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ПОЈМОВНИОКВИРФАШИЗМА
1. До са да још у све ту, а на ро чи то у са мој Ита ли ји, ни је из гра-

ђе на по себ на на у ка ко ја би се на све о бу хва тан на чин по за ба ви ла 
ис тра жи ва њем по ли тич ког фе но ме на фа ши зма.1) Ова сво је вр сна 
фа ши зо ло ги ја или studia fascistica, има ла би у за да так да ис тра-
жи фе но мен фа ши зма из угла ра зно род них на уч них пер спек ти ва: 
по ли тич ке, исто риј ске, со ци о ло шке, прав не, еко ном ске... На уч ни 
рад ко ји је пред на ма пред ста вља да ва ње до при но са упра во та квом 
при сту пу, ис тра жу ју ћи пре све га по ли ти ко ло шку и прав ну по за ди-
ну фа ши стич ког по ли тич ког си сте ма, она не  од у ста је да у раз ма-
тра ња узме и ши ри дру штве ни кон текст: со ци о ло шки, исто риј ски, 
еко ном ски и со ци јал ни аспект ове по ја ве.

2. Фа ши зам је до да нас за бе ле жио чак 70 по јав них об ли ка, па 
је ве о ма  те шко ухва ти ти ње го ву основ ну нит. Оту да је иде ја ауто ра 
да се у вре мен ском и про стор ном од ре ђе њу ухва ти у ко штац са мо 
са пр вим ре а ли зо ва ним, ита ли јан ским об ли ком фа ши зма, ко ји ће 
се по ка за ти као узор и дру гим фа ши стич ким ре жи ми ма у све ту. 
По ли тич ки си стем ита ли јан ског фа ши зма та ко је по стао не ка вр ста 
ета ло на за на кнад но на ста ле об ли ке срод не по ја ве.

Да би се при сту пи ло ис тра жи ва њу по ли тич ког си сте ма фа-
ши зма нај пре је нео п ход но ис тра жи ти пој мов ну апа ра ту ру ко ја се 
до би ја од го во ром на пи та ње: шта фа ши зам за пра во пред ста вља, 
ка ква су ње го ва зна че ња, и ком ци љу те жи?

То дор Ку љић у Социолошкомречнику из 2007. го ди не на во ди: 
“fascio у оп штем нео д ре ђе ном зна че њу: сноп, све жањ, са вез – та ко 
су се на зи ва ле ме сне гру пе фа ши стич ке пар ти је. Fascio је удру га, а 
фа ши сти су са ве зни ци. Фа ши зам је иде о ло ги ја Тре ћег пу та – ни ка-
пи та ли зам, ни со ци ја ли зам...”2) Ви љем Риз уз оп шта зна че ња пој-
ма фа ши зам, уво ди и кор по ра тив ни ква ли фи ка тив: “Фа ши зам – од 

1) Исти ни за во љу у са мој Ита ли ји иза шло је не ко ли ко реч ни ка фа ши стич ких по ли тич ких 
и прав них пој мо ва и ин сти ту та, ме ђу ко ји ма се ис ти чу: Al ber to De Ber nar di, Dizionario
delfascismo–storia,personaggi,cultura,economia,fontiedibattitostoriografico, B. Mon-
da do ri, 2003, и Vic to ria De Gra zia, Ser gio Luz zat to: Dizionariodelfascismo–Grandiopere, 
G. Eina u di, Ro ma, 2003. 

2)  To dor Ku ljić: “Fa ši zam”, 141-142, (при ре ди ли) Aljo ša Mi mi ca i Ma ri ja Bog da no vić: Soci
ološkirečnik, Za vod za udž be ni ke, Be o grad, 2007, str. 141.
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ла тин ског fascis, сноп из ко јег из ви ру је се чи во се ки ре – сим бол 
ауто ри те та и вла сти рим ских ма ги стра та. Те о ре ти ча ри ко ји су раз-
ви ја ли иде ју кор по ра тив не др жа ве ко ја је пред ста вља ла фа ши стич-
ки циљ...”3) На ве зу ја ке др жа ве, јед но пар тиј ске ре пре си је, и очу-
ва ња ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них од но са ука зу ју и дру ги 
ауто ри.4) Та ко се ја вља иде ја о фа ши зму као “ре пре си ји у слу жби 
на ци је”.5) “Ђу сти но Фор ту на то (GiustinoFortunato) пак сма тра да 
фа ши зам ни је ево лу ци ја, не го ре ва ла ци ја (rivelazione), тј. из ла же-
ње на по вр ши ну ита ли јан ских окол но сти и про ти ври јеч но сти ко-
је су би ле у су прот но сти пре ма ли бе рал ној иде о ло ги ји гра ђан ске 
де мо кра ти је.”6) Ве ли ки ита ли јан ски фи ло зоф пра ва и по ли ти ко лог 
Ђор ђе Дел Ве кио (GiorgioDelVecchio, 1878-1970) ми шље ња је да 
фа ши зам ни је не га ци ја де мо кра ти је. На про тив, он је, ка ко је ње-
гов тво рац де фи ни сао, кон цен три са на де мо кра ти ја – ин те рес на-
ро да ко ји се нео ме та но спро во ди у по ли тич ком си сте му фа ши зма.7) 
Ернст Нол те де фи ни ше фа ши зам као: “раз вој ну дик та ту ру окре-
ну ту ка бу дућ но сти, без (пре те ра ног) по што ва ња за оним што је 
про шло, и са сво јим усме ре њем на прак тич не за дат ке...”8) Пре ма 
нај ве ћем иде о ло гу фа ши зма, Јо ва ну  Ђен ти леу (GiovanniGentille, 
1875-1944), фа ши зам пред ста вља увла че ње су ко бље них кла сних 
ин те ре са у из ми ри тељ ске др жав не струк ту ре – у са мо сре ди ште 
по ли тич ког си сте ма др жав не вла сти.9)

РАЗВОЈФАШИЗМА–ДРУШТВЕНИКОНТЕКСТ
Фа ши стич ки по ли тич ки по крет ни је на стао од јед ном, на мах. 

У су шти ни он је са чи њен од се ди мен ти ра них на сле ђа ис ка за них 
зах те ва ита ли јан ских ма са уоб ли че них у на ци о нал ну во љу ко ја 
је стре ми ла раз ли чи тим ци ље ви ма: зах те вом за Ре пу бли ком, ире-

3) Vi ljem Riz: Rečnik–filozofijaireligija, De re ta, Be o grad, 2004, str. 223.
4) Та ко нпр: Mi lan Bo sa nac, Oleg Man dić, Stan ko Pet ko vić, “Fa ši zam”, Rječniksociologijei

socijalnepsihologije, In for ma tor, Za greb, 1977, str. 174: “U fa ši zmu dje lu je sna žan dr žav ni 
i po li cij ski apa rat. To je raz do blje ve li ke mo ći krup nog fi nan sij skog ka pi ta la. Zbog sna žnih 
i če stih in ter ven ci ja dr ža ve u pri vre di fa ši zam pre ra sta u je dan od ob li ka dr žav nog ka pi ta li-
zma.”

5) “Unamiliziaalserviziodellanazione” (Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o-
grad, 1990, str. 273)

6) Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 4.
7) Ду шан Не дељ ко вић: Идеолошкисукобдемократијеифашизма, Ско пље, 1938, стр. 20.
8) Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o grad, 1990, str. 234.
9) Gi o van ni Gen ti le, An tony Ja mes Gre gor: Originsanddoctrineoffascism–withselections

fromotherworks, Tran sac tion Pu blis hers, 2004, р. 35.
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ден ти змом, на сто ја њи ма за очу ва њем тра ди ци ја ка то лич ког хри-
шћан ства, зах те вом за со ци јал ном прав дом кроз до ки да ње бур жо-
а ско-ка пи та ли стич ког по рет ка... Во ђа фа ши ста Бе ни то Му со ли ни 
(BenitoAmilcareAndreaMussolini, 1883-1945), с’ по чет ка твр до кор-
ни ре пу бли ка нац, вре ме ном је ком би но вао раз ли чи те иде о ло шке 
по ли тич ке зах те ве сла жу ћи их у сло је ве кон тра дик тор них ци ље ва 
на сто је ћи да из ми ри кла сне су ко бе ко ји су де ста бли зо ва ли мла ду 
ита ли јан ску др жа ву.10) По сма тра ју ћи по вој фа ши зма, и ње гов раз-
вој ни пут, мо же се уочи ти из ве стан по ли тич ки при ступ ко ји на сто-
ји да син те ти ше ис кљу чи во сти, да по ве же про ти ву реч но сти – да се 
по ви ја и ме ња сход но зах те ви ма вре ме на.11) Оту да је фа ши стич ка 
док три на, раз вој но гле да на, не до след на и пу на кон тра дик тор но-
сти, па ју је ја ко те шко опи са ти, а још те же де фи ни са ти.

Пр ви зах тев, зах тев за усто ли че ње Ре пу бли ке, по ка зао се као 
не мо гу ћа ми си ја, па су Му со ли ни је ви со ци ја ли сти пре ћут но и не-
вољ но, ипак при хва ти ли мо нар хи ју и ушли у по ли тич ку ко ла бо ра-
ци ју са ди на сти јом Са во ја. Мо нар хи ја, на че лу са кра љем Вик то-
ром Ема ну е лом III (VittorioEmanueleIII, 1869-1947), би ће врх ле-
де ног бре га по ли тич ког си сте ма фа ши стич ке др жа ве.12) Па и по ред 
све га, фа ши сти ће за др жа ти сан о CivilitàRomana, ко ју су, сла ве ћи 
кроз IlgrandeStato, као узор про на ла зи ли уRomanità.13)

Ка да је реч о на ци о нал ном пи та њу Му со ли ни је за го ва рао твр-
до кор ни на ци о на ли зам ба зи ран на ире ден ти зму и ре ви зи о ни зму. 
Ита ли ја се на кон пр вог свет ског ра та на шла са (јав ном њењ ски) не-
при хва ће ним гра ни ца ма од Ти рен ског до Ја дран ског мо ра. Кљу чан 
мо ме нат, три јум фа лан ула зак Д’ Анун ци је вих (GabrieleD’Annun
zio, 1863-1938) тру па у Ри је ку (Fiume),  по де лио је на кнад но ита ли-
јан ску јав ност, јер ве ћи на, па ни Му со ли ни и ње го ва пар ти ја, ни су 
ви ше би ли за ин те ре со ва ни да на ста ве кон флик те са су се ди ма ко ји 

10)  На јед ном ме сту Му со ли ни ка же: “No to ni je do sta. Po treb no je po sle je din stve ne stran ke 
to ta li tar na Dr ža va, tj. dr ža va, ko ja ap sor bu je u se be (da bi se tran sfor mi sa la i po ten ci ra la, 
pre o bra zi la i po ja ča la) sve sna ge, sve in te re se, sve na de jed nog na ro da.” (Be ni to Mu so li ni: O
korporativnojdržavi, Štam pa ri ja Ma dža re vi ća, Be o grad, 1937, str. 25)

11)  Ig na zio Si lo ne, Fašizam–njegovpostanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 
1935, str. 166: “... fa ši zam kod svog obra ta u svom raz vit ku, uda rao prav cem, ko ji je bio di ja-
me tral no su pro tan ono me, ko ga je Mus so li ni pr vo bit no imao u vi du. To je bio nje gov osnov ni 
po kre tač ki kva li tet.”

12)  Mar co Pi ra i no, Ste fa no Fi o ri to, L’identitàfascista–progettopoliticoedottrinadelfasci
smo, Lu lu.com, 2007, р. 22-23.

13)  Ig na zio Si lo ne: Fašizam–njegovpostanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 
1935, str. 237: “... fa ši zam je stvo rio mit Romanità (Rimljanstva), u ko me on se be pred sta vlja 
ma sa ma kao us kr slu rim sku sla vu.”
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би зе мљу за си гур но уву кли  у не же ље ни рат ни по жар. Из ре до ва 
нај твр до кор ни јих ре ви зи о ни ста и ире ден ти ста Му со ли ни је до жи-
вљен као “на ци о нал ни па јац и шар ла тан”.14) Па ипак, Му со ли ни ће 
им то за пам ти ти, а соп стве ни ми ли та ри зам по че ће да спро во ди већ 
од сре ди не три де се тих го ди на, во де ћи агре сив не ра то ве за но ве ко-
ло ни је и жи вот ни про стор.

О од но су фа ши зма и ка то ли чан ства до ста је пи са но. С’ по чет ка 
Му со ли ни је ва стран ка је ан ти кле ри кал на и ан ти ка то лич ка. Ње ни 
ак ти ви сти на те ре ну са под јед на ким жа ром рас ту ра ју ко му ни стич-
ке и ка то лич ке син ди ка те. За фа ши сте цр ква је на зад на уста но ва 
чи ји тра ди ци о на ли зам оме та дру штве ни раз вој и мо дер ни за ци ју. 
Ме ђу тим, ка ко је вре ме од ми ца ло, и ка ко се фа ши зам ета бли рао у 
др жав не струк ту ре вла сти, та ко је и оштри ца спрам ка то ли чан ства 
сла би ла. Му со ли ни је схва тио сна гу рим ске цр кве и по ку шао да 
ис ко ри сти њен ин те гра ли зам у ци љу да љег ја ча ња др жа ве и ста би-
ли за ци је по рет ка. Он се на про сто ни је ме шао у цр кве на пи та ња.15) 
На кон Ла те ран ског спо ра зу ма из 1929. го ди не Му со ли ни при зна је 
ис кљу чи вост ка то лич ке вер зи је хри шћан ства на про сто ру Ита ли-
је. Све га не ко ли ко го ди на ка сни је пап ска ен ци кли ка Quadrogesimo
anno по ста ће основ на смер ни ца кор по ра тив ног устрој ства ита ли-
јан ске др жа ве.16)

Ко нач но, че твр то, не до след но од сту па ње фа ши ста огле да ло се 
и у пи та њу со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. Вр ло ра но, Му со ли ни се 
од ре као марк си стич ког пу та у со ци ја ли зам иако је, с’ по чет ка, био 
ње гов ва тре ни при ста ли ца. Ка ко је вре ме од ми ца ло та ко се Му-
со ли ни све ви ше дис тан ци рао од ре во лу ци о нар ног со ци ја ли зма. 
На кон бољ ше вич ке ре во лу ци је, он ће по ста ти огор чен про тив ник 
свих ле ви чар ских, про ко му ни стич ких по ли тич ких су бје ка та (по-
ли тич ких пар ти ја, син ди ка та, штам пе...). Фа ши сти су већ од кра ја 

14) О овом су ко бу све до чи и: Mic hael Art hur Le deen, D’Annunzio–thefirstduce, Tran sac tion 
Pu blis hers, 2002, р. ХIV

15) О ово ме по сто је ја сни за пи си. Та ко нпр. у: Ger lan do Len ti ni, PioXI,l’ItaliaeMussolini, 
Città Nu o va, Ro ma, 2008, р. 80: “A pro po si to del con flit to del 1931 tra Chi e sa ita li a na e 
Sta to fa sci sta, al lorché ave va sop pres so l’ Azi o ne Cat to li ca, Mus so li ni nel lo stes so ar ti co lo 
scri ve va: Il con flit to eb be di ver se fa si, ta lu ne del le qu a li mol to acu te e durò di ver si me si. 
Ma ai pri mi di set tem bre 1931 fu re go la to con re ci pro ca sod dis fa zi o ne. Nes su no Sta to è più 
to ta li ta rio e auto ri ta rio del lo Sta to fa sci sta, nes su no Sta to è più ge lo so del la sua soverenità e 
del suo pre sti gio, ma ap pun to per ciò lo Sta to fa sci sta non sen te il bi sog no di in ter ve ni re in 
ma te rie che esu la no dal la sua com pe ten za... Tut ti co lo ro che si so no in cam mi na ti per qu e sta 
stra da han no do vu to, pre sto o tar di, ri co no sce re il lo ro er ro re.”

16) О под чи ња ва њу фа ши зма ка то ли ци зму ви де ти у: John F. Pol lard, TheVaticanandItalian
fascism192932–astudyinconflict, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, р. 145 и да ље.
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Ве ли ког ра та ушли у то тал ни рат на те ре ну про тив ле вих по кре та 
и син ди ка та. Њи хо во стра нач ко обез бе ђе ње вре ме ном ће за до би ти 
ми ли тант не цр те, би ће то пра ва стра нач ка вој ска са раз гра на том 
без бед но сном струк ту ром на ме сним и оп штин ским ни во и ма стра-
нач ке ор га ни за ци је. У тре нут ку ка да Му со ли ни об ја вљу је то тал ни 
рат “бољ ше вич кој по ша сти” снопови прућа пред ста вља ју ре а лан 
чи ни лац на те ре ну ко ји чу ва по сто је ћи ка пи та ли стич ки еко ном ски 
мо дел при вре ђи ва ња.17) Већ је та да ви дљи во да Му со ли ни ста вља 
пред се бе у за да так да очу ва по сто је ћи по ре дак, али и да га си стем-
ски ме ња.

Те су про ме не ви дљи ве на сва ком ко ра ку. По нај пре, Му со ли-
ни уво ди рад као со ци јал ну ка те го ри ју. То за по сле ди цу има да је 
сва ко ме га ран то ва но пра во на рад. За раз ли ку од епо хе ли бе рал но-
ка пи та ли стич ке де мо кра ти је, у ко јој је рад ако не из у зе так, а оно 
сва ка ко не пра во, у фа ши стич кој ери чо ве ку се га ран ту ју рад и пла-
та.18) Дру го бит но обе леж је фа ши зма је ели ми на ци ја кла сне бор-
бе. На ме сто тр жи шне уво ди се договорнаекономија. За раз ли ку од 
бољ ше вич ког со ци ја ли зма, где је до го вор на еко но ми ја ди рек тив-
ног ти па, фа ши стич ка до го вор на еко но ми ја је по сле ди ца кон тро-
ли са них али же сто ких пре го во ра вла сни ка ка пи та ла и син ди ка та. 
Ова преговорнаекономија оба вља се у фа ши стич ким те ли ма или 
кор по ра ци ја ма, где се уз др жав ну аси стен ци ју из ми ру ју ин те ре си 
ра да и ка пи та ла.19) По ли тич ко е ко ном ска струк ту ра кор по ра ци ја би-
ва пре не та у ре пре зен та тив на те ла. На род ви ше не пред ста вља ју 
по сла ни ци ко ји су иза бра ни са ли ста по ли тич ких стра на ка на оп-
штим тај ним из бо ри ма, као у пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма, већ 
су ко оп ти ра ни пред став ни ци кор по ра ци ја, ко је са ме кор по ра ци је и 
пред ла жу, а би ра их Вла да. Ово већ ука зу је на тре ћу, и по след њу 
бит ну од ли ку фа ши зма. Фа ши зам не са мо да уки да ви ше пар тиј-
ски по ре дак вла сти, већ ис ка зу је тен ден ци ју да уки не и соп стве-

17) Re in hard Kühln: Oblici građanske vladavine– liberalizam/ fašizam, Ko mu nist, Be o grad, 
1978, стр. 169: “Pre ma Thal he i me ru je, krup na bur žo a zi ja ustu pi la po li tič ku moć fa ši stič koj 
eg ze ku ti vi ka ko bi mo gla za dr ža ti svo ju so ci jal nu vla da vi nu.”

18) Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 35: “... спа се ње 
се од но си на ства ра ње фа ши стич ке иде је со ци јал не прав де ко ја под ра зу мје ва обез бе ђен 
рад, пра вич ну на гра ду, до сто јан дом, мо чућ ност не пре ста ног раз вит ка и по бољ ша ња.»

19) Ду шан Не дељ ко вић: Идеолошкисукобдемократијеифашизма, Ско пље, 1938, стр. 32: 
“Бо ри ти се про ти ву бор бе кла са, тј. по ку ша ти да се кла се одр же и са чу ва ју њи хо вим 
за тва ра њем у кор по ра ци је ко је ће као по слу шни ор га ни  дру штве но се ин те гри са ти 
(l’integrationsociale) у то тал ној со ли дар но сти (lasalidaritétotale) кор по ра тив не др жа-
ве.”
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ну стран ку, а ти ме и јед но пар тиј ски по ре дак.20) Стра нач ке бор бе, 
сит но пар ти зам, на год бе, тр го ви не, рат на те ре ну, про ли ва ње кр ви 
и пар то кра ти ја, по чи шће не су из по ли тич ког жи во та зе мље. На њи-
хо во ме сто до ла зи нај пре са мо јед на стран ка, фа ши стич ка, али и 
она, на кнад но, ис ка зу је тен ден ци ју да се уто пи у све моћ ну др жав-
ну струк ту ру. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИОКВИР
ПОЛИТИЧКОГСИСТЕМАФАШИЗМА

По ли тич ки си стем фа ши зма ба зи ран је на не ко ли ко ва жних 
по ли тич ких и дру штве них на че ла о ко ји ма је већ би ло ре чи, а ко је 
у епи цен тар дру штве них и по ли тич ких де ша ва ња сме шта ју др жа-
ву, и то: као ор га ни за ци ју за за шти ту сло бо де по је дин ца, као из вор 
сна ге на род не во ље, као по сред ни ка из ме ђу ра да и ка пи та ла...21) 
Све је ово до при не ло из град њи јед ног спе ци фич ног по ли тич ког 
ске ле та ко ји кроз сво ју струк ту ру у пот пу но сти не ги ра «ве штач ке» 
кон трол не ме ха ни зме по де ле вла сти ли бе рал но де мо крат ског по-
рет ка на сто је ћи да ар ти ку ли ше но ве со ци јал не зах те ве ма са за пра-
вич ни јим дру штвом, кроз но ви по ли тич ки си стем. Уме сто по де ле 
вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, на ме сто ин си сти ра ња на 
фор мал ној и но ми нал ној рав но прав но сти по је ди на ца ко ји би (кроз 
по ли тич ке пар ти је) гла са ли за из ве сне иде о ло шке кон цеп ци је, са да 
се ну ди по ли тич ки си стем ствар них мо ћи у дру штву ко је стре ме да 
ка на ли шу ин те ре се свих дру штве них сло је ва (интегрализам). 

У цен тар по ли тич ких зби ва ња на ме сто фор мал них људ ских 
пра ва и сло бо да по је ди на ца, уме сто ко ли чин ски из ра же ног зби ра 
гла со ва на из бо ри ма, тр жи шне кон ку рен ци је и све то сти при ват ног 
вла сни штва, са да се ну ди не што дру го и но во, не што што обез-
бе ђу је ре ал но ка на ли са ње ин те ре са у еко ном ски рас тр за ном дру-
штву.22) То но во је еко ном ски раст и дру штве ни раз вој.23) Не ви ше 

20) Ро бер Па ри ци ти ра са мог Му со ли ни ја: “Nousconstitueronsl’antiparti – ava it donc dit 
Mus so li ni.” (Ro bert Pa ris: HistoiredufascismeenItalie, Françoise Ma spe ro, Pa ris, 1962, р. 
217)

21) Eli za beth Wi ske mann: FascisminItalyItsDevelopmentandInfluence, Mac Mil lan-St. Mar-
tin’s Press, Lon don-New York, 1969, r. 21: “The Sta te re pre sents the aspi ra tion and the ef fort 
of the pe o ple, as a com mu nity, to wards ma te rial and spi ri tual advan ce ment...”

22) О схва та њу сло бо де у фа ши зму пи са но је мно го. Та ко нпр. ака де мик Ко ста Ча во шки 
пи ше: “Фа ши зам је са мо за ону сло бо ду ко ја је ди но мо же би ти озбиљ на, за сло бо ду др-
жа ве и по је дин ца у др жа ви.” (Ко ста Ча во шки: Уводуправо, Дра га нић, Бе о град, 1996, 
стр. 212)

23) Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o grad, 1990, str. 233.
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сло бо да по је дин ца за рад уну тра шње сло бо де ин ди ви дуе из ра же не 
у пра ву на при ват ност, већ но ви ква ли тет: сло бо да по је дин ца за рад 
ње го ве ре ал не сло бо де, за рад ње го ве лич не по тре бе и по тре ба ње-
го вог окру же ња.24) Јед ном реч ју, ко лек ти ви зам за рад бо љит ка имао 
је по тре бе да за ме ни ин сти ту ци о нал ни оквир сти ца ња и очу ва ња 
по сто је ћих со ци јал них по зи ци ја.25)

У та квим окол но сти ма по ли тич ки си стем фа ши зма имао је 
сле де ће ка рак те ри сти ке:

1. Сход но про кла мо ва ном кор по ра тив ном устрој ству «за раз-
ли ку од пар ла мен та ка кав је био ра ни је,.. ита ли јан ску на род ну 
скуп шти ну са ста вља ју пред став ни ци, од ко јих сва ки има за со бом 
од ре ђе не гра не де лат но сти на род ног жи во та. Он пред ста вља ту 
гра ну,..»26) Ово за по сле ди цу има не иде о ло шку, већ стру ков ну за-
сту пље ност дру штве них сло је ва у ита ли јан ској Ка ме ри. Та ко, се 
ак це нат ви ше не ста вља на со ци јал но е ко ном ски ста тус по је ди на ца 
уну тар дру штве них сло је ва у јед ној кла сич ној плу то кра ти ји, већ се 
ну ди за шти та ин те ре са по је ди них про фе си ја, и њи хо ва по ли тич ка 
за сту пље ност у пред став нич ким те ли ма.27) Уме сто да се до пу шта 
бор ба его и стич них ин те ре са по је ди них дру штве них сло је ва са да 
се фа во ри зу је дру штве ни ин те гра ли зам кроз за шти ту оп штих ин-
те ре са свих нео п ход них стру ка у јед ном дру штву.28)

2. Ста вив ши у епи цен тар све у куп не по ли тич ке фи ло зо фи је 
при вред ни раст и све у куп ни дру штве ни раз вој, фа ши зам је тра-
гао за на чи ни ма ефи ка сне вла да ви не.29) Он је овај циљ на сто јао да 

24) Фа ши зам “je za onu jed nu slo bo du, ko ja mo že bi ti ozbilj na stvar, slo bo du dr ža ve i po je din-
ca u dr ža vi.” (Be ni to Mu so li ni: Okorporativnojdržavi, Štam pa ri ja Ma dža re vi ća, Be o grad, 
1937, str. 58)

25) О ово ме ви ше у: Gi u lio Sa pel li, “Per la sto ria del sin di ca li smo fa sci sta – tra con trol lo so ci a le 
e con flit to di clas se”, Studistorici, 3/78, Fon da zi o ne Is ti tu to Gram sci, 1978, p .627-656.

26) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 74.
27) Фа ши стич ки те о ре ти ча ри пре ци зно ра за зна ју раз ли ку из ме ђу кла се и ста ле жа. Кла са 

има не га тив ну ко но та ци ју, па је нео п ход но да је ста ле шки кор по ра ти ви зам за у зда. (О 
ово ме у: Ju raj Šće ti nec, Korporativnouređenjedržave–sobziromnanoviaustrijskiustav, 
Na kla da vla sti ta, Za greb, 1935, str. 18: “Bu du ći da je sta lež po svo joj kon sti tu ci ji i funk ci ji 
ele me nat dru štve ne su rad nje i dru štve nog mi ra, to će bi ti ten den ci ja sta le ške or ga ni za ci je 
dru štva, da uklo pi kla sne ele men te u sta le šku or ga ni za ci ju ta ko, da in te re si zva nja i op ći in-
te re si za jed ni ce stek nu pre va gu nad ma te ri jal nim in te re si ma po je di nih kla snih sku pi na.”)

28) Oli ve ra Mi lo sa vlje vić: Savremenicifašizma, Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, Be-
o grad, 2010, str. 120: “Po Mir ku Ko si ću, fa ši zam je kao naj vi šu vred nost is ti cao na ci o nal nu 
so li dar nost, zbog če ga su di sci pli no va ni od no si po je di nih pri vred nih gra na one mo gu ća va-
njem kla sne bor be i us po sta vlja njem sa rad nje kor po ra ci ja kao so ci jal ne sa dr ži ne na ci je.”

29) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 456: “Фа ши зам пре тва ра 
др жа ву од ста тич ке сна ге у ди на мич ку. (...) Др жав на ак тив ност – тре ба да об у хва ти све 
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спро ве де пре ко нај моћ ни је, и нај ор га ни зо ва ни је, ма њи не у дру-
штву – пре ко др жа ве.30) Др жа ва се до жи вља ва као «те жња и на пор 
љу ди, као за јед ни це, пре ма ма те ри јал ном и ду хов ном на прет ку».31) 
На че лу др жа ве на ла зи се Во ђа (или Duce).32) Он је не ка вр ста са-
мо ни клог вла да ра, ема на ци ја на род них по тре ба, пред вод ник... – у 
сва ком сми слу јед на све оп шта ха ри змат ска лич ност.33) ... Та ко: «но-
си лац су ве ре но сти је др жа ва или још пот пу ни је, њен во ђа (отац 
на ци је) чи јој је во љи др жа ва пот чи ње на ка ко би се оства ри ла иде ја 
на ци је.»34) Ита ли јан ски Во ђа је за ми шљен као чо век са ви зи јом, 
пред вод ник.35) Он је исто вре ме но и на род ни три бун (шеф стран ке) 
и Пред сед ник вла де.36) «Сва те жи на па да са да на Ве ли ко ве ће и 
ти ме на Ду чеа као на ње го вог пред сед ни ка. Ду че је тај ко ји са зи ва 
Ве ли ко ве ће и мо же да по сло бод ној про це ни од ре ђу је број ње го-
вих чла но ва. Бу ду ћи да и оне ко је по сво јој ду жно сти при па да ју 
Ве ли ком ве ћу Му со ли ни би ра на дру ге на чи не, про из и ла зи да нај-
ви шим ор га ном за и ста упра вља као лут кар ским по зо ри штем...»37)

При мет но је да је у фа ши стич ком по рет ку Вла да све моћ на ин-
сти ту ци ја. Она мо же све.38) Али без Во ђе или Ду чеа она не мо же 

стра не дру штве ног жи во та.”
30) www.ilduce.net/.../storiafascismo/ordinamentostatofascista%202parte.pdf, “Or di na men to 

del lo Sta to fa sci sta”, p. 17: “Fa sci smo di ve nu to Re gi me, e ci oè l’autorità del lo Sta to so vra no, 
che ha fi ni su per i o ri a qu el li de gli in di vi dui e dei grup pi e che la sua sovranità (in vi sta de gli 
in te res si su pre mi e col let ti vi del la Na zi o ne) vu o le ri go ro sa men te e in de fes sa men te at tu a re.”

31) Eli za beth Wi ske mann, FascisminItalyItsDevelopmentandInfluence, Mac Mil lan-St. Mar-
tin’s Press, Lon don-New York, 1969, р. 21: “The Sta te re pre sents the aspi ra tion and the ef fort 
of the pe o ple, as a com mu nity, to wards ma te rial and spi ri tual advan ce ment...”

32) Še fik Ba ra ko vić: “Po jam i po ja va fa ši zma”, Anali, 5/10: 83-118, Prav ni fa kul tet, Ze ni ca, 
2010, str. 89-90: “Po jam Du če (vojvodafašista, Ducedelfascismo) pri la go đe no je uve den 
u pro gra mi ra nom osla nja nju na dr ža vu da auto ri te tom vo đe Mus so li ni is klju ču je ide o lo ške i 
po li tič ke tak ma ce...”

33) Chri stop her Hib bert: Musolini, Al fa, Za greb, 1977, str. 13: “Od naj ra ni jih da na, pri znao je 
jed nom, vje ro vao je da je do šao na svi jet za to da ga uz dr ma i iz ne na di, čak mu se či ni lo da je 
i dan nje go va ro đe nja mno go obe ća vao.” 

34) Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 99.
35) О ова кла сич на осо би на ли дер ства ни је са мо обе леж је фа ши зма, ре дов на је и у за пад-

ним де мо кра ти ја ма. (О то ме ви ше у: Дра ган Су бо тић, “Ли дер ство и дру штве ни су ко би 
у по ли ти ци”, Политичкаревија, 2-4/07: 477-510, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у Бе о-
гра ду, 2007, стр. 478)

36) Doc. Nº 15, Exaltationof fascistGrandCouncil, Law of De cem ber 9, 1928: “Art.2: The 
Head of Go vern ment, Pri me Mi ni ster Sec re tary of Sta te, is by right Pre si dent of the Grand 
Co un cil of Fa scism.” 

 “Art.3: The Ge ne ral Sec re tary of the Na ti o nal Fa scist Party is Sec re tary of the Grand Co un-
cil.”

37) Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o grad, 1990, str. 273-274.
38) Ова из град ња јед не све моћ не Вла де, о че му је већ би ло ре чи, те кла је по сте пе но. (О 

то ме и у: Wil li am Hal pe rin, MussoliniandItalianFascism, Prin ce ton, New Jer sey, 1964, r. 
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ни шта.39) Ду че сход но сво јим овла шће њи ма мо же сме њи ва ти ми-
ни стре. «Шеф вла де... ко ор ди ни ра де лат ност чла но ва вла де и упра-
вља њо ме. Он ни је шеф јед ног ко лек тив ног ор га на, већ је но си лац 
са мо стал них овла шће ња, са мо стал не вла сти. Ње му за кон од ре ђу је 
ду жност и пра во да упра вља.»40) За раз ли ку од пе ри о да ви ше пар-
ти зма ка да су се вла де сме њи ва ле «ки не ма то граф ском бр зи ном», у 
фа ши зму су вла де по ста ле стал не и ста бил не.41) Оне ни ка да ни су 
па да ле, јер је Во ђу (или Пр вог ми ни стра) би ло не мо гу ће сме ни-
ти. Он је тŷ – не про ла зан. Вла да је, да кле, ста бил на чак и ка да се 
ми ни стри че сто за ме њу ју. То обез бе ђу је оп шту по ли тич ку ста бил-
ност.

3. Цен трал но ме сто по ли тич ког жи во та са чи ња ва, да кле, све-
моћ на ег зе ку ти ва. «Вла да је, по но вом устав ном ре ду ко ји од го ва-
ра док три нар ним ста во ви ма фа ши зма, по ли тич ко вођ ство на ци је 
и др жа ве. Пре ма то ме пар ла мент не мо же да про пи ше пра ви ла за 
де лат ност вла де.»42) Она је то ли ко моћ на да име ну је по сла ни ке у 
ита ли јан ску Ка ме ру. По сла ни ци се би ра ју не као на род ни, или бар 
вла ди ни пред став ни ци, већ као пред став ни ци свих ва жни јих стру-
ка у зе мљи.43) На тај је на чин ита ли јан ска Ка ме ра по ста ла, не ви ше 
пред став ни штво на ро да (ме ха нич ки збир па лих гла со ва у де мо-
крат ским ре жи ми ма), већ пред став ни штво стру ка или про фе си ја. 
По ли тич ки си стем фа ши зма пред ви ђа ре флек сив на пра ва фа ши-
стич ких по сла ни ка у за ко но дав ној вла сти: «по сла ни ке би ра ег зе ку-

44: “The fol lo wing De cem ber (1928) Mus so li ni ob ta i ned par li a men tary ac tion on a me a su-
re that ga ve the grand co un cil a de ci si ve ro le in the most vi tal do main of na ti o nal po li tics. 

 The co un cil... fi nally, it was in ve sted with the pa ra mo unt fun ction of co or di na ting and in te-
gra ting all the ac ti vi ti es of the re gi me.”)

39) Ibi dem, р. 45: “The con sti tu ti o nal in no va ti ons not only ma de the Fa scist grand co un cil the 
su pre me or gan of the sta te; they al so ra i sed Mus so li ni to the pin nac le of his aut ho rity. He was 
by right pre si dent of the grand co un cil.”

40) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 78. 
41) Вла дан Стан ко вић: “Те о ри ја ели те и фа ши зам”, Политичкаревија, 2/03: 159-172, Ин-

сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 169: “У обра ћа њу ли бе рал ним кон-
зер ва тив ци ма, у Ми ла ну, 4. ок то бра 1934, Му со ли ни ка же: Услиједкинематографског
мијењањавладабила јебирокрација јединиелементстабилности.Безбирокрације
ималибисмоапсолутнихаос!..”

42) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 78.
43) To dor Ku ljić: Fašizam, No lit, Be o grad, 1978, str. 122: “Fa ši zam je, pre sve ga, tre ba lo da 

stvo ri sna žnu eg ze ku ti vu ko ja bi bi la u sta nju da za hva tom u pri vred ni ži vot pre va zi đe eko-
nom sku kri zu, jer me ha ni zmi tr ži šta i kon ku ren ci je ni su vi še mo gli da odr ža va ju sta bil nost 
pri vred nog si ste ma.”
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тив на власт, она их са зи ва и мо же у сва ком ча су опо зва ти».44) И не 
са мо да су ре флек сив на пра ва по сла ни ка већ и су ди ја (суд ска ин-
стан ца): фа ши стич ка вла да мо же иза бра ти и раз ре ши ти су ди је, без 
ика квих прав них огра ни че ња, уко ли ко др жи да су су до ви не а жур-
ни, или да оме та ју рад др жав них ор га на ко ји не са мо да омо гу ћа-
ва ју, већ ак тив но и оства ру ју раз вој це ло куп ног дру штва.45) Вла да 
по се ду је ши ро ка овла шће ња да, ка да хит ност по ступ ка то на ла же, 
до но си (соп стве не) уред бе са за кон ском сна гом.46)

4. За ко но дав на ак тив ност оба вља се дво ја ко. Основ ни или ор-
ган ски за ко ни до но се се у ре дов ном, пле на ра ном по ступ ку ве ћи-
ном гла со ва у кво ру му пред став нич ких те ла: Ка ме ре и Се на та. Ме-
ђу тим, нај ве ћи број за ко но дав них ре ше ња не до но си се пле нар но. 
Иза бра ни по сла ни ци има ју оба ве зу да ство ре за кон ска ре ше ња из 
обла сти ко ју пред ста вља ју.47) То се од и гра ва та ко што они, за јед но 
са пред став ни ци ма сво јих кор по ра ци ја, из ра ђу ју за кон ски акт за 
област де лат но сти ко ју пред ста вља ју. По што пред лог за ко на бу де 
на пи сан он про ла зи ре дов ну про це ду ру: ула зи нај пре у за ко но дав-
ну ко ми си ју, а по том би ва усво јен на  за ко но дав ном од бо ру. У за-
ко но дав ном од бо ру се де ис кљу чи во пред став ни ци исте или срод-
них кор по ра тив них де лат но сти. Ово се обра зла же по тре бом да се о 
струч ним за кон ским ак ти ма из ја шња ва ју ис кљу чи во нај струч ни ји 
по сла ни ци из кор по ра ци је на ко ју се про пис и од но си.48) «Ути цај 
вла де, а на ро чи то ње го вог ше фа, ко ји је исто вре ме но и шеф фа ши-
зма, обез бе ђен је та ко, да пар ла мент по ста је са рад ни ком вла де и 

44) Ig na zio Si lo ne: Fašizam–njegovpostanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 
1935, str. 241-242.

45) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 454: “То ви ше ни је пра-
зни прав ни фор ма ли зам и ја ло ва игра стра на ка: др жа ва је са да глав на ор га ни за тор ска 
сна га при вред ног и дру штве ног жи во та.”

46) Da ni lo Gre go rić: Italijanski korporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 76: 
“Ubr za na za ko no dav na prak sa, usta no vlje na no vim na či nom do no še nja za ko na pu tem za ko-
no dav nih od bo ra, ne di ra u osnov no pra vo vla de, da to na ro či tim za kon skim ovla šće nji ma, da 
sa ma u hit nim slu ča je vi ma mo že do ne ti ured be sa za kon skom sna gom.”

47) Ibi dem, стр. 75: “Pre ma no vom ure đe nju po sto je pr vo za ko ni, ko ji su pro šli sve fa ze par-
la men tar nog ra da i bi li usvo je ni na ple nar nim sed ni ca ma Pred stav nič kog te la: Skup šti ne i 
Se na ta. Dru go, po sto je za ko ni ko ji su pro šli sa mo kroz za ko no dav ne ko mi si je, za ko no dav ne 
od bo re jed nog i dru gog pred stav nič kog te la. Ova dru ga vr sta za ko na je pre ma pr voj u ve li koj 
i broj noj ve ći ni.”

48) Ово је још је дан до каз ис пре пле те но сти кор по ра ци ја и др жав не упра ве. Из у зев основ-
них за ко на сви оста ли про пи си има ју “ка рак тер уред би управ не вла сти.” (Сло бо дан Јо-
ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 452: “По што су кор по ра ци је др жав ни 
ор га ни, њи хо ва пра ви ла ли чи ла би на уред бе управ не вла сти.”)
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ње ним по моћ ни ком, са ве то дав цем, по ма га чем у за ко но дав ној обла-
сти оп штег за јед нич ког на род ног жи во та.»49)  

5. Сле де ћа од ли ка по ли тич ког си сте ма фа ши зма је сте ње гов 
не до ра ђе ни и ла тент ни па ра ле ли зам ин сти ту ци ја си сте ма. На и ме, 
у на сто ја њу да ус по ста ви то тал ну кон тро лу фа ши зма у дру штве-
ном и по ли тич ком жи во ту зе мље, Му со ли ни је на др жав ну гра ђе-
ви ну при до дао пар тиј ске из ра сли не сво је фа ши стич ке стран ке.50) 
То ком чи та вог си сте ма по ли тич ке вла да ви не фа ши зма (1922-1943. 
у Ита ли ји, и до 1945. го ди не у Ре пу бли ци СА ЛО), при ме тан је не-
до ра ђен па ра ле ли зам ин сти ту ци ја ко ји је под ра зу ме вао са по сто-
ја ње фа ши стич ких ин сти ту ци ја на те лу др жав них. Фа ши стич ка 
ми ли ци ја, фа ши стич ка днев на штам па, фа ши стич ко син ди кал но 
ор га ни зо ва ње, фа ши стич ке при ра сли не у вој сци... са мо су не ке од 
њих.51)

6. Ко нач но, ма да не и нај ма ње ва жно, су кор по ра ци је. Кор по-
ра ци је су за ми шље не као др жав на те ла, не ка вр ста из ми ри те ља ра-
да и ка пи та ла, и не спор но сред ство спа ша ва ња по ли тич ког си сте-
ма од со ци јал них ре во лу ци ја, ко је су (у јед ном тре нут ку) пре ти ле 
да зе мљу уву ку у ха ос, анар хи ју и из не дре кла сни пре врат по узо ру 
на Ок то бар ску ре во лу ци ју у Ру си ји. Устав ни кон цепт по ли тич ког 
си сте ма фа ши зма за ми шљен је та ко да оправ да со ци јал ну функ-
ци ју ра да.52) Сва ки по слов но спо со бан члан дру штва ду жан је да, 
у скла ду са нео то ми стич ком док три ном дру штве ног функ ци о на-
ли зма, ра ди и при вре ђу је.53) Фа ши зам та ко пре не при ко сно ве но-
сти људ ског до сто јан ства ис ти че не по ре ци ву по тре бу за раз во јем 
људ ске лич но сти.54) Из то га не сум њи во про из и ла зи да је на др жа ви 

49)  Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 78.
50)  Re in hard Kühln, Oblicigrađanskevladavine–liberalizam/fašizam, Ko mu nist, Be o grad, 

1978, str. 173: “Ova se osnov na struk tu ra mo di fi ci ra ti me što fa ši stič ka vla da s jed ne stra ne 
ogra ni ča va pod ruč je mo ći sta rih vo de ćih slo je va, po sta vlja ju ći po red po sto je ćeg iz vr šnog 
apa ra ta vla sti te par tij ske apa ra te s iz vr šnim ovla sti ma,..”

51)  На то ука зу је и Си ло не на не ко ли ко ме ста. (Та ко нпр: Ig na zio Si lo ne, Fašizam–njegov
postanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 1935, str. 110: “...u iz vje snim kra-
je vi ma vi še ni je bi lo raz li ke iz me đu ka dra fa ši zma i ka dra voj ske.”) 

52)  Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 456: “Има је дан ра дан 
прин цип ко ји на ла же чо ве ку да бу де рад на је ди ни ца у гру пи. То ли бе ра ли зам ни је уви-
ђао ка да је тра жио од др жа ве да се при ла го ди сло бо ди и ин те ре си ма по је дин ца.”

53)  Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 27: “Ве ли ке ври-
јед но сти на ци је по ни шта ва ју ли бе ра ли стич ки кон цепт ин ди ви ду ал но сти. Оту да се и 
умје сто сло бо де ин ди ви дуе апо стро фи ра ње на ду жност и функ ци о нал на уло га...»

54)  Fran ce sco Lu i gi Fer ra ri, Ilregimefascistaitaliano, Ed. di Sto ria e Let te ra tu ra, 1983, р. 147: 
“... an che il fa sci smo cre de che un an nul la men to e una mor ti fi ca zi o ne del la personalità in di-
vi du a le si a no da esclu der si nel lo sta to mo der no. Ma ciò non perché ri co no sca un di rit to del 



стр:145160.

- 157 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

да ор га ни зу је та ко кон ци пи ран рад, и она је то учи ни ла оку пља-
ју ћи љу де у стру ке. Та ко про фе си је за до би ја ју ле га ли тет оку пља-
њем у кор по ра ци је. Кор по ра ци је по ста ју ре пре зен та тив на те ла – 
пред став ни штва за по сле них из по је ди них стру ка.55) Та ко се уме сто 
ап стракт ног пра ва гла са по је дин ца ато ми зи ра ног дру штва, до би ја 
кон крет но ве за ни ман дат стру ков ног пред став ни ка јед не но ве, ин-
те гри са не, за јед ни це кроз но ви са зив ита ли јан ског пар ла мен та.

VladanStankovic
POLITICALSYSTEMOFINTERWARITALY

Summary
Inthefollowingtext,theauthordealtwithpoliticalsystem
ofItalianfascistrule,intheinterwarperiod.Theauthor
combinesseveralscientificmethods,inordertograspthe
subjectfromawiderangle,applyingthegeneric,compa
rativeandobservationmethods,aswellassocialhistori
calmethodandanalyticalmethodinthesubject’sanalysis
(by legaldocuments).Thevalueof this researchreflects
itself in effort in finding the answers to the problem at
hand,whichis:Whatwerethemaincharacteristicsoffa
scistgovernment,whichshortcomingsandbenefitsithad,
when compared with liberalrepresentative democracy?
Thepresumedhypothesisbytheauthorwasthatthepoli
ticalsystemoffascistcorporatismwastheattempttogive
ananswerforthecrisisofliberaldemocraticcapitalism,
withacomprehensivepoliticalandinstitutionalreorgani
zationofsociety,andinsuchwaywhichwillleaveintact
theveryfoundationofcapitalismthepropertyownership.
Theneedforanswerthatwouldaddresstherealsituation
leadtotheformationoffascistpoliticalsystem...Theaut
horgivesatfirst, thegeneral frameworkfor thesubject,
thanitpointsoutthegenesisofphenomenonandfinally,
thepoliticalsystemoftheobservedphenomenon.
Keywords:politicalsystem,fascism,democracy,institu
tions

l’in di vi duo al la libertà, su per i o re al lo sta to, da far si va le re con tro lo sta to, ma perché cre de 
che lo svi lup po del la personalità uma na sia un in te res se del lo sta to.” 

55) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 40: “Za 
raz li ku od par la men ta ka kav je bio ra ni je,.. da na šnju ita li jan sku na rod nu skup šti nu sa sta vlja-
ju pred stav ni ci, od ko jih sva ki ima za so bom od re đe ne gra ne de lat no sti na rod nog ži vo ta. On 
pred sta vlja tu gra nu,..”
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pdf,“Or di na men to del lo Sta to fa sci sta”
Resume

Thepolitical systemof fascist rule, has retained certain
specificaspects:Charismaticrulerendowed(Duche,lea
der,orDuke),allpowerfulexecutivebranchofthegovern
ment,easilyreplacedminsters,assemblymembersappo
inted by the government and picked by the government
fromtheprofessionalstrataof theworkingclassorcor
porations,whicharenothingmore than state controlled
bodythatreconcilestheinterestsofworkers(unions)and
employers(chambers),replaceablejudges,oppressiveap
paratus emerged from party’s internal security, paralle
lismandhybridinstitutions(bothfascistandstate),state
interventionintheeconomy,ensuredenjoymentofpriva
tepropertytroughthepreservationofcapitalistmodelof
economyandbourgeoisplutocracy,broadsocialworker
rightsandlaborlaws.

Sintesi
Ilsistemapoliticodelfascismohamantenutoalcuneca
ratteristiche specifiche: dominatore carismatico dotato
(Duce,leader,oilduca),onnipotentepotereesecutivoodi
governo,ministri facilmente sostituibili, assemblea i cui
membrisononominatidalgovernotraleorganizzazioni
professionaliosocietàchenonsonoaltrocheunentesta
talecheconciliagliinteressideilavoratori(sindacati)e
datoridi lavoro (CamerediCommercio),variabilitàdei
giudici,processolegislativonellecommissioniparlamen
tarichesiedonorappresentantidellasocietà, l’apparato
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repressivo che è emersodallaparte che fornisce il par
titofascista,parallelismoeistituzioniibride(elostatoe
gli fascisti), l’interventodelloStatonell’economia,assi
curando il rispetto della proprietà privata attraverso la
conservazionedelmodocapitalisticodell’economiaedel
laplutocraziaborghese,ampidirittiassistente socialee
dirittodellavoro...

 Овај рад је примљен 30. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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