
činami, které italský fašismus přivedly k vítězství, Michels uvádí: I. rozhořčení patriotů, 

kteří viděli v revolučním dělnickém hnutí ohrození výsledků války; 2. v zoufalství vrstvy 
intelektuálů, kteří již za války těžce strádali a nyní se obávali, že budou utištěni také so
ciálně; a konečně 3. v obavách podnikatelských kruhů, aby nepřišly o svůj majetek. 
V této souvislosti si také musíme uvědomit, že poválečné Italii hrozilo zprvu velké ne
bezpečí vnitřního rozvratu hospodářského i společenského a že měla na vybranou mezi 
bolševismem a radikálním znovuobnovením porušeného řádu něčí pevnou rukou. I talie 
se tehdy rozhodla pro cestu druhou, tím spíše, že jí v Mussolinim vyrostl energický dik
tátor. (Michels tu přímo praví, že italským vrstvám lidovým mnohem více odpovídá 
typ silného vůdce, než typ demokracie parlamentární, jež je pro politickou a vůbec kul
turní nevyspělost širokých vrstev neuskutečnitelná. Bezpečně tu poznáváme autora 
knihy "Strany a vůdcové", kde rozvinul své učení o "železném zákonu" oligarchie.) 

S velkou pečlivostí a velkými věcnými znalostmi autor sleduje vývoj poválečné 
Italie na jednotlivých úsecích činnosti státní a organisace společenské. Věnuje nále
žitou pozornost výstavbě nového života hospodářského, pracovnímu zákonodárství, otáz
kám finančním, průmyslovým a obchodním, rozvoji italského vysokého školství,poměru 
církve a státu, cizineckému ruchu a četným jiným. S obzvláštní důkladností probírá de
likátní poměr politiky italské a francouzské, aby skončil některými výhledy do blízké 
i vzdálené budoucnosti. 

Celkem -možno říci, že dílo Michelsovo je souborem ohromných vědomostí, které 
jsou stejně zajímavé jako poučné. Spisovatel zůstává vzácně věcný a objektivní, třebaže 
se netají svými sympatiemi k fašismu. Pro nás pak má pročtení jeho díla význam hlu
boce výchovný: kdo si pozorně pročte jeho rozbor vzniku a růstu fašismu, pozná, že je 
to politický a hospodářský útvar, vyrostlý z typických poměrů italských, který měl své 
zvláštní (i t a I s k é!) podmínky rázu geografického, hospodářského, politického, psycho
logického i sociologického, a že tedy umělé přenášení fašismu do poměrů a podmínek 
jiných stane se povrchním a naivním nošením černých košil nebo zdravením a la 
Mussolini! Dr. Ant. Ohrdlík. 
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