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Michela Winock rozlišil devět základních témat antimodernistické kulturní revolty, 

která podle jeho názoru souvisela s fašistickým a nacistickým hnutím první poloviny 

dvacátého století: nenávist vůči přítomnosti, nostalgii po zlatém věku, chválu 

nehybnosti, antiindividualismus, elitářství, nostalgii po posvátnu, strach z genetické 

degradace a demografického kolapsu, moralismus a antiintelektualismus. 
 

 

 

1. Nenávist vůči přítomnosti. Již Gustav Flaubert si povšiml v Dictionnaire des 

idées reçues  sklonu svých současníků připisovat své epoše ty nejhorší vlastnosti. 

Edouard Drumont dramaticky prohlašoval: „Nikdy se Francie nenacházela 

v kritičtějším stavu“.   

 
Edouard Drumont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Drumont_(1898).jpg, 15. 8. 2011 
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2. Nostalgie po zlatém věku. Současnost je zavrženíhodná, protože představuje 

degradaci původního ideálního stavu způsobenou modernitou. Uctívaný sociální řád, 

k němuž se nositelé nostalgie upínali, mohl mít podobu věku Ludvíka XIV., 

Napoleonovy vlády nebo archaické primordiální komunity před Pádem, v níž vládla 

harmonie mezi člověkem a přírodou či mezi člověkem a božským.   

 

 

3. Chvála nehybnosti. Dekadence je často spojována s neustálou změnou. Maurice 

Barrès se vyznal v obdivu ke stabilitě minulosti. Charles Maurras stavěl klasicismus 

jako vzor absolutní stability řádu, míry, symetrie a kázně do protikladu vůči 

romantické estetice nestability. Kritikové modernity vynášeli nehybnost starověké 

Sparty nebo Platónovy utopické Republiky. Změna je zlo a zakotvení v místě nebo 

v sociálním statusu je morálně nadřazené. François Brigneau napsal: „Miluji 

rolnickou, rodinnou a řemeslnickou Francii, nemám rád Francii měst. Adorace 

nehybnosti se odráží v nezměrném množství metafor a symbolické kreativitě. 

Typickým příkladem je strom vyjadřující posvátné a vznešené sepětí s místem; je 

ztělesněním autenticity a genealogie, které staví autochtonnost do protikladu 

vůči židovskému nomádství. Jacques de Bossuet v podobném smyslu uvedl, že každý 

člověk se rodí poddaným.   
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Maurice Barrès 

http://www.bookine.net/mauricebarres1.jpg, 15. 8. 2011 

 

 
Charles Maurras 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maurras.png , 15. 8. 2011 
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4. Antiindividualismus. Odpůrci modernity postrádají v moderní společnosti 

organickou sociální hierarchii vedenou respektovaným vůdcem a založenou na 

vzájemné solidaritě a loayalitě. Liberalismus je pro představitele totalitních a 

fundamentalistických ideologií méně přijatelný než socialismus, protože mu dávají za 

vinu dezintegraci společnosti a anomii. Louis de Bonald, jeden z předních 

francouzských kontrarevolučních myslitelů, zdůraznil, že „člověk existuje pouze pro 

společnost a společnost jej vytváří pouze pro sebe sama“. 

 
Louis de Bonald 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2004/img/bonald.jpg , 15. 8. 

2011 
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5. Elitářství. Dekadence má své počátky v rozkladu tradičních elit. Ernest Renan 

napsal: „Francie, tak jak ji vytvořilo všeobecné hlasovací právo, se stala hluboce 

materialistickou, vznešené zájmy Francie včerejška, patriotismus, záliba v kráse, 

láska ke slávě, zmizely současně se vznešenými třídami, které kdysi reprezentovaly 

duši Francie. Řízení a spravování věcí veřejných byly svěřeny masám, a masy jsou 

lhostejné, hrubé, ovládány nejpovrchnějším sobectvím.“     

 
Ernest Renan 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Ernest-Renan.gif , 15. 8. 2011 
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6. Nostalgie po posvátnu. Pouze část z kritiků modernity se odvolává na ortodoxní 

křesťanské hodnoty, někteří odpůrci moderní doby se opírají o renesanci 

novopohanství a vytýkají křesťanství jeho podíl na pádu velikosti antických 

civilizací. Autoři jako Louis de Bonald, Louis Veuillot nebo Charles Péguy 

pociťovali velmi bolestně sekularizaci, ztrátu posvátna a duchovních hodnot. 

 
Charles Péguy 

http://www.famouspeopleinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/Charles-Peguy-1.jpg 

, 15. 8. 2011 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

7. Strach z genetické degradace a demografického kolapsu. Devatenácté a dvacáté 

století oplývá autory, kteří si do větší či menší míry osvojili slovník soudobé vědy a 

využili jej k varovným předpovědím o biologické smrti Západu. Victor Courtet a 

Arthur Gobineau, kteří čerpali z orientálních věd a  naturalismu, patřili 

k průkopníkům tohoto diskurzu, jenž získal značnou přitažlivost v intelektuálních 

kruzích i mezi širokou veřejností především díky sociálnímu darwinismu, jehož 

vůdčím představitelem byl ve Francii Georges Vacher de Lapouge. 

 
Arthur Gobineau 

http://www.mazdapublisher.com/ImgAuthors%5C217.jpg , 16. 8. 2011 
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Georges Vacher de Lapouge 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/media/02/01/1677485120.jpg , 16. 8. 2011  

 

 

 

8. Moralismus. Kritici modernity nikdy neváhají projevit morální pohoršení a odstup 

od moderní společnosti, která je podle jejich názoru beznadějně ovládána mravním 

relativismem a dekadencí. Ve Francii byl republikánský režim spojován 

s manželskou nevěrou, promiskuitou a homosexualitou, v důsledku čehož došlo 

k šíření pohlavních chorob, ať již to byla syfilis na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století nebo AIDS na sklonku století dvacátého.     
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9. Antiintelektualismus. Pierre Poujade prohlásil v polovině padesátých let 

dvacátého století: „Francie je zamořena nadprodukcí osob s diplomem, ekonomy, 

filosofy, absolventy polytechnik a dalšími snílky, kteří ztratili kontakt s realitou.“ 

Maurice Barrès označil inteligenci za „bezvýznamnou věc na povrchu našeho bytí.“ 

Přibližně ve stejné době Gustave Le Bon napsal, že „dnešní školy dnes vychovávají 

nespokojence a anarchisty a připravují pro románské národy dekadenci“ . 

Totalitní hnutí žijí ze strachu a úzkosti, jež se rodí při změně uzavřené společnosti ve 

společnost otevřenou. Erich Fromm hovoří o „strachu před svobodou“. 

 
Gustav Le Bon 

http://dly.free.fr/site/local/cache-vignettes/L160xH185/lebon-ea7ac.jpg , 16. 8. 2011 

Antisemitismus byl důležitým průvodním jevem radikalizace západní politické 

kultury. T. S. Elliot: „Příliš mnoho svobodomyslných Židů je ve společnosti 

nežádoucích.“ Charles Lindbergh: „Menší počet Židů dodá zemi sílu a charakter, 

příliš mnoho způsobí chaos.“ 
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Charles Lindberg 

http://www.aviation-history.com/airmen/lindbergh-27.jpg , 16. 8. 2011 
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Fašismus 
Georges Valois označil Georgese Sorela za „intelektuálního otce fašismu“ a dodal: 

„Dlouho před válkou byl někdo, kdo anticipoval fašismus a kdo mu dal jeho první 

výraz, a byl to Maurice Barrès.“ Podle Valoise spočívala „velká originalita fašismu“ 

ve fúzi nacionalismu a socialismu, prvního antiindividualistického výtvoru 

evropských národů. Sergio Romano napsal: „Máme sklon představovat si fašismus 

jako koherentní systém zrozený jako Athéna z Jupiterovy hlavy. … To je omyl. Je to 

systém utvářený událostmi.“  Díla Benedetta Croceho, Giovanni Gentileho, 

D´Annunzia nebo Georgese Sorela anticipovaly svým antipozitivismem a 

neoidealismem nástup fašistické ideologie. René de Lacharrière uvedl, že fašismus 

vzešel z historického souběhu mezi militarizací vnitřní politiky a mezinárodním 

válečným konfliktem.  

 

Zeev Sternhell zdůraznil fašismus jako revizi marxismu, jehož univerzalismus 

neobstál před náporem národního partikularismu před a v průběhu první světové 

války. Jedním z tvůrců této revize byl Georges Sorel, který významně ovlivnil 

Mussoliniho). Hegemonem revoluce se měl stát národ – či jeho zdravé jádro – rasa 

zušlechtěná eugenikou – imaginace Blut und Boden vítězila nad výzvou celosvětové 

proletářské revoluce.  Tradiční marxisté, kteří tomuto vývoji vzdorovali, pocházeli 

vesměs z židovského středo- a východoevropského prostředí – nebyli zakotveni 

v žádném národní tradici, odmítali vlnu nacionalismu (kromě sionistů) a zůstali věrni 

původním univerzalistickým aspiracím marxismu – Rosa Luxemburgová, Karl 

Liebknecht, Karl Radek, Trocký. Náležel k nim i Lenin. Představovali v zásadě 

anachronismus, který dostal ojedinělou historickou příležitost (možná na poslední 

chvíli) díky uchopení moci v bolševickém Rusku pokusit se o celosvětovou revoluci.  

Události v Rusku, Itálii a Německu jsou geopoliticky a ideologicky propojeny, 

nemůžeme je studovat izolovaně – musíme vnímat určitou synchronistu dějů.    
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Georges Sorel 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Georges_Sorel_(cro

pped).jpg, 16. 8. 2011 
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RUSKO 
Rusko jako východoevropská mocnost dosáhlo v závěru napoleonských válek 

nepochybných politických a vojenských úspěchů. V koncertu velmocí nicméně 

následoval relativní ústup ze slávy; Rusko nebylo schopno prosadit některé své 

strategické záměry – ovládnout Balkán a Konstantinopol, bylo poníženo v Krymské 

válce a zaostávalo v průmyslovém a tedy i vojenském rozvoji. Přesto si Rusko 

udrželo pověst globální mocnosti, která například v roce 1879 málem rozpoutala 

válku s Velkou Británií. Vzestup Německa vedl ke sblížení Ruska s Francií a Velkou 

Británií. Roku 1905 přišla krutá porážka ve válce s Japonskem.  

 

 
Rusko před revolucí – carská rodina 

http://www.russiablog.org/TsarNicholasII.jpg, 16. 8. 2011 

 

 

Rusko bylo před revolucí – navzdory impozantnímu rozvoji průmyslu - stále 

zemědělským státem. Roku 1861 car Alexandr II. zrušil nevolnictví, ale rolnická 
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otázka zůstávala naléhavým tématem. Převažující formou obdělávání půdy byla 

občina, archaická instituce přežívající pouze v Rusku, systém dočasného vlastnictví a 

obdělávání půdy, sdružení rolníků, kteří měli na část pozemků, jimiž občina 

disponovala, přičemž v různých časových údobích (10-15 let) se „znovu přidělovala“. 

O záležitostech občiny rozhodovala vesnická shromáždění mužů. Byla to jakási 

archaická demokracie, ale přinášející málo investic, projevující se ve snaze o co 

největší vytěžení půdy. Bylo to neproduktivní, proti-podnikatelské a v zásadě 

nespravedlivé rovnostářství, pro které platilo, že „Bůh stvořil půdu – jako vzduch a 

vodu – pro všechny, lidé ji mohou obdělávat, ale nikoliv vlastnit“.  

V roce 1881 byl spáchán atentát na Alexandra II., v zemi došlo ke vzestupu 

anarchismu, násilí a terorismu. Rusko mělo před první světovou válkou 1,4 miliónu 

mužů ve zbrani, nejvíce na světě (více než Rakousko-Uhersko a Německo 

dohromady). Armáda byla nicméně izolovaná od politiky, což mohl být jeden 

z důvodů, proč se v roce 1917 neobjevil asertivní a charizmatický generál 

bonapartistického typu.  Navzdory zákazům vznikaly na přelomu 19. a 20. století 

politické strany – Strana sociálních revolucionářů (eseři), sociálně demokratické 

hnutí a Konstituční demokratická strana (kadeti). 
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Car Alexandr II. 

http://www.gameo.org/encyclopedia/images/ME1-44-II.jpg, 16. 8. 2011 

8. února 1904 zaútočilo Japonsko bez vyhlášení války na Port Arthur, ruská 

tichomořská flotila byla zničena v květnu 1905 bitvě u Cušimy. „Krvavá neděle“ 9. 

ledna 1905 – střelba do davu před Zimním palácem, 200 mrtvých a 800 raněných – 

měla neblahý psychologický účinek. Pavel Miljukov – vůdčí liberál – požadoval 

odstranění samoděržaví a jeho nahrazení ústavním systémem. Sergej Witte navštívil 

9. října 1905 cara Mikuláše II. a navrhl mu buď vojenskou diktaturu, nebo politické 

ústupky. Armáda byla ale daleko a neměla politické ambice (jako v roce 1830 ve 

Francii). Výsledkem byl liberální říjnový manifest zahrnující občanské svobody a 

svolání státní dumy – základ konstituční monarchie. Car se ale cítil nadále 

autokratem, radikalizace levice nevěstila nic dobrého. Kadeti se snažili imitovat 
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Francouzskou revoluci a srazit monarchii, car rozpustil dumu. Ministrem vnitra a 

předsedou rady ministrů byl jmenován Pjotr Stolypin, gubernátor saratovské 

provincie, který byl pro svou nemilosrdnost při potlačení povstání srovnáván 

s Bismarckem. Stolypin byl nositelem liberální vize modernizace, který se snažil 

odstranit občinu a vytvořit konzervativní vrstvu rolnictva jako opory režimu. 

Privatizace půdy a agrární reformy vyvolaly odpor rolníků, protože znamenaly zásah 

do jejich „kosmologie jistoty“. Před 1917 pouze 10 procent hospodářství působilo 

samostatně. Skutečná agrární revoluce tak neproběhla. V září 1911 byl Stolypin 

zastřelen v kyjevské opeře.  

 
Pjotr Stolypin 

http://english.ruvr.ru/data/2011/07/29/1252049487/4RIA-080015-Preview.jpg , 16. 8. 

2011 

 

Richard Pipes upozornil na znepokojivou ideologickou, etnickou a sociální nenávist, 

prostupující ruskou společností: „Radikálové nenáviděli současné zřízení. Rolníci 

nesnášeli své sousedy, kteří vystoupili z občiny. Ukrajinci nenáviděli Židy, muslimové 

nenáviděli Armény, kazašští kočovníci nenáviděli Rusy … Všechny tyto pocity byly 

udržovány pod kontrolou jen silou (armádou, četnictvem a policií), jež byla napadána 

levicí. Jelikož nevznikly politické instituce, které by byly schopny tyto konflikty vyřešit 
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mírumilovným způsobem, bylo pravděpodobné, že dříve nebo později nastane zvrat 

směrem k násilí a k fyzickému zneškodnění těch, kteří by stáli v cestě té či oné 

soupeřící skupině“ (str. 65). O Rusku se hovořilo jako o „živé sopce“ (což se ale 

zpětně říkalo o všech dobových západních společnostech). Navzdory relativním 

úspěchům se carský režim během první světové války zhroutil. Rusko mělo 6,5 

milionu bojeschopných mužů, ale pouze 4,7 milionu pušek, zbrojní kapacity 

průmyslu nepostačovaly. Rychlý postup dvou ruských armád do Polska zastavili Paul 

von Hindenburg a velitel generálního štábu Erich Ludendorffa v bitvě u 

Tannenbergu. Rusové ale obsadili většinu Haliče a vyřadili třetinu rakousko-uherské 

armády. Německo však mělo problém, protože Schlieffenův plán se na Západě 

nezdařil a země zabředla do vleklé války na dvou frontách, v níž nemohla 

dlouhodobě obstát. Původně Německo chtělo rychle porazit Francii a pak vyčerpat 

Rusko, nyní muselo postup obrátit. Na jaře 1915 uskutečnili Němci na východní 

frontě ofenzívu, zatlačili Rusy zpět (obsadili Varšavu), avšak ruskou armádu jako 

celek nezničili. Rusko tak mohlo ignorovat německé nabídky k příměří a Spojenci 

získali čas. Situace s výzbrojí se zlepšovala. V červnu 1916 proběhla úspěšná 

ofenzíva proti Rakušanům. Veřejnost ale měla pocit, že Rusko válku beznadějně 

prohrává. Car pobýval spíše na frontě a ztrácel spojení se zázemím. 30. 12. 1916 

kníže Jusupov zorganizoval vraždu Grigorije Jefimoviče Rasputina.     
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Ruští vojáci za první světové války 
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24. a 25. února (8. a 9. března) 1917 vypukly v Petrohradě masové nepokoje. 26. 

února ozbrojené jednotky obnovily klid. Pak však na náměstí Znamenského 

(oblíbeném politickém shromaždišti) vystřelily jednotky pavlovského strážního pluku 

do davu (čtyřicet zraněných), následovala vzpoura petrohradské vojenské posádky, 

která se střetla s policií. Povstalci obsadili ministerstvo vnitra i Zimní palác. Z 

160 000 mužů posádky se jich polovina vzbouřil; vláda neměla této revoltě prakticky 

čím čelit. Jedním mocenským centrem byla duma, která byla zaskočena událostmi, 

druhým se stal petrohradský sovět (od 28. února) svolaný z iniciativy menševiků, 

který tvořili náhodně vybraní zástupci dělníků a vojáků. Výkonný výbor sovětu byl 

Ispolkom, do něhož pronikli až doposud nepříliš výrazní bolševici. Rolníci se drželi 

stranou, všeruský sovět, který byl ustaven, zastupoval přibližně 10 až 15 procent 
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obyvatelstva. Toto dvojvládí, které znemožnilo normální fungování země, trvalo až 

do říjnového převratu. Car abdikoval (15. března., 1. března podle juliánského 

kalendáře). Byla ustavena prozatímní vláda, která převzala moc až do svolání 

ústavodárného shromáždění. V jejímž čele stál kníže Lvov, ale do popředí se 

postupně dostával šestatřicetiletý ministr spravedlnosti Alexandr Kerenskij. Stabilitě 

země nepomohlo odkládání svolání ústavodárného shromáždění, které by mělo 

politickou legitimitu. To způsobilo mocenské vakuum a chaos, jehož využili 

především bolševici. Rusko pokračovalo ve válce a obyvatelstvo (oproti 

převládajícímu mínění) nebylo proti. Očitý svědek Nikolaj Suchanov napsal: 

„Řadový voják v Petrohradě by nejen nenaslouchal řečem o míru, ale nepřipustil by 

ani pouhou narážku na něco podobného, byl by připraven okamžitě probodnout 

bajonetem ´zrádce´, který otevírá dveře nepříteli.“ Bolševici neměli v této době 

v armádě podporu. V létě 1917 navíc proběhla úspěšná Brusilovova ofenzíva.  
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Alexandr Kerenskij 

http://www.easypedia.gr/el/images/shared/d/d4/Alexander_Kerensky_LOC_24416.jp

g, 16. 8. 2011 

Vladimír Iljič Lenin (Uljanov), narozen v dubnu 1870 v Simbirsku, otec školní 

inspektor, liberální konzervativec, nejstarší syn popraven za účast na přípravě 

atentátu na cara. Studoval kazaňskou univerzitu, směs anarchistického teroristy a 

sociálního demokrata. V roce 1902 publikoval spis Co dělat,  (revoluční elitářská 

teorie, proletariát pasivní – kult vůdce, fašismus, ale univerzalistický; Lenin četl 

Clausewitze a Gustava Le Bona). Světová válka, která jej zastihla v exilu, pro něho 

byla předehrou k válce občanské. Nevěřil v blízkost revoluce; v lednu 1917 prohlásil 

v Curychu: „My, naše stará škola, se pravděpodobně nedožijeme rozhodující bitvy 
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nadcházející revoluce.“ Od začátku odmítl podporu Prozatímní vládě a kritizoval Lva 

Kameněva a Josefa Stalina, kteří měli odlišný názor. Lenin, který jel vlakem přes 

Německo a Švédsko, dorazil 16. dubna do Petrohradu a chopil se iniciativy. Bolševici 

měli značnou německou finanční podporu (50 milionů zlatých marek, ekvivalent 9-10 

tun zlata, za to vydávali v červenci v Rusku 41 deníků a platili stovky agitátorů a 

propagandistů). Lenin zprvu až do července 1917 agitoval proti vládě, ale neuspěl, 

naopak v červenci byli bolševici málem zničeni a Lenin se musí skrývat. Vedení se 

tehdy ujal Lev Davidovič Trockij, v mnohém hlavní tvůrce „říjnového převratu“. 

Rusko nevyužilo možnosti vojenské diktatury generála Kornilova, který hodlal 

obnovit v armádě disciplínu. Kerenskij jej však podezíral z bonapartistického spiknutí 

a nechal v srpnu odstranit. Tím si ovšem odcizil armádu a ocitl prakticky bez 

podpory. Armáda byla v říjnu, resp. listopadu pasivní.   

 
Vladimír Iljič Lenin 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/img/10/29_lenin_petro.jpg, 

16. 8. 2011 
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O přípravě říjnového převratu byla vláda informována, ale po červencovém fiasku 

bolševiky podceňovala. Z 240.000 vojáků v Petrohradě podporovalo převrat tak 

10.000. 24/25. října (7/8. listopadu) bolševici prakticky bez odporu převzali kontrolu 

nad městem. Posádka Zimního paláce by možná útok odrazila, ale ministři nechtěli 

krveprolití a nařídili jí složit zbraně. Kerenskij odešel v přestrojení za srbského 

důstojníka na frontu, ale armáda jej nepodpořila. Reakce veřejnosti byla vlažná. Rubl 

ztratil polovinu hodnoty oproti dolaru, ale kursy akcií v Petrohradě neklesly. Volby 

do ústavodárného shromáždění se konaly v listopadu 1917. Účast byla impozantní – 

v Moskvě a Petrohradě 70 procent, na venkově až sto procent. Volilo 44,4 milionu a 

přes 40 procent získali eseři, bolševici 24 procent, kadeti 5 procent (ale ve velkých 

městech). Kadeti byli pozatýkáni jako první. 5. ledna 1918 bylo ústavodárné 

shromáždění rozehnáno, zavládla diktatura. Veřejnost se nepostavila na účinný 

odpor. Následovala občanská válka, teror a především snaha o rozpoutání světové 

revoluce. V září 1917 prohlásil Lenin: „Dosáhnout nyní příměří znamená ovládnout 

celý svět.“ V únoru 1918 byl uzavřen mír s Německem v Brestu Litevském. 23. 

března 1918 německá armáda zahájila ofenzívu ve Francii (500.000 mužů 

z Východu). V červenci 1918 byla popravena carská rodina; byla zřízena Čeka – 

Felix Dzeržinský, byl poprvé rozpoután teror proti rolníkům, 30. srpna 1918 byl 

spáchán atentát na Lenina (eserka Fanja Kaplanová). Počátek všeobecného teroru.  
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„Říjnová revoluce“ – propagandistické zobrazení 

http://www.thekidswindow.co.uk/images/CMScontent/Image/309labour1.jpg , 16. 8. 
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ITÁLIE 
Rozčarování z výsledku první světové války – neutěšené místní podmínky, strach 

z bolševické revoluce. Fascinace násilím, akcí, terorem – součást politické kultury. 

Benito Mussolini – socialista, který podpořil účast ve válce, pochod na Řím 24. října 

1922, 27. října 1922 Viktor Emmanuel III. (proti 20.000 špatně vyzbrojeným 

fašistům) souhlasil s ustavením Mussoliniho vlády. Obnova pořádku. Listopad 1923 

– nový volební zákon – dvě třetiny křesel v parlamentu pro stranu s dvaceti pěti 

procenty hlasů – Giovanni Amendola – totalitní návrh. Duben 1924 – Mussolini 

zvítězil v koalici Národní blok i bez pomoci zákona – 65 procent. 30. května 1924 – 

socialistický poslanec Giacomo Matteotti kritizoval vládu, 10. května byl unesen a 

16. srpna bylo nalezeno jeho tělo. Parlamentní opozice vedená Giovannim 

Amendolou opustila jednací sál – tzv. aventinský rozkol. Mussolini překonal krizi a 

od 3. ledna 1925 položil skutečné „základy totalitního státu“.  Spojenectví s Anglií - 

1927 jej podpořil Winston Churchill, tehdejší ministr financí. Březen 1929 – jednotná 

kandidátka při volbách. 
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Italský fašismus – propaganda 
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NĚMECKO 
Sjednocení nacionalismu se socialismem a antisemitismem (rasismem). Německý 

totalitarismus se opíral o tradici romantismu, völkisch hnutí, rivalitu se slovanským 

obyvatelstvem – 1904 založena Německá dělnická strana v Trutnově, výsledek první 

světové války. V listopadu 1918 se německá říše zhroutila, císař odešel do exilu, 

dobrovolnické oddíly – freikorps – bojovaly s Poláky a v Pobaltí s bolševiky, mezi 

jejichž vůdci byla řada Židů – lidový antisemitismus se spojil s politickým. Hrozba 

bolševické revoluce – Rudá armáda před Varšavou. Povstání spartakovců v Berlíně. 

Nepopulární a „vnucená“ výmarská republika (Max Weber – Ústava). Anton Drexler, 

železniční zámečník, založil v prosinci 1918 Německou socialistickou dělnickou 

stranu – přeměněna v Německou dělnickou stranu, k níž se připojil Adolf Hitler. 

Mnichov – duben 1919 – prohlášena sovětská republika. Udržela se několik týdnů, 

zanechala trauma. 1920-21 – Hitler stranu ovládl a přeměnil na NSDAP – Národně 

socialistická německá dělnická strana – svastika – symbol antisemitismu. 24. února 

1920 Hitler oznámil program pětadvaceti bodů – sjednocení všech Němců, zrušení 

Versailleské smlouvy, Velké Německo, Volksgenossen – proti Židům, socialistický 

charakter – znárodnění, pozemková reforma, družstevnictví. Postupně obratně pohltil 

jiná völkisch hnutí. Leden 1923 – francouzské a belgické jednotky obsadily Porúří – 

nátlak na zaplacení reparací. Vláda – pasivní rezistence, často ale otevřený odboj a 

diverzní akce. Hitler ale vystupoval spíše proti „zrádcům z roku 1918“ ve vládě. 

Krize vyústila do pověstné inflace – říjen 1921 dolar 200 marek, 1922 dolar za 4500 

marek, říjen 1923 dolar 4 200 000 000 000 (4 biliony marek). Německo se zbavilo 

reparací, ale zánik střední třídy a hrozba komunismu. 9. listopadu 1923 – pokus o puč 

v Mnichově (s Luddendorfem) a pochod na Berlín (podle Mussoliniho vzoru). Hitler 

uvězněn v pevnosti Landsberg (propuštěn koncem roku 1924), kde nadiktoval první 

díl knihy Mein Kampf – radikální antisemitismus, proti Francii – největší protivník, 

prostor na Východě – ve vzdálenější budoucnosti. Dva spojenci – Anglie a Itálie. 
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Podzim 1923 – stabilizace marky, americká pomoc, vstřícnost Francie, 1924-28 

„zlatý věk“ výmarské republiky. Ústup völkisch hnutí – 1928 – dvě a půl procenta ve 

volbách. Adolf Hitler mezitím bojoval o charakter strany – severní Německo - Gregor 

a Otto Strasser hlásali „německý socialismus“ – obnovení cechů – korporativní 

systém, anachronismus. Joseph Goebbels – Strasserův stoupenec, propagace spojení 

se sovětským Ruskem proti kapitalistickému Západu, v zásadě marxisté, diktatura 

proletariátu, proti srážkám s komunisty, kteří měli být spojenci. 14. února 1926 na 

setkání v Bambergu Hitler hovořil několik hodin – zničení bolševismu, který je 

židovským výtvorem, spojení s Itálií a Británií, méně radikalismu a socialismu ve 

vztahu k nižší střední třídě, která se stala hlavní politickou základnou hnutí. Goebbels 

uznal svoji porážku a označil Hitlera za „politického génia“. Byl za odměnu 

jmenován oblastním vůdcem (Gauleiter) Berlína. Adolf Hitler nyní čekal na svoji 

příležitost. Ta se naskytla během velké hospodářské krize. Nezaměstnanost, která 

v březnu 1930 postihla 2 258 000 osob, se do února 1932 zvýšila na 6 128 000 osob. 

Ve volbách v září 1930 získali nacisté 18.3 procenta hlasů (6.4 milión), což stačilo na 

107 křesel (v roce 1928 získali nacisté 12 křesel). Ve volbách v listopadu 1932 utrpěli 

nacisté poprvé ztráty (přišli o dva milióny voličů) a objevily se známky toho, že 

hospodářská krize polevuje (nezaměstnanost výrazně poklesla), kancléř Kurt von 

Schleicher jednal počátkem roku 1933 s prezidentem Hindeburgem o možnosti 

rozpustit komunistickou a nacistickou stranu a vládnout bez parlamentu. Namísto 

toho však byl Adolf Hitler jmenován 30. ledna 1933 kancléřem; v jeho vládě byli dva 

ministři za nacionální socialisty (Göring a Frick) a devět konzervativců. Byla tak 

otevřena cesta pro Gleichschaltung německé společnosti.  



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

 
Nacistické Německo 
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