

Itálie se ocitla ze dne na den bez vlády. Na jejím území došlo k hrozivé 

koncentraci cizích vojsk, země byla zaskočena přívalem protichůdných zpráv. Někteří 

vojenští velitelé se vzdali Němcům a opustili vlastní jednotky, jiní se pokusili 

organizovat odpor. Námořnictvo, snad nejvýraznější protifašistická složka armády, 

neváhalo a podle podmínek dohody o příměří vyplulo směrem k Maltě. Během plavby 
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přišlo o jednu ze svých nejlepších jednotek, pancéřovou loď Roma, kterou se Němcům 

podařilo potopit. Mnoho vojáků z posádky v Cefalonii, z níž Němci povraždili 8400 

mužů přešlo k jugoslávským partyzánům.
199

  

 

6.4 Italská sociální republika a hnutí odporu 

 

Itálie byla rozpolcena na dvě části. Na jihu byla Badogliova vláda a spojenecké 

jednotky, které 1. října dosáhly Neapole a zaujaly postavení na frontové linii od 

Jaderského moře směrem na Pescaru přes Montecassino. Na severu byli Němci a 

fašistická vláda Mussoliniho, kterého 12. září osvobodilo nacistické paradesantní 

komando vedené kapitánem SS Ottou Skorzenym.  

Tato Italská sociální republika, jejíž hlavní město bylo v městečku Salò na jezeře 

Garda, nebyla ničím víc než loutkou v rukou Němců. Osvobozena od nutnosti 

vyrovnávat se s církví, králem a finančním a průmyslovým vedením Itálie, se navrátila 

k radikálním podnětům raného fašismu.
200

 

V Salò se Mussolini obklopil zbývajícími stranickými fanatiky a několika 

pronacistickými úředníky. Hráli na jedinou kartu, která jim zbyla: populistický 

nacionální socialismus. Program nové fašistické republikánské strany volal po 

„socializaci“ sektorů hospodářství nezbytných pro soběstačnost (energie, surovinová 

základna, nepostradatelné služby) a v soukromých rukou nechával jen majetek, který 

byl plodem osobního snažení a úspor. Veřejný sektor měl být řízen správními 

komisemi, v nichž by měli zastoupení i dělníci. Neproduktivní a zanedbaná 

hospodářství měli převzít námezdní pracovníci.
201

  

Římský katolicismus byl i nadále náboženstvím fašistické republiky, ale řada 

nových předáků nebyla náboženského založení. Nová republika slíbila, že bude 

vládnout prostřednictvím shromáždění, které bude voleno odbory, profesními 
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skupinami a vojáky. K uskutečnění těchto opatření však nikdy neměla dost sil. Hlavním 

smyslem její radikalizace bylo vytvoření policie a ozbrojených jednotek.
202

  

Nové ozbrojené síly oddané fašismu měly pokračovat ve válce proti spojencům. 

Skládaly se zejména ze skupin dobrovolníků, jako například Desátá flotila torpédových 

člunů prince Borgheseho, která však bojovala na souši a převážně proti hnutí odporu.
203

  

Zástupci republiky Salò se rovněž snažili zvrátit odmítnutí většiny Italů brát 

antisemitismus vážně. Shromáždili Židy a nahnali je do táborů, kde k nim nacisté měli 

snadný přístup.  

Mussoliniho toužil po pomstě na zrádcích z řad fašistů. Do rukou se mu ale 

dostalo jen pár členů fašistické Velké rady, kteří 25. července hlasovali proti němu, 

nicméně pět z nich bylo ve Veroně v lednu 1944 popraveno - včetně Mussoliniho 

vlastního zetě hraběte Ciana, bývalého ministra zahraničí fašistického režimu.
204

  

V říjnu vyhlásila Badogliova vláda Německu válku. K prvním partyzánským 

oddílům, které zorganizovali komunisté a příslušníci Strany činu, se připojily jednotky, 

kterým veleli důstojníci pravidelné armády. Komunisté a ostatní protifašistické strany 

alespoň na počátku nesouhlasili s králem, jemuž předhazovali dějinnou odpovědnost za 

nástup fašismu k moci a za to, že jej podporoval až do stávající katastrofy. Na sjezdu 

antifašistických stran v Bari v lednu 1944 požadovali levicový představitelé v čele 

s Výborem národní svobody jednomyslně okamžité odstoupení krále.
205

  

Aktivita hnutí odporu vzrostla natolik, že je spojenci museli považovat za 

rovnocenného partnera. Když v červnu 1944 pronikly spojenecké jednotky do Říma, 

Badoglio odevzdal moc nové vládě premiéra Bonomiho, v níž byli zastoupeni vůdci 

antifašistických stran, a vláda se prohlásila za představitele Výboru národního 

osvobození.
206
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Osvobození Říma a Florencie v červnu a v srpnu 1944 a perspektiva blížícího se 

vítězství spojenců značně přispěly k zesílení aktivity partyzánských oddílů, které na 

severu organizovaly různé strany.  

V době od září 1944, kdy byla spojenecká vojska zastavena na gótské linii, do 

dubna 1945, kdy byla osvobozena severní Itálie, prožilo partyzánské hnutí osm velmi 

tvrdých měsíců, během nichž došlo k masovým německým raziím a k nejsurovějším 

represáliím proti civilnímu obyvatelstvu.  

Nacisté se znovu zmocnili řady osvobozených území a právě v tomto období 

padla většina z obětí války za svobodu. Ale partyzánské jednotky v boji pokračovaly. 

Když v dubnu 1945 na ostatních frontách prakticky skončily boje a jednotky 

spojeneckých armád pronikly do Pádské nížiny, byla již nejdůležitější města a hlavní 

průmyslové závody v rukou osvobozeneckého vojska, a několik málo zbývajících 

Mussoliniho stoupenců se rozprchlo
207

  

Italští partyzáni Mussoliniho našli 28. dubna ukrytého vzadu v německém 

vojenském náklaďáku mířícím k západnímu břehu jezera Como, a zabili ho i s jeho 

mladou milenkou Clarou Petacciovou a s několika dalšími význačnými fašisty. Poprava 

byla vykonána v poledne 28. dubna na Piazzale Loreto v Miláně, kde byla vystavena 

jejich mrtvá těla.
208

  

V Itálii tak válka oficiálně skončila kapitulací zdejších německých sil 2. května 

1945.  

 

6.5 Úvahy o italském fašismu 

 

Jak tedy závěrem charakterizovat období dvacátých až čtyřicátých let 19. století? 

Lze vůbec obecně vymezit fašismus nebo se jedná jen o specifický úsek dějin 

neoddělitelný od svých souvislostí? Z toho, co bylo řečeno výše, můžeme usoudit, že 

poskytnout obecnou definici fašismu je přinejmenším složité.  
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Fašismus od počátku postrádal ucelenou jednotnou doktrínu, o kterou by opíral 

své kroky. Reagoval na současnou situaci, přizpůsoboval se, aby přežil. Cíle stanovené 

na počátku opouštěl, aby na cestě k moci nacházel nové. S novými cíly přicházely nové 

doktríny, s novými úspěchy nové ambice, s neúspěchy nové zástěrky. Fašismus nelze 

charakterizovat jako celek, protože se rozpadá na různá stadia.  

První zakládající stadium se i v současnosti vyskytuje dost často. Jde o extrémně 

pravicová hnutí s řadou zjevných či skrytých vazeb na fašismus. Po druhé světové válce 

lze příklady tohoto stadia najít ve všech průmyslových, urbanizovaných společnostech, 

jejichž politici počítají s podporou mas. V druhém stadiu se tato hnutí v politických 

systémech ujímají významných role s nemalými politickými zájmy.  

Fašismus byl utvářen politickým prostorem, do kterého se začlenil a 

spojenectvími, která byla nezbytná pro postup do druhého a třetího stadia. Od roku 1945 

však byly všechny kopie klasického fašismu příliš radikální nebo příliš šokující, než aby 

si získaly spojence. Například hnutí skinheadů by se mohlo stát praktickým 

ekvivalentem Hitlerových SA a Mussoliniho squadristů, pokud by se mu podařilo 

vyvolávat místo nechuti kladný ohlas. Kdyby je významné složky politické elity začaly 

podporovat nebo je alespoň tolerovat, začali by se blížit druhému stadiu.  

Nejzřetelněji nám fašismus předvedlo stadium radikalizace, jejímž jádrem byla 

válečná expanze. Každý režim se sice může radikalizovat, ale hloubka a síla 

fašistického sklonu k ničivému násilí, vedoucímu až k sebedestrukci, fašismus výrazně 

odlišuje. Fašistická Itálie se nejvíce radikalizovala v porobené východní Africe, když 

zdejší italské vojenské dobrodružství vrcholilo.  

Straničtí radikálové si volně vybíjeli svou nenávist a svou posedlost takovým 

způsobem, který byl cizí tradicím státní služby. Nejedná se jen o záležitost morální 

citlivosti, někteří důstojníci a státní úředníci byli činy SS na dobytých územích zděšeni, 

ale jiní se k nim připojili, buď ze skupinové solidarity, nebo proto, že začali být otrlí. 

Pro tradiční vojenskou diktaturu by bylo nemyslitelné, aby tolerovala pronikání 

militantních straníků do vojenské sféry, jako to dovolil Hitler a v Etiopii i Mussolini. 

V tomto konečném stadiu si byla posedlá menšina schopna nesmiřitelně vybíjet svou 

nejvášnivější nenávist až za poslední hranice lidské zkušenosti. Osvobození od zábran 
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umožnilo skalním fanatikům hnutí mít navrch nad svými buržoazními spojenci a 

uskutečňovat některé z původních radikálních plánů. V odlehlých oblastech impéria 

oživil fašismus násilí člověka proti člověku z raných dnů squadrismu a pouličních 

rvaček SA.
209

 

Fašismus si lze snadno splést s vojenskou diktaturou, neboť oba fašističtí vůdci 

zmilitarizovali společnosti, jimž vládli, a do samého centra svého snažení umístili 

dobyvačnou válku. Zbraně a uniformy jim byly fetišem. Ve 30. letech byly všechny 

fašistické milice uniformované a fašisté si vždy přáli přeměnit společnost v ozbrojené 

bratrstvo. Všechny typy fašismu jsou sice bez výjimky militaristické, avšak ne všechny 

vojenské diktatury jsou nutně fašistické. Většina vojenských diktátorů prostě jedná 

tyransky, ale na rozdíl od fašistických vůdců se neodvažují rozpoutávat výbuchy 

lidových vášní. Vojenské diktatury jsou mnohem běžnější než fašismus, protože nutně 

nenavazují na neúspěšnou demokracii, a tak existují už od dob prvních válečníků.
210

 

Konečným důsledkem bylo, že se fašistické režimy v Itálii a v Německu tak 

dlouho hnaly za stále opojnějšími úspěchy, až se samy ocitly na pokraji propasti a 

posléze se do ní zřítily. Už od počátku se tak zdály být odsouzeny k sebezničení ve 

svém iracionálním, fanatickém spěchu naplnit „privilegovaný vztah s dějinami“, který 

svému lidu přislíbily.  

V roce 1963 napsal německý filozof Ernst Nolte, že přestože fašismus přetrval i 

rok 1945, o svůj skutečný význam již přišel. Mnozí se s ním shodli na tom, že fašismus 

byl produktem určité jedinečné krize vyrůstající z kulturního pesimismu 90. let 19. 

století, vřavy „nacionalizace mas“, vypětí první světové války a neschopnosti 

liberálních demokratických režimů poradit si s následky války a zejména s rozšířením 

bolševické revoluce.
211

  

 V cestě oživení klasického fašismu po roce 1945 stál nejvíce hluboký odpor, 

který fašismus nakonec vyvolával. Z Hitlera se všem po rozšíření hrůzných snímků 

z osvobozených koncentračních táborů zvedal žaludek. Pro Mussoliniho a jeho roli měli 

spíše posměch.  
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Interpretace fašismu podle Mussoliniho: 

V roce 1929 vyšel první díl Gentileho Italské encyklopedie, a aby zpracoval heslo 

„fašismus jako doktrína“, požádal Gentile Mussoliniho. Ten napsal, že fašismus 

znamená naprostou nadřazenost státu. Odmítá liberalismus, který přehnaným 

zdůrazňováním staví práva jednotlivce nad práva státu, neboť stát se skládá z mnoha 

jednotlivců a celek je víc než jednotlivé části.  Jedinec může své možnosti plně uplatnit 

pouze službou státu. Stejně tak fašismus odmítá socialismus, který klade nad věrnost 

státu věrnost třídě, a odmítá marxistickou ideu historického materialismu, podle níž má 

na dějiny rozhodující vliv zápas mezi hospodářskými třídami. Fašismus nepopírá, že 

takové materiální třídní zájmy existují, avšak je přesvědčen, že ve velkém národě 

ustoupí tyto sobecké třídní zájmy velkému ideálu služby státu.
212

 

Fašismus je proti demokracii a demokratickým lžím. Fašismus je proti pacifismu, 

neboť nevěří ani v možnost, ani v užitečnost trvalého míru, je jen zástěrkou pro únik 

před zápasem a pro zbabělost před tváří oběti. Pouze válka vede k nejvyšším projevům 

lidské energie a vtiskuje znamení ušlechtilosti tomu lidu, který má odvahu ji vést. 

Fašismus podporuje obecně náboženství a zvlášť italský katolicismus. Nesnaží se 

vytvořit si vlastního boha, jako to dělal Robespierre, a nepodniká marné pokusy boha 

z lidské duše vymýtit, jako to činí bolševismus. Fašistickému státu jde o moc a 

nadvládu, snaží se vytvořit říši, nikoli proto, že by bažil po získání nějakého čtverečního 

kilometru území, nýbrž proto, že expanze národa je výrazem jeho životaschopnosti.
213
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7. Závěr 

 

Italský fašistický systém měl zpočátku úspěch. Přispěl ke zlepšení hospodářské 

situace i nastolení vnitřního pořádku. Podnikatelé ho upřednostňovali před socialismem 

i tržním systémem a na mezinárodní úrovni byl chápán jako nová hráz proti 

komunismu.  

Za hospodářské krize v roce 1929 zahájila Itálie politiku rozšiřování veřejných 

výdajů a omezování osobní spotřeby. Stát poskytoval finanční pomoc a podporu 

italským průmyslníkům a vytvářel nová pracovní místa. Snížila se nezaměstnanost a 

navenek to vypadalo, že Itálie našla lék na překonání krize.  

Ale politika státu vždy převažovala nad ekonomikou. Korporativní systém byl jen 

prostředek k dosažení cílů fašismu: sjednocení společnosti pod vládou jednoho vůdce. 

Jen maskovaná obdoba protekcionářství. Stát financoval především válečný průmysl, 

protože hlavním cílem fašistů nebylo posílit hospodářství a nastolit fungující politický 

systém, ale připravit se na válku, která pro ně byla otázkou cti a logickým vyústěním 

nacionalismu.  

Fašisté prezentovali korporativní systém jako opozici vůči komunismu, 

socialismu i kapitalismu. Mělo dojít k vytvoření nového spojení ekonomiky a státu tím, 

že skupiny podnikatelů a dělníků, kteří podle fašistů tvoří organický sjednocený celek, 

spolu měly vzájemně spolupracovat a odstranit tak třídní boj, protože budou jednat 

v zájmu státu, který převažuje nad zájmy osobními.  

Ale stejně jako se alibisticky měnily a přizpůsobovaly počáteční cíle a záměry 

původních fašistů, přizpůsobovaly se i fašistické interpretace korporativismu. 

Hospodářství stálo vždy až za fašistickými ideály a korporativismus byl v podstatě jen 

prostředkem, jehož pomocí chtěla fašistická strana ovládnout hlavní ekonomické 

složky. Největší průmyslové skupiny si však poté v prostředí všudypřítomné korupce 

mohly dovolit ignorovat dělnické požadavky a zároveň tlačit na stát v zájmu posílení 

vlastních pozic.  
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V takovém prostředí se fašistické teorie korporativismu postavené na slabých 

základech snadno hroutily.  

Korporativní systém fašistické Itálie tak zůstane v historii zapsán jako neúspěšný 

pokus fašistického vůdce Benita Mussoliniho, opojeného prozatímní mocí, vytvořit 

v rámci totalitního nacionalistického režimu jakousi alternativu k parlamentnímu 

systému. Sám Mussolini pak představuje rozporuplnou postavu dějin. Muž dostatečně 

schopný a ambiciózní, přesvědčivý a charismatický, ale také alibistický a nejistý, 

zaslepený, arogantní a sobecký.  

Historie nám zatím neukázala ten nejlepší systém společenského uspořádání, 

možná ani žádný neexistuje, ale ukázala nám, že diktátorský kult vůdce a fašistické 

ideály nemají ve vyspělé demokratické společnosti nárok na úspěch.  
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Seznam zkratek: 

 

např.       například 

OSA       vojensko-politické uskupení nacistického Německa, Itálie a následně Japonska 

OVRA    tajná policie fašistické Itálie 

prof.        profesor 

resp.        respektive 

SA           útočné oddíly německé nacistické strany NSDAP 

SSSR      Svaz sovětských socialistických republik 

tj.             to je 

tzv.          takzvaný  
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Název diplomové práce v anglickém jazyce 

 

Corporative system of Fascist Italy 

 

Shrnutí v anglickém jazyce 
 

The purpose of my thesis is to analyse a specific term in Italy in the years 1924-

1945. In this period was established Italien fascism based on nationalism, authoritative 

leadership, militarism and a strong economic role of state. 

Corporativism can be described as a political and social theory characterises by a 

limited number of organizations, which have a public monopoly to represent an interests 

of each such a group. These organizations then negotiate with state authorities and 

influence public policy. But there are many theories describing corporativism and it is 

dividend into two different types. Fascist Italy was an example of an authoritative 

corporativism.  

Italien fascist claimed that corporativism will create a new relation between 

economy and state through a cooperation between groups of employers and employees.  

But there was a signifiant diference between the theory and a real economic 

situation in Italy.   

 Corporativism was basically just an instrument used by the fascist party to 

control main economic interests and through a promotion of a military industry prepare 

Italy to war.  

The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different 

aspects of corporative system of Fascist Italy.  

Chapter One is introductory and describes my purposes for chosing this particural 

topic as a subject for my thesis.  



86 
 

Chapters Two and Three define basic terminology used in the thesis: 

corporativism and fascism. They are subdivided into another parts, which focuse on 

basic terms, origins, definitions and types of corporativism and fascism.  

Chapter Four concentrates on beginnings of italien fascism and a nature of fascist 

government.  

Chapter Five is the main centre of the study and analyzes the corporative system 

of Fascist Italy.  

Chapter Six is about a radicalization and a participation of Italy in the Second 

World War which led to the end of fascism in Italy.  

Chapter Seven is a conclusion and summarizes the outcome and results of my 

research.   

The main aim of the thesis is to remind this specific term of our history so that we 

can learn from it. I hope that history show us that such a terms as nacionalism, fascism 

or totalitarism have no place in a democratic legal society.    
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Seznam klíčových slov 

 

fašismus – fascism 

korporativismus – corporativism  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 


