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Benito Mussolini
a italský fašismus

První světová válka (1914-1918) zanechala v osudech světa bohužel velmi
výraznou stopu.
Změnila se mapa světa (a Evropy zvlášť), staré říše zmizely (např. habsburská
monarchie), nové státy vznikaly (např. Masarykovo Československo).
Z carského Ruska se v roce 1917 stalo komunistické (bolševické) SOVĚTSKÉ
RUSKO.
Demokracie v Evropě – navzdory vzniku řady nových demokratických republik - oslabila.
V poraženém Německu (pokus 1923, definitivně 1933) i vítězné Itálii (1922)
spatřily (z různých důvodů) světlo světa pravicové diktatury: Mussoliniho
fašismus a Hitlerův nacismus.
Dokument věnovaný italskému diktátorovi názorně popisuje kořeny fašistického
hnutí (frustrace z válečných obětí a nedostatečné „odměny“ pro Itálii za válečné
ztráty na versailleské mírové konferenci v roce 1919 + strach bohatých vrstev z komunismu) a představí i Mussoliniho osobnost, zejména jeho proměnu ze socialistického novináře v pravicového diktátora.
Divák se dozví, jak se Mussoliniho „černé košile“ dostaly k moci („pochod na Řím“
30. 10. 1922), jak rychle se následně podvolila Itálie diktatuře fašistické strany a jak
proběhla demontáž italské demokracie. Dokument ukáže i důležitou roli poslušných
médií (tisk, rozhlas) a metody demagogické propagandy, které Mussolini a jeho pomahači ovládali velmi dobře (např. Mussoliniho „péče“ o zaměstnance).
Od 30. let pak fašistický blok (OSA Berlín-Řím) žene svět do nové světové války.
Od poloviny 30. let dominuje A. Hitler (původně Mussoliniho „žák“). Mussolini sní
o nové „římské říši“, tedy o ovládnutí Středomoří. I proto napadne Habeš (1935),
podporuje (s Hitlerem) diktátora Franca v občanské válce ve Španělsku (1936-39)
a Hitlerovi pomáhá likvidovat Československo (MNICHOVSKÁ KONFERENCE
v září 1938).
Na druhou světovou válku (1939-1945) ale není (hlavně ekonomicky) připravena
a Mussolini to ví. Italům se na frontách (Balkán, severní Afrika, východní fronta)
nedaří a Mussolini je v létě 1943 svržen. Hitler ho sice nechá osvobodit a „vládnout“
na severu Itálie (republika Salo), ale na jaře 1945 ho zajmou a popraví partyzáni...
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Mgr. Zdeněk Dvořák

