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Osobnost Benita Mussoliniho  
a obraz italského fašismu v českém katolickém 

prostředí v kontextu první republiky 

Marek Šmíd

O autoritativních a totalitních režimech, zejména fašismu a nacismu, 
bylo v českém i evropském prostředí již napsáno značné množství studií 
a článků. Čeští autoři se v nich převážně věnovali analýze, typologiza-
ci a periodizaci jednotlivých režimů, přičemž nejpodrobněji zpracovali 
český fašismus 20. a 30. let 20. století,1 málo se však dosud zabývali vzta-
hem těchto autoritativních či totalitních režimů a jiných institucí, např. 
katolické církve, jenž se mohl některým současníkům jevit jako tzv. třetí 
cesta mezi materialistickým kapitalismem a bezbožným socialismem. 
Téma samotné přitom klade zajímavé a mnohdy provokativní otázky: 
Čím byl fašismus pro české katolíky přitažlivý? V jakých ohledech jim 
imponoval? Kde rezonoval jejich křesťanskému přesvědčení nejvíce? 
Jaký vztah měli k jeho vůdčí osobnosti B. Mussolinimu? 

1.  Italský fašismus

Dříve než si přiblížíme charakter italského fašismu, pokusme se na-
črtnout povahu osobnosti Benita Mussoliniho (1883–1945),2 jenž se stal 

1 Z nejvýznamnějších českých studií o fašismu např. Miroslav Gregorovič, Kapito
ly o českém fašismu: Fašismus jako měřítko politické dezorientace, Praha: NLN, 1995; To-
máš Pasák, Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, Praha: Práh, 1999; Pavel 
Kotlán, Fašismus a jeho česká podoba: Národní obec fašistická 1926–1933 a fašismus sou
časný, Přerov: Šárka, 2001; Pavel Kotlán, Gajdova (ne)věrná Morava: Peripetie Národní 
obce fašistické na Moravě, Brno: Sokrates, 2009; Ivo Pejčoch, Fašismus v českých zemích: 
Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922–1945, Praha: 
Academia, 2011.

2 Literatura k osobnosti, životu a dílu Benita Mussoliniho je dnes značně rozsáhlá. Nej-
početnější je samozřejmě v italštině, kde její rozsah každoročně přibývá, již dnes do-
sahuje stovky titulů, z nichž nejvýznamnější je to dílo R. de Feliceho: Renzo de Felice, 
Mussolini il fascista, sv. 1–2 (1921–1929), Torino: Einaudi, 2005–2008; Renzo de Felice, 
Mussolini il Rivoluzionario (1883–1920), Torino: Einaudi, 2005; Renzo de Felice, Mussoli
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výraznou osobností italské politiky první poloviny 20. století a vtiskl 
nesmazatelnou podobu autoritativnímu hnutí v letech 1919–1943, resp. 
1945. Mussolini se narodil na severoitalském venkově nedaleko města 
Dovia Alessandru a Rose Mussoliniovým jako prvorozený syn v roce 
1883.3 Po studiu na gymnáziu ve Forlimpopoli (dnešní Forlì) se střídavě 
živil jako žurnalista (listy La Lima, Avvenire del lavoratore, Il popolo, La lotta 
di classe a Avanti!) a učitel, přičemž často měnil místa svého působení 
a prošel celou řadou profesí. Již jako mladý se nadchl pro socialistické 
ideje, kterým zůstal věrný až do první světové války. Jako výrazná ra-
dikální osobnost levicového politického tábora stál – v duchu dobových 
tradic – na protikřesťanských, proticírkevních a protikatolických pozi-
cích, avšak ve 20. letech u něho, již jako u fašisty, převážila pragmatická 
vstřícnost vůči katolické církvi. Její vliv dokázal ve společnosti značně 
zužitkovat.4 Během první světové války se ze socialistického politika stal 
pravicový nacionalista, který kritizoval neutralitu Itálie a podporoval 
vstup své země do válečného konfliktu.5 Dar řeči, strhující nadšení a re-
voluční zápal z něj učinily schopného manipulátora, demagoga a vůdce, 
jehož byly schopny poslouchat čím dál větší masy nespokojených oby-
vatel. Mussolini využil poválečného marasmu a postupně kolem sebe 
soustředil nespokojené dělníky, vojáky a řemeslníky, kteří odmítali soci-
alistické řešení krize a poválečných problémů. 

Fašismus vstoupil do Evropy jako nová dynamická síla a revolta 
proti moderně, proti idejím a hodnotám osvícenství, liberalismu a proti 
politickým názorům, které z osvícenství vzešly.6 K jeho stabilizaci došlo 

ni il duce, sv. 1–2 (1929–1940), Torino: Einaudi, 2008; Renzo de Felice, Mussolini l’alleato, 
sv. 1–2 (1940–1945), Torino: Einaudi, 2008 atd. V angličtině pak např. R. J. Bosworth, 
Mussolini, Oxford: University Press, 2002; Paul O’Brien, Mussolini in the First World 
War: The Journalist, the Soldier, the Fascist, Oxford: Berg, 2005; Robert Mallett, Musso
lini and the Origins of the Second World War, 1933–1940, New York: Palgrave Macmillan, 
2003; Marten Blinkhorn, Mussolini and Fascist Italy, London: Routledge, 2001; Nicholas 
Farrell, Mussolini: A New Life, London: Weidenfeld & Nicolson, 2003 a v češtině Jasper 
Ridley, Mussolini, Praha: Themis, 2002; Luboš Taraba, Duce: Anatomie jedné kariéry, 
Praha: Horizont, 1992; Robert Kvaček, Dva diktátorovy pády, Praha: Epocha, 2008.

3 Renzo de Felice, Breve storia del fascismo, Milano: Mondadori, 2002, s. 3.
4 O Mussoliniho vztahu k náboženství a víře v češtině podrobněji např.: Pavel Helan, 

Duce a kacíř: Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy, Brno: 
Luboš Marek, 2006, s. 25–27; Taraba, Duce: Anatomie jedné kariéry, s. 18.

5 Felice, Breve storia del fascismo, s. 7.
6 Roger Griffin, Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hit

ler, New York: Palgrave Macmillan, 2007, s. 15.
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v důsledku složitého působení řady sil meziválečné Evropy, zejména 
na nižší střední třídy. Stejně jako nacismus, tak i fašismus spočíval na 
čtyřech idejích: nacionalismu, rasismu, korporativismu a iracionalismu, 
k nimž bývá často přidáván ještě římský imperialismus.7 Nejširší vy-
mezení fašismu zahrnuje pro svoji podobnost nejen německý nacismus 
a italský fašismus, ale i mnoho jiných autoritativních režimů a hnutí, kde 
je posouzení jejich fašistické podstaty obtížné.8 My se však budeme dr-
žet, v souladu s názory historiků E. Nolteho či R. de Feliceho, užšího 
vymezení fašismu a budeme jej považovat za výlučně dobově podmí-
něný, nenapodobitelný a neopakovatelný meziválečný fenomén, který 
byl jednoznačně vázán na Mussoliniho Itálii; ostatně sám Mussolini pro-
hlašoval, že „fašismus je italský a jedině italský fenomén, který je spojen 
s naší minulostí, naší psychologií a našimi tradicemi.“9

Fašismus se zrodil v březnu 1919 v italském Milánu, kde Mussolini 
založil první úderný sbor zvaný Svaz italských spolubojovníků (Fasci d’ita-
liani di combattimento), jenž se stal základem budoucí fašistické stra-
ny.10 Fašismus jako antidemokratický, totalitní bojovný směr založený 
na vůdcovském principu, organickém nacionalismu a antimarxistickém 
socialismu vystupoval proti liberalismu, kapitalismu, parlamentaris-
mu, komunismu a racionalitě. V říjnu 1922, po tzv. pochodu na Řím, se 
B. Mussolini stal předsedou italské vlády; ve svých rukou během krátké 
doby soustředil otěže předsednictví fašistické strany, post předsedy vlá-
dy a funkci ministra zahraničí a vnitra. O tři roky později se prohlásil 
italským diktátorem a Itálie se začala měnit v totalitní stát.11 K upevnění 
režimu došlo ve druhé polovině 20. let, kdy byla posílena centrální moc 
státu, zavedena cenzura, rozpuštěny opoziční politické strany a nastolen 
autoritativní režim.12 

7 Josef Ludvík Fischer, Krise demokracie, Praha: Karolinum, 2005, s. 225.
8 Pavel Kotlán, Demokracie ve stínu: Extremismus, terorismus, fašismus, komunismus, Ost-

rava: Sokrates, 2003, s. 53.
9 Gianfranco Bianchi – Bruno de Marchi, Per amore ribelli: Cattolici e Resistenza, Milano: 

Vita e Pensiero, 1976, s. 7.
10 Felice, Breve storia del fascismo, s. 9. 
11 Ondřej Houska, Praha proti Římu: Československo ‑italské vztahy v letech 1922–1929, Praha: 

FF UK, 2011, s. 71.
12 Robert O. Paxton, Anatomie fašismu, Praha: NLN, 2007, s. 130.
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Relativně dobrý, byť krátký vztah papeže a Mussoliniho potvrdilo 
v únoru 1929 uzavření Lateránských dohod a konkordátu,13 ‚manželství 
z rozumu, nikoliv z lásky‘, kterým se papež zřekl všech nároků na býva-
lý církevní stát; naopak akceptoval italské království s hlavním městem 
Římem, tudíž nepřímo legitimizoval fašistickou Itálii, která přes noc zís-
kala v mezinárodním ohledu obrovský respekt.14 Itálie naopak zaručila 
papežovi plnou suverenitu nad Vatikánem a přiznala mu právo přijímat 
a vysílat vyslance, vydávat pasy, vlastnit poštu, razit vlastní mince apod. 
Katolické náboženství bylo prohlášeno za státní vyznání, byly zakázá-
ny antiklerikální časopisy, knihy a filmy a stanoveny tresty za kritiku 
a urážku katolicismu.15 Vůči katolické církvi dokázal být meziválečný 
fašismus vstřícnější než nacismus nebo komunismus, neboť B. Mussolini 
postřehl a ocenil pozitivní vliv katolické církve na rodinu, manželství 
a stabilitu ve státě.

Přes všechna vstřícná gesta Mussolini své sliby ve 30. letech opět po-
rušoval a pod vlivem agresivnějšího a neústupnějšího nacismu rovněž 
vystupoval antisemitsky,16 což přimělo papeže Pia XI. (1922–1939) k roz-
hodné akci. Stejně jako komunismus, který zavrhli již jeho předchůdci, 
papežové Pius IX. (Syllabus Errorum; 1864) a Lev XIII. (Rerum Novarum; 
1891) v 19. století coby nejhorší ze všech ideologií, odsoudil Pius XI. sa-
motný fašismus, když v roce 1931 vydal italsky psanou encykliku Non 
abbiamo bisogno,17 v níž fašismu vyčetl přílišný direktivismus a omezo-
vání svobody svědomí: „[Fašismu – pozn. M.Š.] jde však o velmi velkou 
a širokou míru útoků proti pravdě a spravedlivosti. Pokud ne všechno, 
tak určitě základní falšování a skutečná lež byly rozptýlené stranickým 
tiskem, který jediný má svobodu, jež je ale často manipulována.“ Musso-
lini se sice zdržel dalších akcí proti církvi, třebaže jistá dávka antiklerika-
lismu italský fašismus nikdy neopustila a nikdy se již k otevřenému pro-

13 Jean Marie Mayeur, Storia del Cristianesimo, sv. 12, Guerre mondiali e totalitarismi 
(1914–1958), Roma: Città Nuova, 1997, s. 360–365; Fabio Fernando Rizzi, Benedetto Croce 
and Italian Fascism, Toronto: University of Toronto, 2003, s. 155 a dále.

14 Mayeur, Storia del Cristianesimo, sv. 12, s. 360–365; Giovanni Sale, Fascismo e Vaticano 
prima della conciliazione, Milano: Jaca Book, 2007, s. 309.

15 Anton Szanya, Úloha katolické církve v epoše fašismu, Praha: Jaroslav Weber, 1996, s. 40.
16 Günther B. Ginzel, Antisemitismus: Erscheinungsformen der Judenfeindschaft gestern und 

heute, Bielefeld: Verlag Wissenschaft und Politik, 1991, s. 188–190.
17 R. Aubert, La Chiesa nel mondo moderno, sv. 5/II, Assisi: Cittadella editrice Assisi, 1992, 

s. 344. Pro text encykliky v italštině viz Enchiridion delle Encicliche, V. (Pio XI), Bologna: 
EDB, 1995, s. 800–825, ve slovenštině viz www.kbs.sk/?cid=1148033260 [cit. 1. 3. 2012].
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následování církve v převážně katolické zemi neuchýlil, ale vzájemný 
poměr dobrý nebyl a již nepřipomínal onu relativní vstřícnost 20. let.18 

2.  Inspirace italským fašismem…

Afinita k fašismu nebyla výlučnou záležitostí italského prostředí, ale 
rezonovala v mnoha státech meziválečné Evropy a autoritativní režim se 
tak stal inspirací četným nedemokratickým úvahám, v neposlední řadě 
podnítil sérii diskuzí a polemik v Československu.19 Nové hnutí nalezlo 
silnou odezvu v českém tisku, např. Tribuně, Čase, Českém Slovu, Našinci, 
Národní politice, Právu lidu, Rudém právu, Čechu, Moravském zápase, avšak 
periodika spíše tento italský fenomén popisovala, než analyzovala. Roz-
sáhlejší komentáře Mussoliniho režimu nebyly proto příliš četné, vy-
skytly se však spíše v katolických listech, např. v Rozmachu, Řádu a Taku, 
které v nich viděly duchovní prohloubení katolických konzervativních 
hodnot.

Vznik českého fašismu byl spjat s mezinárodně politickými změnami 
po první světové válce, především s fašistickým uchopením moci v Itálii 
na podzim 192220 a s vlivem italského fašismu vůbec, kdy se začaly tvořit 
fašistické organizace ve všech státech Evropy. Bezprostředním impul-
sem k rozmachu fašistického hnutí byl atentát na ministra financí Aloise 
Rašína (1867–1923) v lednu 1923, po němž zesílilo volání po vládě silné 
ruky a vytvoření pevně řízeného centralizovaného národního státu. Ve 
20. letech se český fašismus konstituoval v rámci politické strany Národní 
obec fašistická (NOF) a zaměřoval se proti Němcům, židům, internaciona-
lismu, parlamentarismu a vládě Hradu. Fašisté požadovali zavedení káz-

18 Jaroslav Kadlec, Dějiny katolické církve, sv. 3, Olomouc: Univerzita Palackého, 1993, 
s. 465.

19 Autor v této studii reflektuje pouze české katolické milieu, německému prostředí se 
dlouhodobě a systematicky věnuje Jaroslav Šebek. Podrobněji: Jaroslav Šebek, Mezi 
křížem a národem: Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Českoslo
vensku, Brno: CDK, 2006; Jaroslav Šebek, „Prezident T. G. Masaryk a politika německé-
ho aktivismu v Československu 1918–1935,“ Masarykův sborník 14, Praha: Masarykův 
ústav AV ČR, 2009, s. 173–190; Jaroslav Šebek, „Posilování antidemokratických trendů 
v české společnosti ve 30. letech: Příklad katolického prostředí,“ in Československo a kri
ze demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století: Hledání východisek, ed. Jan 
Němeček a kol., Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 247–264.

20 Felice, Breve storia del fascismo, s. 18–19.
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ně a pořádku, politiku zaměřenou na slovanskou vzájemnost a zavedení 
hospodářsko stavovské demokracie, která podmiňuje stavovský stát.21 

V polovině 20. let narůstaly v důsledku sílící aktivity této pravico-
vé skupiny řady stoupenců fašismu, v roce 1925 jich ministerstvo vni-
tra evidovalo na dvacet tisíc.22 Čeští fašisté vystupovali zejména proti 
politické levici, středovým stranám a prezidentu republiky T. G. Masa-
rykovi. Skrývali se za protidemokratickými a antikomunistickými po-
pulistickými hesly plnými antisemitismu, xenofobie a nacionalismu. Je-
jich řady posilovala zejména radikální mládež, živnostníci, podnikatelé 
a příslušníci svobodných povolání. Na rozdíl od italského fašismu a ně-
meckého nacismu postrádal český fašismus již od počátku jak dostatek 
výrazných osobností,23 třebaže s fašismem po určitý čas sympatizovaly 
i osobnosti jako byl Josef Holeček (1853–1929), Martin Rázus (1888–1937), 
Alois Jirásek (1851–1930), František Mareš (1862–1941) a Karel Kramář 
(1860–1937),24 tak  širokou členskou základnu. 

Volby v roce 1935 skončily porážkou české pravice, nicméně Národní 
obec fašistická získala 2,03 % hlasů, což znamenalo podporu od 167 433 
voličů, takže skončila mezi československými stranami na dvanáctém 
místě a získala šest mandátů do poslanecké sněmovny. Ideově – v inte-
lektuálním prostředí – však fašismus neselhal zcela a nebyl definitivně 
poražený, jak si mnozí jeho nepřátelé mysleli bezprostředně po volbách; 
v tomto kontextu je třeba zmínit Schmittovy sympatie25 k názorům Beni-

21 Kotlán, Fašismus a jeho česká podoba, 2001, s. 58.
22 Jaromír Pavlíček, „Český fašismus,“ in Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí 

v českých zemích a Československu 1861–2004, sv. 1, ed. Jiří Malíř, Pavel Marek a kol., 
Brno: Doplněk, 2005, s. 630.

23 Jan Rychlík, „Český fašismus v meziválečném období a po roce 1939,“ in Českosloven
ství – středoevropanství – evropanství 1918–1998: Výběr studií, myšlenek, shrnujících pře
hledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odborné mezinárodní konference konané k 80. 
výročí vzniku Československa v Luhačovicích ve dnech 25. a 26. srpna 1997, ed. kolektiv 
autorů, Brno: Konvoj, 1998, s. 182.

24 Pasák, Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, s. 67.
25 Německý právník a filozof Carl Schmitt (1888–1985) uvítal po nástupu A. Hitlera 

k moci v roce 1933 totalitní stát jedné strany, přičemž již dříve polemizoval s volebním 
systémem  a politickým stranictvím Výmarské republiky a kritizoval jeho prostřed-
kování mezi lidem a státem. V politických stranách viděl Schmitt spíše nepřátele stá-
tu, které stát ekonomicky vykořisťují a ideologicky rozdělují, aniž by mu prospívaly. 
C. Schmitt stál vždy na pozicích kritiky liberalismu a celého politického systému Vý-
marské republiky; liberalismus mu byl nesympatický zejména svým přílišným indi-
vidualismem, jenž vycházel z liberální doktríny základních práv a svobod. Ve svých 
dílech vytýkal liberalismu malý respekt k náboženské autoritě a tradici, zejména k ro-
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ta Mussoliniho a Charlese Maurrasse (1868–1952), avšak posledně zmi-
ňovaný byl papežem Piem XI. v roce 1927 exkomunikován.26 Oba totiž 
na církvi oceňovali především smysl pro zachování řádu, a proto ji také 
vnímali jako důležitého politického spojence v boji za prosazení autori-
tativního panství. 

Neúspěch českého fašismu tkvěl, zdá se, především v absenci vý-
razných a významných osobností v čele hnutí, bez nichž „mohl oslovit 
pouze politické primitivy či politické dobrodruhy,“27 alternativního pro-
pracovaného programu, finančních prostředků i velkých sociálních otře-
sů a pocitů beznaděje v československé společnosti. Bylo téměř jisté, že 
český fašismus nemůže v Československu bez zahraniční pomoci uspět 
a výrazně se ve společnosti prosadit.28 

3.  Katoličtí straníci a jejich zájem o fašismus

Mezi českými věřícími nalezl fašismus živnou půdu především mezi 
katolickými intelektuály, kteří podporovali autoritativně konzervativní 
řád. Imponovalo jim, že ve fašistické Itálii existoval výkonný parlament, 
jediná politická strana a korporativní model,29 čímž režim představoval 
alternativu pro ty, kteří byli znechuceni parlamentní demokracií a libe-
ralismem. V očích katolické veřejnosti stoupl fašistický režim v závěru 
20. let, kdy nařídil vrácení křížů do škol, zavedl ve školách povinnou 
výuku náboženství a zprostil duchovní vojenské povinnosti. Z českých 
katolíků měli k fašismu nejblíže Jan Scheinost (1896–1964), Václav Mys-
livec (1875–1934) a František Zelenka (1890–1972).

dině, neboť liberální následování vlastních zájmů ničilo společenství národa. Schmitto-
vy názory výrazně inspirovaly konzervativní katolické prostředí v meziválečné ČSR.

26 Eugen Weber, Action Française: Royalism and Reaction in Twentieth century France, Stan-
ford: University Press, 1962, s. 240; Stanley G. Payne, A History of Fascism 1914–45, 
Wisconsin: University Press, 1995, s. 48.

27 Jaroslav Med, Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939), Praha: Academia, 2010, 
s. 38.

28 Authoritarianism and Democracy in Europe: 1919–39, ed. Dirk Berg Schlosser a Jeremy 
Mitchell, New York: Palgrave Macmillan, 2002, s. 72.

29 K italským korporacím a syndikalismu podrobněji: Jan Kapras, Fašismus, Praha: 
L. Mazáč, 1936; Jindřich Mayer, Korporační řád a hospodářství fašistické Itálie, Praha: Or-
bis, 1933.
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Fašistické ideje přirozeně rezonovaly v katolickém prostředí i u nej-
významnější a nejpočetnější katolické politické strany Československé 
strany lidové zejména proto, že B. Mussolini definoval své hnutí obecně 
a duchovně: „Fašismus je pojetí náboženské, v němž je člověk pojímán 
ve svém imanentním vztahu s vyšším zákonem, s objektivní vůlí, která 
předchází zvláštního jedince a vyzdvihuje ho k uvědomělému členu du-
chové společnosti,“30 popř. „Fašistický stát, nejvyšší a nejmocnější forma 
osobnosti, je síla, ale duchová. A ta přejímá všechny způsoby mravního 
a rozumového života člověka. Nemůže se tedy omezit na prosté úkony 
pořádku a ochrany, jak tomu chtěl liberalismus,“31 snad ve snaze zís-
kat pro hnutí italské katolíky. Duchovní zakotvení autoritativního hnutí 
zřejmě zlákalo, ale spíše zmátlo i mnohé křesťanské voliče. Ve 30. letech 
se tyto spory vyhrotily a poměr Československé strany lidové k fašismu se 
stal jedním z ústředních problémů strany. 

Ve vedení českého křídla ČSL, jehož část chválila již ve 20. letech 
Mussoliniho italský režim, se objevily snahy po recepci hodnot autorita-
tivního řádu. Volání po stavovském státě a obdiv k fašistickým korpo-
racím, jež zesílilo zejména po vydání papežské encykliky Quadragesimo 
anno v roce 1931, vyvolávaly v Československé straně lidové profašistické 
nálady. Šrámkovo moravské vedení však za podpory všech demokra-
tických sil tyto tendence odvrátilo a udrželo pevnou demokratickou li-
nii strany, jež nebyla fašismu nakloněna.32 Bylo to způsobeno reálným 
pohledem na vnitřní pozice katolicismu v ČSR – „Šrámkovo vedení si 
jasně uvědomovalo, že pozice politického katolicismu nebyla v ČSR zda-
leka tak silná jako například v Rakousku, aby katolická složka mohla být 
vůdčí silou autoritativního režimu či jiné diktatury“33 –, obavami z fa-
šizujícího vedení agrární strany a v neposlední řadě sledováním osudů 
katolických stran ve fašistických státech, zvláště strany Centrum v nacis-
tickém Německu.34 

30 Benito Mussolini, Řeči o Italii a fašismu, Praha: Plamja, 1935, s. 189.
31 Mussolini, Řeči o Italii a fašismu, s. 199.
32 Miloš Trapl, „Český politický katolicismus v letech 1918–1938,“ in Český politický kato

licismus v letech 1848–2005, ed. Pavel Marek a kol., Brno: CDK, 2008, s. 284; Michal Pehr, 
„Československá strana lidová a její vztah k demokracii,“ in Teorie a praxe politického 
katolicismu 1870–2007, ed. Pavel Marek, Brno: CDK, 2008, s. 166.

33 Trapl, „Český politický katolicismus v letech 1918–1938,“ s. 284.
34 Miloš Trapl, Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 

1918–1938, Praha: SPN, 1990, s. 24.
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Vraťme se však k politickým katolíkům, které ideje fašismu inspiro-
valy a podněcovaly v dalších úvahách. Zřejmě nejznámějším katolickým 
sympatizantem byl Jan Scheinost, který se svými radikálními a provo-
kujícími názory přibližoval nejvýraznějšímu katolickému kritikovi první 
republiky Jaroslavu Durychovi (1886–1962).35 Přátelé společně založili 
a vedli časopis Rozmach, jenž vycházel v letech 1923–1927. Kritický po-
hled na prvky, jako byly liberalismus, demokracie, politické stranictví 
a parlamentarismus, „brzdy duchovního rozpětí, politické expanze 
a materiálního pokroku,“36 jež znamenaly anarchii, neukázněnost, libo-
vůli a sobectví, přivedl Scheinosta k fašismu, jenž mu zosobňoval jis-
totu konzervatismu, univerzalismu i autority. Zřejmě jej lákala i novost 
a originalita právě zrozeného hnutí. Po rozchodu s J. Durychem se začal 
J. Scheinost angažovat v Národní obci fašistické, kde se v letech 1928–1929 
dokonce stal jejím generálním tajemníkem. Po rozchodu s českými fa-
šisty se vrátil do lidoveckého tisku; od roku 1933 působil v Lidových lis
tech, ústředním tiskovém orgánu ČSL. Není bez zajímavosti, že to byl Jan 
Scheinost, kdo obohatil myšlenky fašismu o ideu korporativismu a sta-
vovského státu,37 kterou podrobně rozpracoval zejména ve své politolo-
gizující úvaze „Nástin ústavy demokratické“ v časopise Tak.38

V rámci Československé strany lidové patřil J. Scheinost k vůdčím jedin-
cům pravicově orientovaného českého zemského vedení strany v čele 
s Bohumilem Staškem (1886–1948) a pokoušel se zprostředkovat kontakt 
mezi pražským arcibiskupem Františkem Kordačem (1852–1934) a fa-

35 Václav Durych, Vzpomínky na mého otce: Životopis Jaroslava Durycha, Olomouc: Votobia, 
2001, s. 215.

36 Jan Scheinost, „Pro domo mea,“ Rozmach 5 (1927): 548.
37 Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen: Die Krise des liberalen Systems und die En

twicklung der Faschismen, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1966, s. 274 a dále; 
Jaroslav Šebek, „Katolicismus a autoritativní hnutí meziválečného období,“ in Víra 
a výraz: Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české 
křesťanské poezie a prózy 20. století, ed. Tomáš Kubíček a Jan Wiendl, Brno: Host, 2005, 
s. 170.

38 Scheinostův Nástin stavovské ústavy demokratické vyšel v časopise Tak až 28. února 1939. 
Stavovský stát podle představ J. Scheinosta disponoval čtyřmi stavy: stav duševních 
pracovníků, rolníků, výrobně průmyslový a obchodně peněžnický, které se dále dělily 
na tzv. kurie zaměstnanců a zaměstnavatelů. Příslušnost ke stavu vznikala od 21 let 
věku, v případě žen pouze byly li výdělečně činné, kdy je umožněno volit do obecní, 
okresní a zemské korporace a nejvyšší rady stavovské (400 členný orgán). Poslední jmeno-
vané seskupení, jež nahrazovalo parlament, bylo voleno všeobecným, tajným hlasová-
ním, s možností preferenčních hlasů, které stvrzovaly hierarchii celého Scheinostova 
konceptu; ostatně rokování této nejvyšší rady probíhalo odděleně po stavech.
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šistickým politikem a generálem Radolou Gajdou (1892–1948) ve stylu 
italského sbližování Gasparri Mussolini v letech 1923–1927.39 Avšak bez 
úspěchu. Předseda strany Jan Šrámek zaujal k fašismu zásadně odmítavý 
postoj a účast na fašistických akcích straníkům ČSL již ve 20. letech zaká-
zal.40 T. Pasák nazval Jana Scheinosta „jediným inteligentním ideologem 
českého fašismu“,41 zatímco J. Rataj o něm hovoří jako o modelové po-
stavě českého klerofašismu, neboť na fašistických shromážděních NOF 
vlály prapory sv. Václava a byly slouženy katolické mše.42 J. Večeřa se 
domnívá, že „zdrojem profašistických sympatií J. Scheinosta, sycených 
korporativistickými sny o stavovském státu, byla patrně úzkost vzděla-
ného a citlivého člověka z moderního světa nabízejícího volbu, bezděky 
však produkujícího i prázdnotu a odcizení.“43 Scheinostovy touhy kle-
rikalizovat český fašismus neuspěly – ve fašismu převážila nábožensky 
indiferentní orientace – a J. Scheinost se po dvou letech činnosti v rámci 
NOF vrátil zpět do ČSL, zklamán, že na něj čeští fašisté „zapomněli“ 
a neučinili jej duchovním vůdcem fašistické strany, byť ji formálně nikdy 
neopustil. Je až trochu humorné, že jej Pius XI. vyznamenal v roce 1936 
za zbožnost a oddanost zájmům katolické církve papežským řádem.44

Jan Scheinost kritizoval jak italskou – „Věřící demokrat odsoudí stej-
ně Mussoliniho, jako odsoudil dávno Lenina,“45 – tak současnou českou 
praxi fašismu: „Myšlenkově je fašismus velmi český, tj. chaotický; není 
v něm mnoho silných duchů, kteří by si ujasnili, že jakýkoliv podvod 
a hřích proti logice se trestá později velmi trpce. Mají tolerantní sympa-
tie ke katolíkům, nikoli však z nějaké vyšší duchovní jistoty o nábožen-
ství a církvi, ale prosté reakce proti protikatolickým tendencím levice 

39 Indro Montanelli – Mario Cervi, Storia d’Italia 1919–1936, sv. 7, Milano: RCS Libri, 
2006, s. 142; Guido Zagheni, La croce e il fascio: I cattolici italiani e la dittatura, Milano: San 
Paolo, 2006, s. 199.

40 Jaroslav Šebek, „Jan Šrámek a Bohumil Stašek: Příklady souladu i disonance české 
a moravské katolické politiky po roce 1918,“ Střed 2 (2010): 9–22; Jana Čechurová, Čes
ká politická pravice: Mezi převratem a krizí, Praha: NLN, 1999, s. 109; Miloš Trapl, „Český 
politický katolicismus v letech 1918–1938,“ s. 259. 

41 Pasák, Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, s. 400–401.
42 Jan Rataj, O autoritativní národní stát: Ideologické proměny české politiky v druhé republice 

1938–1939, Praha: Karolinum, 1997, s. 131.
43 Pavel Večeřa, „Jan Scheinost – prominentní katolický novinář před národním sou-

dem,“ in Osobnost v církvi a politice: Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Jiří Hanuš 
a Pavel Marek, Brno: CDK, 2006, s. 487.

44 Rataj, O autoritativní národní stát, s. 132.
45 Jan Scheinost, „Masaryk? Mussolini?,“ Rozmach 4 (1926): 66.
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a z onoho správného, byť podvědomého strachu, že náboženské boje 
znamenají neštěstí pro národ tak jako tak rozložený podle všech mož-
ných hledisek,“46 ve snaze přispět k myšlenkovému prohloubení a du-
chovní přeměně domácího fašismu. Tento výrazný vůdčí typ spíše věřil, 
že to bude právě on, koho čeští fašisté do svého středu povolají – sám 
vlastně k tomu vyzýval: „český fašismus je třeba dosud vytvořit, myš-
lenkově precizovat a politicky usměrnit, zkrátka dát mu páteř“47 – a kdo 
fašismus ovládne a změní podle svých představ. Jeho názory byly fašis-
tům dostatečně známy, podílel se ostatně na znění organizačního řádu 
Národní obce fašistické a spolu s Ladislavem Švejcarem (1885–1957) i na 
jejím programu.

I když mu byl fašismus blízký, zejména jeho autoritativní a konzer-
vativní hodnoty, odmítal Jan Scheinost protikřesťanský a nemorální na-
cismus: „Nadpřirozené poslání církve nacismus popírá, vlastně ho vů-
bec nevnímá, protože je racionalistický stejně jako bolševismus a všecky 
ostatní bludy, jež vyšly z filosofie Kantovy a Hegelovy. Nacismus je an-
tropocentrický jako komunismus, neuznávaje zjevení Boží ani mravný 
zákon křesťanský. Jeho zlaté tele se jmenuje Volk, německý lid celého 
světa.“48 Duchovní dědictví latinské kultury, jež představoval fašismus, 
bylo Scheinostovi naproti tomu „matným odleskem renesančního od-
boje proti kalvínsko americkému demokratismu.“49 Fašismus byl pro 
něho přijatelný rovněž proto, že symbolizoval řád a autoritu, podporo-
val stabilitu moci a respektoval iracionalitu duchovní sféry. V roce 1927 
J. Scheinost uvedl: „Proti labilitě demokratických vlád nastoluje fašis-
mus stabilitu moci, protože jen stabilní moc, nepodléhající nárazům či-
nitelů heterogenních a nepolitických, může s klidem pracovat ve svém 
díle národní expanze.“50 

S českými fašisty spolupracovali rovněž bývalí členové Československé 
strany lidové. Konzervativní redaktor a poslanec ČSL Václav Myslivec, 
jenž patřil mezi kritiky politiky prezidenta T. G. Masaryka (1850–1937), 
obdivoval metody fašistů a jejich protiněmecké výpady.51 Stejně tak An-

46 Jan Scheinost, „Převratové kýčaření,“ Rozmach 4 (1926): 303.
47 Scheinost, „Pro domo mea,“ s. 546.
48 Jan Scheinost, „Odpovědnost německého národa,“ Tak, 2, č. 2 (1938): 25.
49 Scheinost, „Převratové kýčaření,“ s. 304.
50 Scheinost, „Pro domo mea,“ s. 548.
51 Jeho křídlo podporované pražským arcibiskupem Františkem Kordačem představova-

lo v rámci Československé strany lidové opozici vůči Šrámkově prodemokratické a pro-
vládní linii a zároveň patřilo mezi kritiky politiky prezidenta Masaryka. Podrobněji 
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tonín Čuřík, vyloučený z ČSL na konci 20. let, se ve 30. letech přiblí-
žil myšlenkám českých fašistů.52 Naproti tomu skončil pokus fašizující 
skupiny kolem pražského přísedícího zemského výboru ČSL Františka 
Zelenky vytvořit v létě 1936 novou Národní stranu lidovou – přes finanční 
podporu, kterou této straně poskytla republikánská strana – naprostým 
fiaskem.53

4.  Ohlas fašistických myšlenek mezi nepolitickými katolíky

Nyní se soustřeďme na tzv. nepolitické katolíky, tj. katolíky, kteří nebyli 
organizováni v žádné politické straně, avšak do politického a společen-
ského života vstupovali činorodou aktivitou – svými články, polemi-
kami či knihami – která neměla ani mezi katolickými politiky obdoby. 
Přestože se Durychův spolupracovník Jan Scheinost s fašismem sblížil, 
Jaroslav Durych se od tohoto proudu distancoval54 a český fašismus ni-
kdy nepřijal, ačkoliv na druhé straně ani rozhodně neodsoudil; čtrnác-
tideník Rozmach se rozpadl právě kvůli Scheinostovým sklonům k faši-
smu. Třebaže považoval J. Durych fašismus za čistě italskou záležitost, 
kterou není možné plně přejímat a beze změn aplikovat na české po-
měry,55 inspiroval jej ‚katolický program‘ Francova Španělska, který od 
30. let, ale zejména od propuknutí španělské občanské války, podrobně 
sledoval a vyslovoval se k němu.56 Na otázku, zdali je, či není fašista, 
Jaroslav Durych odpověděl na stránkách Rozmachu: „Moje stanovisko 
k fašismu je neutrální. Mám několik přátel mezi fašisty a nejsem a nebyl 
jsem fašista, jako mám i několik přátel mezi komunisty a nejsem a nebyl 

Pavel Marek, „Příspěvek k počátkům politického katolicismu v Čechách: Václav My-
slivec mezi katolickou levicí a pravicí,“ Časopis pro křesťanskou kulturu a konzervativní 
politiku 5, č. 1 (2009): 13–18.

52 Pasák, Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, s. 95.
53 Miloš Trapl, „Československá strana lidová,“ in Politické strany: Vývoj politických stran 

a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, sv. 1, ed. Jiří Malíř, Pavel Marek 
a kol., Brno: Doplněk, 2005, s. 664.

54 Jaroslav Durych, „Rozmach a fašismus,“ Rozmach 5 (1927): 389–406.
55 Durych, „Rozmach a fašismus,“ s. 389–406; Martin C. Putna, „Mezi republikou, fašis-

mem a proletariátem: Publicistika Jaroslava Durycha ve dvacátých letech a její souvis-
lost s autorovým uměleckým dílem,“ Soudobé dějiny 10, č. 3–4 (2002): 404.

56 Jaroslav Durych, „Španělský meč,“ Svítání 1, č. 11 (1938): 1; Jaroslav Durych, „Ve stínu 
Španělska,“ Řád 4, č. 7 (1938): 399–401 apod.
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jsem komunista.“57 V porovnání s jinými tématy – kritikou politického 
stranictví, liberalismu, demokracie, československého státu, komunis-
mu – politické ideologie fašismu a nacismu Durych příliš nerozebíral 
a nevyslovoval se k nim. Možná si uvědomil, že každý autoritářský či 
totalitní směr nakonec vystoupí proti víře, svobodnému náboženskému 
vyznávání či svobodě církví, a proto na ně zanevřel.

Rudolf Ina Malý (1889–1965) působil v meziválečném období ve služ-
bách ministerstva vnitra Československé republiky. Původním povolá-
ním středoškolský učitel se profiloval jako literární kritik a filozofický 
esejista. V letech 1924–1925 dokonce redigoval časopis Kritika. Na konci 
20. let zažil v Římě, kde v letech 1927–1929 zastával místo legačního rady 
na československé ambasádě, nástup italského fašismu a z Itálie se vrátil 
jako zanícený katolík a obhájce fašismu. Plodem tohoto pobytu se stala 
Malého nejznámější kniha Kříž nad Evropou (1935), v níž se, oslněn fašis-
tickou realitou, kriticky vyslovoval k liberálně demokratickému zřízení 
československého státu a hodnotám současnosti, aby předložil trojjediné 
řešení soudobé krize: katolicismus – románská racionalita – fašismus.58

Rudolf Ina Malý v Kříži nad Evropou i ve svých dalších článcích dů-
sledně rozlišoval mezi pojmy nacismus a fašismus. Nacismus, označova-
ný v jeho dílech jako hitlerismus, symbolizoval Malému touhu po rasové 
nadvládě nad křesťanskou vírou a láskou k bližnímu – „cílem hitlerismu 
je: jeden národ, jeden stát, jedna církev, jeden Bůh – a to německý Bůh, 
hitlerovský Bůh,“59 proto jej odmítl – zatímco fašismus, výraz latinské-
ho ducha, přinášel nejen skutečnou demokracii, jež se uskutečňuje skrze 
stavy či korporace, ale rovněž vítězství křesťanské víry. Přestože se Malý 
mýlil ve srovnání fašismu a nacismu, jeho názory dobře odrážejí dobové 
politické a duchovní milieu myšlení některých katolických intelektuálů: 
„Fašistický nacionalismus se liší od hitlerismu nejenom tím, že hitleri-
smus pojímá slovo národ a stát pouze ve smyslu biologickém, kdežto 
fašismus ve smyslu mravním a duchovním, ale i tím, že tuto mravnost 
chápe ve smyslu všelidském, katolickém – kdežto hitlerismus jen ve 
smyslu germánském,“60 avšak u nacismu postřehl mylné rasové teorie, 

57 Durych, „Rozmach a fašismus,“ s. 400.
58 Martin C. Putna, Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945, Praha: Torst, 2010, 

s. 716–725.
59 Rudolf Ina Malý, Kříž nad Evropou: Revoluce dvacátého století, Praha: A. Neubert, 1935, 

s. 152.
60 Malý, Kříž nad Evropou, s. 203.
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vypjatý germanismus a výbojný imperialismus, zatímco latinský imperia
lismus, jímž označoval fašismus, vnímal pozitivně.61

Fašismus, nebo přesněji románský fašismus, jak jej R. I. Malý chápal, 
zavedl povinnou kázeň, smysl pro národní čest a velikost, vybudoval 
korporativní zřízení, podpořil nacionalismus a realizoval tzv. novou 
demokracii. B. Mussolini se v očích Malého stal obhájcem mírumilovné 
latinské civilizace proti agresivnímu Germánstvu.62 Nekritická apolo-
getika italského zřízení přivedla Malého k ospravedlnění fašismu jako 
nejvhodnějšího politického systému současnosti, zatímco nacismus či 
bolševismus vnímal jako systémy, jež „chtějí celému světu vnutit svou 
představu o pravdě a kultuře – jakoby to byla pravda absolutní.“63 Idea-
lista Malý tak věřil v ‚obrození Římem‘, které se uskuteční prostřednic-
tvím Itálie, a doufal v duchovní revoluci fašismu, která v Evropě zvítězí 
společně s vírou a mravností.64 Malému byla despotická demokracie, 
nikoliv fašismus: „Fašismus znova zase spojuje, co liberalismus a stará 
demokracie rozdvojily: svobodu a odpovědnost, svobodu a kázeň, je-
dince a kolektivum – politiku, mravnost, civilizaci. Nejzáslužnější no-
vost fašismu je v tom, že dal nový obsah slovu politika a že v politice 
vidí velmi odpovědnou činnost etickou a civilizační, činnost opravdu 
státní, a nikoliv jen stranickou a demagogickou.“65 Vzhledem ke svému 
obdivu k italskému fašismu a tvrzení, že fašismus vyhovuje italskému 
národnímu cítění i zájmům, je pochopitelné, že se R. I. Malý nesnažil své 
fašistické názory vnášet do českých stranických poměrů a adresovat je 
českým fašistům; možná i proto, že zastával post ministerského úřed-
níka a nechtěl se politizovat, možná proto, že nechtěl působit těžkosti 
T. G. Masarykovi či E. Benešovi (1884–1948), z nichž právě poslednímu 
jmenovanému vděčil za své úřednické místo na ministerstvu zahraničí. 

Z popisu fašismu je rovněž patrné, že Malý jeho teoretické pozadí 
neznal. Cílem jeho hodnocení byla proto praktická stránka hnutí, jeho 
kaž dodennost: „Fašistické sociální zákony a velké stavby přístavní, 
komunikační a zavodňovací, bonifikace půdy a podpora zemědělství, 
moudré řešení nezaměstnanosti, reforma armády, vykopávky umělec-

61 Rudolf Ina Malý, „Tak!“ Tak 1, č. 1 (1937): 2; Rudolf Ina Malý, „A přece zvláštní ‚rasa‘,“ 
Tak 2, č. 5 (1938): 87.

62 Malý, Kříž nad Evropou, s. 140.
63 Malý, Kříž nad Evropou, s. 164.
64 Malý, Kříž nad Evropou, s. 195.
65 Malý, Kříž nad Evropou, s. 208.
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kých památek, nebývalá podpora a oživení ruchu literárního i umělecké-
ho, mravní převýchova národa atd. – jsou fakta mnohem demokratičtější 
než výsledky leckteré formální demokracie v jiných státech.“66 Diktaturu 
fašismu, jež ústí v demokracii, tedy prospěch všech, všeobecnou solida-
ritu a přirozenou hierarchizaci italské společnosti považoval Malý za ná-
rodní blaho. V závěru svého díla Kříž nad Evropou Malý připustil aktivní 
zásahy státu do života společnosti, jistý etatismus, avšak tuto stinnou 
stránku vysoce zastínila tolerance katolictví ze strany fašistického stá-
tu.67

Ne všichni katoličtí intelektuálové však byli s J. Durychem a R. I. Ma-
lým zajedno a chovali vřelé sympatie k autoritativnímu fašismu. Někteří 
z nich totiž přímo dokazovali, že pravému katolickému náboženství od-
poruje. Profesor křesťanské sociologie na teologické fakultě v Olomouci, 
kněz a literát Bedřich Vašek (1882–1959) odsuzoval každou formu tota-
lity, tj. fašismus, nacismus i komunismus, jež utlačuje osobnost jednot-
livce: „Každá duše je stvořena pro život věčný, v němž má – dosáhnouc 
plného rozvoje svých sil – žít v plném květu svých mohutností i tehdy, 
když stát, jenž ji chtěl degradovat na pouhý prostředek svých cílů, již 
dávno bude v troskách… Stát je pomíjející, i kdyby to byl stát dvouti-
síciletý. Ale duše je nesmrtelná.“68 Alfred Fuchs poukázal ve svém díle 
Propaganda v demokraciích a diktaturách na skutečnost, že největším ne-
bezpečím současné doby pro církev není ani liberalismus, ani socialis-
mus, nýbrž hitlerovský nacismus v Německu, který tvrdě pronásleduje 
církev. Ukázal tak českým katolíkům, že by jejich útoky měly směřovat 
vůči nacismu a fašismu, nikoliv masarykovskému státu, kde katolictví 
reálné nebezpečí nehrozilo.69 Podobně i jiný katolický intelektuál Jan Jiří 
Rückl (1900–1938) odmítal totalitní řády, které stály proti náboženským 
hodnotám a proti T. G. Masarykovi a E. Benešovi, nejvýznamnějším opo-
rám československé demokracie.70

Část katolíků sice uznávala hodnoty fašistů – Jan Scheinost a Rudolf 
Ina Malý – tj. stát a národ, ale nadřazovala jim pojem Bůh. Fašismus 
budil jejich zájem svým důrazem na společenskou hierarchii, autoritu, 

66 Malý, Kříž nad Evropou, s. 210.
67 Rudolf Ina Malý, „Socialisti vítají Tak,“ Tak 1, č. 2 (1937): 52.
68 Bedřich Vašek, Doba úzkostí a varu: Studie sociálně ‑etické, Praha: Vesmír, 1936, s. 115.
69 Radomír Malý, Alfred Fuchs: Muž dvojí konverze, Brno: Cesta, 1990, s. 27.
70 Pro přátelský vztah J. J. Rückla s Edvardem Benešem a T. G. Masarykem podrobněji 

Národní archiv Praha, fond Jan Jiří Rückl, č. fondu 467, karton 25, sign. 70 Beneš (Masa-
ryk) 1930–1937.
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kritiku demokracie, liberalismu a komunismu. V praxi se myšlenky ka-
tolicismu a fašismu pokoušel sloučit J. Scheinost, nicméně neúspěšně. 
Ačkoliv byli čeští katolíci kritičtí vůči demokracii, neznamenalo to, že 
by jednoznačně a bez rozmýšlení přijímali myšlenky fašismu. Právě 
jejich hluboké promýšlení, postupné formulování názorů na fašismus 
a následná vyjádření ukazují dráždivost tohoto tématu, se kterým nebyli 
brzy hotovi, ale analyzovali jej a snažili se z něj zužitkovat to, co pova-
žovali z vlastních katolických pozic za dobré. Fašismus sice slovně pod-
porovali a mluvili o prospěšnosti existence fašistických stran v národě, 
ale s otevřenou podporou se až na výjimky nesetkáme. Nebyla to tedy 
podpora fašismu, s nímž se shodovali, ale soulad v negaci pozitivních 
hodnot, kde nacházeli s fašisty styčné plochy. 

5.  Závěr

Katolíci nacházeli východisko z krize demokracie v autoritativních 
režimech, zejména ve fašismu. Rovněž plně nedocenili politické strany 
a volby jako přirozený, ba možná nejdůležitější princip demokracie, kte-
rý rovnoměrně vyjadřoval zájmy a cíle společnosti. Vztah katolických 
intelektuálů k fašismu byl jen částí jejich vystoupení proti první repub-
lice; jejich odsudky pramenily zejména z vnímání demokracie jako ne-
spravedlivého politického systému oligarchie a nadvlády politických 
stran, přičemž jí vyčítaly, že nevycházela z křesťanských principů, ale 
z relativních, formálních, neupřímných a abstraktních hodnot. Z kritiky 
nemravného, racionálního a ateistického systému první republiky byl 
jen krůček k odmítnutí jeho hodnot a principů. 

Italský fašismus měl ve 20. a 30. letech ambice stát se pro české ka-
tolické intelektuály pozitivní protiváhou jak liberalismu a parlamentní 
demokracie, tak i komunismu a potažmo i nacismu. Nebyl však posta-
ven na křesťanských principech, naopak na principech protikřesťan-
ských, což si katolíci uvědomovali jen postupně a neochotně, ale láka-
la je dynamika, modernita a duchovnost, třebas jen zdánlivá, mladého 
autoritativního režimu řádu, hierarchie a solidarity. Sympatická jim 
byla i protikomunistická dikce fašistického režimu a všechna jeho slova 
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o spravedlnosti, demokracii, kázni, morálce a víře, jež vyznívala jako du-
chovní manifestace katolické mravnosti fašismu.71 

Fašistická Itálie Benita Mussoliniho byla pro katolíky vzorem zejmé-
na vnější manifestace katolické víry – ostatně sám Mussolini byl ateista, 
přičemž po svém nástupu ve 20. letech měl italský fašismus „šanci stát 
se pozitivní protiváhou jak dekadentního liberalismu a zkorumpované 
parlamentní demokracie, tak i komunismu a potažmo i nacismu.“72 Ka-
tolíci velmi oceňovali italské korporativní zřízení a snahu B. Mussoli-
niho přeměnit Itálii na stavovský stát.73 Vyšehradský kanovník a český 
zemský předseda Československé strany lidové Bohumil Stašek, hlavní pro-
pagátor stavovských myšlenek v rámci českého politického katolicismu, 
o něm ve 30. letech pochvalně uvedl: „Itálie se např. značně přiblížila to-
muto ideálu svým korporačním zřízením…,“74 respektive „Italský fašis-
mus byl první, jenž v Evropě uskutečnil myšlenku korporativního státu 
a Mussolini tento ‚pokus‘ řadí mezi nejodvážnější a nejrevolučnější činy 
svého režimu,“75 popř. pochvalné „Duchovní sílu katolictví Mussolini 
prohlásil za nezbytný základ všeho mravního povznesení evropských 
států a veškeré světové populace.“76 Nicméně označit výše popisova-
nou skupinu jako fašistické katolíky, katolické fašisty nebo klerofašis-
ty – s výjimkou J. Scheinosta – je přinejmenším problematické, nepřesné 
a zjednodušující.

Osobnost samotného duceho byla v porovnání s Hitlerovou pozicí 
morálně slabá, takže na totalitní evropské státy působil spíše německý 
model. Historicky vzato byl fašismus jevem vyskytujícím se spíše ve stá-
tech se slabou a selhávající liberální tradicí, v nichž byl rozvoj kapita-
lismu opožděný či narušený, a nikoliv ve státech vítězných.77 Přestože 

71 Parafráze Malého slov v Kříži nad Evropou: „Fašistický nacionalismus se liší od hitleri-
smu nejenom tím, že hitlerismus pojímá slovo národ a stát pouze ve smyslu biologic-
kém, kdežto fašismus ve smyslu mravním a duchovním, ale i tím, že tuto mravnost 
chápe ve smyslu všelidském, katolickém – kdežto hitlerismus jen ve smyslu germán-
ském.“ Malý, Kříž nad Evropou, s. 203.

72 Paxton, Anatomie fašismu, s. 96.
73 Korporativismus znamenal v italském případě aplikaci základního fašistického záko-

níku práce (Carta del lavoro, 1927) na oblast sociálního života. Proto představuje Itálie 
autoritářský model korporativismu, kdy fašismus tvoří rámec všezahrnující organické 
vize společnosti, kterou dále duchovně a morálně sjednocuje.

74 Bohumil Stašek, Nový hospodářský řád křesťanský, Praha: Vyšehrad 1937, s. 15. 
75 Malý, Kříž nad Evropou, s. 202.
76 Malý, Kříž nad Evropou, s. 196.
77 Paxton, Anatomie fašismu, s. 96.
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církev a papež zaujali v meziválečném období jednoznačně negativní 
stanovisko vůči nacismu, fašismu a komunismu a poukázali na propast-
né rozdíly mezi totalitní ideologií a katolickou církví, mnohým současní-
kům se zdálo, že jsou si oba systémy podobné či blízké. Ať již zmíněné-
mu J. Scheinostovi, který usiloval o symbiózu katolicismu a fašismu ve 
formě jakési římské středověké jednoty, nebo historiku a právníku Janu 
Kaprasovi (1880–1947), jenž se domníval, že „církev hlásá absolutnost 
a katoličnost církve, kdežto fašistická filozofie učí absolutnost a všeobec-
nost ‚italskosti‘. Oba pocházejí z téže latinské země, dále mají stejnou 
hierarchickou organizaci a konečně dějiny Itálie a papežství jsou tak ne-
rozlučně spojeny, že si je nedovedeme bez této souvislosti ani představit. 
Fašismus a katolická církev nalezly však společnou styčnou plochu také 
v boji proti svobodnému zednářství, neboť odvěká zášť a strach z po-
stranní politické moci je nutily vidět v něm společného nepřítele,“78 či 
mnoha dalším. 
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