
vyhlášení výsledku také skutečně vystoupil generál P I a s t i r a s diktátorským pro
hlášením, jež se však nemohlo udržet proti odporu, organisovanému s druhé strany ge
nerálem K on d y I i sem. Zasažení presidenta Zaimise se podařilo odvrátiti krvavé 
srážky a instalovat zákonný režim, opřený o majoritu sněmovny. ' Dr. R. Procházka. 
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Italie a zejména výstavba italského fašistického státu upoutala nejenom zájem prak- , 
tických politiků, nýbrž také vědeckých pracovníků. Mezi ně patří též Robert Michels; 
učenec světového jména, jehož přítomné dílo vyšlo jako pátý svazek sbírky státně vě
deckých monografií "Der Aufbau moderner Staaten". Ačkoliv nedávno bylo českým pře
kladem zpřístupněno dílo H. W. Schneidera: F a š i s m u s, jeh o t e o r i e a p r a k se , 
v I t a I i i, nemůže studie l\.fichelsova zůstat bez povšimnutí, ježto knihu Schneiderovu 
ještě v mnohém předčí. Jeto krásná monografie, bohatě dokumentovaná a dané the~a 
úplně vyčerpávající. , 

Není myslitelno, aby někdo, kdo chce podat všestranný přehled základu a rozvoje 
dnešní I talie, omezil se časově jen na dobu od ' vzniku fašismu. Také ,Michels udělal 
velmi dobře, že se vrátil zpět do minulosti. Jinak by se mu bylo nepodařilo zachytit 
a srozumitelnou učinit dějinnou souvislost vývoje, jehož výsledkem byla výstavba po
válečné Italie, neboť tak složitý společenský útvar, jakým je stát, nemůže vyrůsti 
přes noc. 

Základ byl položen politickým sjednocením Ita1ie, ačkoliv i potom vznikaly vždy 
nové a nové problémy, s nimiž se mladé pokolení musilo postupně vyrovnávat. Bylo to 
zejména myšlenkové vypracování principu národnostního, jemuž se dostalo zajímavého 
doplnění myšlenkami stoupenců italského socialismu. Dále přišlo v úvahu pozvolné osla
bování principu smýšlení demokratického se současně postupujícím zanikáním myšlenek 
revolučních. N askyda se řada vnitřně i zahraničně politických otázek: poměr církve 
a státu; pozvolna se měnící životní sloh, kdy Italie opouštěla starou tradici země "dolce 
farniente"; rasové rozdíly mezi obyvatelstvem jiho- a severoitalským; poměr Italie 
k Německu, Rakousku, Rusku, Anglii a Francii. 

Druhá část knihy Michelsovy zahrnuje dobu od přechodu stol. 19. a 20. až do vy
puknutí světové války. Tato doba stála ve znamení rychlého kulturního i hospodář
ského rozmachu země: byla zahájena nová finanční politika a nová orientace politiky 
zahraničního obchodu; byly učiněny značné pokroky v rozvoji moderního průmyslu, 
což bylo hlavně umožněno intensivním využitím vodní síly na výrobu elektrické energie 
(už v r . 1905 měla Ita1ie tři ze šesti největších evropských elektráren!) ; stejně pozoru- , 
hodné byly výsledky v hygienických a kulturních poměrech širokých vrstev. Ke slovu 
se hlásily nové, svěží síly a nový vzruch, a to z tábora nacionalistů, tak též z tábora so- . 
cialistů. I talie vyrůstala v opravdovou šestou velmoc, když jí byla formálně uznána 
již předtím na londýnské konferenci r. 1867. A toto vědomí kypící síly ji také přivedlo 
do světové války. 

Třetí hlavní díl knihy, který je počtem stránek nejobsáhlejší, je také nejzajímavější. 
Je přehledným obraz~m Italie po světové válce, t. j. Italie fašistické. Mezi hlavními pří-
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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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