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Monology (dvěma hlasy) 

Franco G. Freda  

 

1. Milán, jaro 1974 

FAŠISMUS. Odmítám nálepku fašisty. Fašismus byl reţim (je fakt, ţe lze 

mluvit o „reţimu“, a ne spíš o pouhé praxi vládnutí, svěřené mimořádné 

politické osobnosti Mussoliniho) na můj vkus příliš demokratický, příliš 

populistický. Byla to diktatura „zdola“, legitimovaná nepopiratelným sou-

hlasem mas (a pro souhlas mas je třeba být jí podobný, tudíţ…). Pomysle-

me jen na Národní fašistickou stranu [Partito Nazionale Fascista, PNF], mís-

to toho aby do svých řad vybírala elitu, rozrostla se o pokrytecké a diskredi-

tující sympatizanty; na špatný – demokratický – vkus jistých kulturních pro-

jevů; na hloupost – demokratické – propagandy; na politiku – plebejskou – 

demografického růstu; a tak dále a tak dále. Pomysleme také na zločin late-

ránských smluv… Nacismus musel být skutečností nesrovnatelně seriózněj-

ší: především etnickým sloţením velmi rozdílným od té představované itali-

oty!
1
 A navíc působil na jisté aspekty (ty lepší!) pruské tradice. 

Nechci být nucen volit si mezi pravicí a levicí. Ortega y Gasset tvrdil, ţe být 

na pravici nebo na levici je jen prostředek jak vyjádřit a potvrdit vlastní im-

becilitu. To je názor, který bych podepsal! Mé politické ideje? Nechápu 

zvědavost tohohle druhu! Proč bych o nich musel mluvit s prvním, kdo se 

namane? Nechci se zpovídat, ani být proselytou… A navíc jsem z provincie 

a nelíbí se mi striptýz: přes celou duši. Na konci minulého století jeden ja-

ponský samuraj, kterému se vůbec nedařilo chápat měřítka zakládající ev-

ropské pojetí studu, řekl zápaďanovi: „Vy“, řekl, „se dovoláváte studu kvůli 

zakrytí určitých částí vašeho těla, ale neváháte se nechat unášet svými city, 

svými bolestmi; nejniternější myšlenky jsou první, na něţ člověk narazí: 

máte poţitek z jejich svěřování. Pro nás je všechno tohle nepřípustné: stud 

je u nás určen hlavně tomu, čemu vy říkáte duše. 

2. Catanzaro, léto 1978 

Našel jsem v papírech k procesu jedno vaše prohlášení k „metapolitickému“ 

zaměření „Skupiny ar“. A na jistém místě stojí: „Skupina přijala za vlastní 

citát z Dálného východu: Nebojujme proti temnotě, ale zaţehněme lampu.“ 

Co chcete říct těmito symboly?  

                                                           
1
 Slovní hříčka – jako „italioty“ označovali staří Řekové své kolonisty na Apeninském 

poloostrově; zde však autor vyuţívá podobnosti se slovem „idioti“. 
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Znamenají, ţe v období zmatku jako je tohle, hlavní úlohou, nebo spíš jedi-

nou úlohou je zastávat a věnovat se dílu svědectví [opera di testimonianza]
2
 

spíš neţ nerozváţným projevům, proselytství či jinému. Neboli sledovat 

aspoň cíl: vyšší cíl. 

Ptal jsem se na to, jelikoţ smysl by tento obraz mohl mít jen protoţe se mi 

zdá, ţe Skupina ar mimo tento „vyšší“ cíl přijala nebo vytvořila jiná stano-

viska. Nechci říct samolibá: ale osobovat si ze strany Skupiny ar právo, ţe 

sebe sama pokládá za způsobilou pro zaţehnutí lampy nebo…  

Okamţitě popírám tvrzení, ţe Skupina ar „sama sebe pokládá“. Dalo by se 

říct, ţe přicházíme z daleka, jsme dědici archaické kultury.  

Komunistická strana říká (nebo alespoň aţ do nedávné doby říkala), ţe při-

chází z daleka a dojde daleko, přičemţ tím druhým „daleko“ evidentně mys-

lí budoucnost. Zatímco ve vašem diskursu se vychází zdaleka a míří se do 

jiné dálky, kterou je ale stále ta samá věc: minulost.  

Naše je prehistorická minulost a naše je suprahistorická budoucnost. Komu-

nistická strana ţije z hodně bezprostřední přítomnosti, z křečí čtvrtého státu, 

vyvolaného křečemi burţoazního třetího státu.
3
 

Politika není záleţitost hádanek. Někdo říká „lampa“ a pak moţná myslí 

„plamen“. Byl jste přece v Italském sociálním hnutí, ne?
4
 

Před mnoha lety. Na kaţdý pád se domnívám, ţe jsem schopen vysvětlit 

tento pobyt v MSI (krátký, méně neţ 12 měsíců) jen snahou prověřit si tak 

svou politickou a ideologickou identitu.  

Čímţ chcete říct, ţe snaha nedopadla dobře. Anebo byla… 

…omylem mládí. Ale omylem bloudícího, toho kdo chybuje v průběhu hle-

dání. 

                                                           
2
 Tzn. osvědčovat svou existencí prodchnutí (především) ideou Dobra v platónském smys-

lu: tedy jako jednoty, celistvosti – ať uţ člověka, komunity, státu nebo vesmíru, proti vţdy 

hrozícímu chaosu. 

 
3
 „Třetím státem“ je míněn stát, jemuţ dominuje „třetí stav“ – burţoazie, a tedy poválečná 

republika. „Čtvrtému státu“ pak dominuje dělnická třída, coţ je naráţka na pozici Italské 

komunistické strany v 70. letech. Např. v regionálních volbách v roce 1975 komunisté, 

opírající se o „rudé provincie“ (Emilie-Romagna, Toskánsko, Umbrie), zvítězili v Lombar-

dii, Piemontu, Ligurii a takřka ve všech velkých centrech poloostrova. Levice jako celek se 

tak přiblíţila na dosah magické hranice 51%. Viz G. Prosacci, Dějiny Itálie, Praha 1997, 

str. 382. Tzv. „historický kompromis“, který uzavřeli komunisté pod vedením Enrico Ber-

linguera s vládnoucími křesťanskými demokraty po zkušenosti s Pinochetovým pučem 

v Chile a s převratem „černých plukovníků“ v Řecku, je proto dnes pokládán za důvod, 

proč liberální vlády prostřednictvím tajné sluţby spoluiniciovaly a manipulovaly italský 

terorismus.  

 
4
 Italské sociální hnutí (Movimento Sociale Italiano, MSI) mělo ve svém znaku plamen 

v barvách italské trikolóry. Po transformaci MSI v Národní alianci (Alleanza Nazionale, 

AN) v polovině 90. let, převzali tento znak disidenti ze Sociálního hnutí – Trojbarevný 

plamen (Movimento Sociale Fiamma Tricolore, MS-FT), kteří se nesmířili s konzervativně-

liberálním politikařením AN. 
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Vy jste si, Fredo, nikdy nemyslil, ţe se od začátku pletete? Pokud vím, vý-

chozí bod vašich árijských pozic je silná averze k burţoaznímu systému, 

nebo k burţoazní „mentalitě“
5
, jako k něčemu naprosto nepřijatelnému, 

čemuţ upřímně přejete konec: rozpadem, nebo abychom zopakovali název 

tohoto vašeho pojednání [ukazuje na kníţku na stolku], „rozmetáním“. 

Soudce D´Ambrosio vás dokonce obviňuje z plánování jeho urychlení.  

Podívejte, kdyţ bych opravdu objevil nástroje, vhodný mechanismus, kdyţ 

bych byl přesvědčen o urychlení, o přispění k urychlení konce, neváhal bych 

před jakýmkoli prostředkem. Stran mojí úlohy, s níţ se identifikuji, ze „svě-

dectví“. 

Se skupinou ar? S „lampou“? Je dost těţké rozumět těmhle magickým for-

mulím, na které se nicméně vytrvale odvoláváte, jako kdyby politická mluva 

musela z donucení setrvávat v mlze esoterismu. Politika „zajíce v pytli“: 

jaký to má smysl? Ale vám, Fredo, se líbí. Dokonce ji propagujete. 

Jistě. 

Mrkl jsem na text z vaší vlastní ruky, otištěný v Europeo z roku 1974, který 

udělal hodně rozruchu, puritánské vyznání: „Mé politické ideje? Nechápu 

zvědavost tohohle druhu! Proč bych o nich musel mluvit s prvním, kdo se 

namane? Nechci se zpovídat, ani být proselytou… A navíc jsem z provincie 

a nelíbí se mi striptýz: přes celou duši.“ Takţe vy Fredo tvrdíte, ţe nerozu-

míte téhle posedlosti odhalováním myšlenek. Pro mě je naopak nepochopi-

telný tenhle váš princip skrývání myšlenek. 

Zjevně máme vy a já odlišné pojetí studu. 

Promiňte, Fredo: ale vy byste chtěl i mysl oblékat do spodků? 

Á! Zdá se mi, ţe dva tisíce let křesťanského moralismu a sexofobní morálky 

také ve vás podnítilo tyto představy, tuto metaforu…vkus, který neakceptu-

ji. „Mysl ve spodkách“… 

Tenhle princip aristokratické rezervovanosti můţe být také alibi, abyste 

skryl právě ty věci, za něţ se člověk stydí. Je potřeba nějaká maska pro zá-

měnu rezervovanosti s ilegalitou. 

Vy mi, se zjevnou zlomyslností, přikládáte tento výklad. Já v tomto případě 

nevyloţím, proč je zlomyslný. Řeknu jen, ţe tato mysl [ukazuje si na spán-

ky] neplodí ideje, je jen jejich opatrovníkem. Tudíţ musí je chránit aţ dokud 

                                                           
5
 K vymezení burţoi viz Karel Marx, K ţidovské otázce, Praha 1975, str. 27n.: „Ani jedno 

z takzvaných lidských práv nevybočuje tedy z rámce egoistického člověka, tj. jakoţto indi-

vidua, jeţ se uzavřelo do sebe, jeţ se omezilo na svůj zájem a na svou soukromou libovůli a 

jeţ se odloučilo od pospolitosti (…). A ještě záhadnější je fakt, vidíme-li, ţe političtí eman-

cipátoři dokonce sniţují státní občanství, politickou pospolitost, na pouhý prostředek 

k uchování těchto takzvaných lidských práv (Prohlášení práv člověka atd. z roku 1793), ţe 

je tedy citoyen prohlášen za sluţebníka egoistického homme, ţe sféra, ve které se člověk 

chová jako pospolitá bytost, je stavěna níţe neţ sféra, ve které se člověk chová jako dílčí 

bytost, a nakonec se nepokládá za vlastního a pravého člověka člověk jakoţto citoyen, 

nýbrţ člověk jakoţto bourgeois.“ 
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jich příjemci (je mi líto, ale vy jste z nich vyloučen) nejsou hodni a přede-

vším dokud nejsou ve shodě s nimi. Rozlišuji rozdíl mezi idejemi a názory. 

V mezích názorů jsme, vy a já, (snad) na stejné úrovni. Ohledně idejí ne. Vy 

vidíte jen názory – kdeţto já vyjadřuji ideje. 

Co tím chcete říct? 

Ţe zjevně neuznáváte realitu nezávislou na vás, vám nadřazenou. Nemůţete 

ji uznávat!  

Opravdu ne. Vy jste ale nevysvětlil, jaký smysl má tohle oddělování oblasti 

názorů od oblasti idejí. Proto nechápu jak se podle vás dvě osoby, které se 

mohou ocitnout na více či méně shodné názorové rovině… 

…mohou zabíjet ve jménu idejí! Věřím, ţe bych mohl zabíjet ve jménu ide-

jí, ale ne kvůli svým názorům. Názory jsou individuální výtvory, kaţdý se 

můţe oddávat vlastním. Ideje jsou nadindividuální formy. Odmítám uţívat 

přivlastňovací „moje“ na podstatné jméno „idea“. 

Snad máme rozdílný způsob chápání názorů: myslím, ţe názory jsou nezbyt-

ným předpokladem pro utváření idejí. 

Jako všichni ti, kteří jsou vábeni principy takzvané demokracie, přecházíte 

důsledně z nízkého do vysokého.  

Stále pokládám za absurdní politickou víru zaloţenou na tajemství, na re-

zervovanosti.  

Ale já nehledám proselyty. Ke mně přicházejí ti, kdo jsou mi podobní. 

Můţu nanejvýš vyjasnit, pomoct vyjasnit, jejich poslání.  

3. Catanzaro, zima 1979 

Někteří občanští obhájci spatřovali ve vašich idejích základ teorií Toni Ne-

griho. Jaký je váš názor? 

Moje jsou ideje. Profesora Toni Negriho teorie.
6
 Pokládáte za moţné narou-

bovat na Platónovy ideje Marxovy teorie? V nacistickém Německu napří-

klad doslova kvetly studie o Platónově aristokratickém komunismu. Nevím 

o tom, ţe by tam existoval analogický zájem o materialistický komunismus 

Karla Marxe.  

4. Novara, zima 1980 

Rudé brigády a terorismus. Jaký je k nim váš postoj? 

                                                           
6
 Antonio Negri, v 70. letech prof. společenských a politických věd v Padově, byl 7. ledna 

1979 zatčen pro spoluúčast na únosu Alda Mora (byl to on, kdo telefonoval Eleonor Moro-

vé o manţelově situaci). Negri, tehdy jiţ dobře známý jako ideolog tzv. „autonomních“ 

(organizace Dělnická moc /Potere Operaio/, Dělnická autonomie /Autonomia Operaia/ aj.), 

byl úřady i tiskem označen za „stratéga terorismu“ a „duchovního otce Rudých brigád“ a 

jako takový odsouzen k 30 letům vězení za „podněcování ozbrojených akcí“. Dnes je ideo-

logem Occupy Wall Street a podle časopisu Foreign Policy patří k 50 nejvlivnějším inte-

lektuálům světa. Freda a Negri, oba z Padovy, se sešli ve vězení v Apulii. Při těchto setká-

ních se však prý vţdy okázale ignorovali, viz Pierluigi Concutelli – Giuseppe Ardica, Io, 

uomo nero, Venezia 2008 (v nakladatelství Marsilio zaloţeném Negrim!), kap. 40. 
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Destabilizující hvězda Komunistické strany Itálie nechala koulet meteority – 

Rudé brigády – které se pak zarazily do předměstských vrstev města. Počá-

teční odpovědnost za jev má výlučně italská levice, která v průběhu let ztra-

tila svou identitu sledováním jediného cíle – moci – , nebo lépe řečeno, kte-

rá se zakousla do krajíce a hodovala spolu s jinými zrádci lidu. Nemůţeme 

se tudíţ divit, ţe jako reakce na hanebnou realitu a nespravedlnosti, vytvo-

řené různými republikánskými vládami s bezvýhradnou podporou všech 

stran, vznikly Rudé brigády. Vynořily se, protoţe ospravedlňují existenci, a 

uţ proto si zaslouţí pozornost – jelikoţ vyţadují úctu a obdiv, které se vůči 

odváţným protivníkům musejí pocítit. To platí také jako „pohřební řeč“ 

Rudých brigád. 

Co tím chcete říct? 

Mám dojem, ţe chybné politicko-historické analýzy italského lidu navedly 

Rudé brigády na neexistující hlavní cestu. Mysleli, ţe sestavili roznětku 

z výbušné látky, z masy, která se ale, falšována hlavně levicí, ukázala z pi-

lin, Rudým brigádám se je podařilo trochu připálit, aby zadýmily a dost. 

Postupně zmizí i piliny, jejich pozvolné provozní [operativo] spotřebování 

se stává nevyhnutelným. Republikánská oligarchie, která tohle všechno 

dobře ví, nemá nicméně na urychlení ţádný zájem: z činnosti několika sto-

vek osob organizovaných v Rudých brigádách má existenční prospěch a 

bezprostřední vliv, zveličuje nebezpečí kvůli přesunutí obav a starostí lido-

vého cítění a rozhořčení z jejich faktického jádra (bytostných problémů ná-

roda, které oligarchie můţe časem zhoršit, ale ne vyřešit) na „hrozbu“ před-

stavovanou Rudými brigádami. Zkrátka: pohádka o zlém vlku, aby děti byli 

hodné. 

Takţe systém není v nebezpečí? 

Pominu-li citovou hodnotu otázky vypočítanou jen na efekt, mám dojem, ţe 

zničení tohoto systému prostřednictvím teroristického násilí zůstane neusku-

tečnitelným cílem. Strategii zničení protivníka nelze postavit na terorismu. 

Terorismus můţe být zvaţován jen v taktickém rámci, aţ kdyţ se proces, 

který směřuje k rozkladu protivníkových sil, jiţ vítězně uzavírá.  

To znamená jako rekultivační činnost? 

Přesně. Určen k očištění lidu – pomocí strachu, který vyvolává – od nepo-

lepšitelných zbylých konsensů, jichţ poţívá skomírající oligarchie. Určen k 

urychlení časů musí zvolit různé, přesvědčivé a – hlavně – rázné prostředky. 

Pouze v této perspektivě podle mého názoru nabývá význam a stává se pří-

pustným: kvůli definitivnímu odstranění „haldy konsensů“. Mimoto i pro 

takto vymezený cíl terorismus vyţaduje, aby se ukázal účinný, masivní na-

sazení síly. Jestliţe protivník nebyl zničen během krátké doby, teroristická 

zkratka se stává labyrintem, v němţ se ztratí, kdo do něj vstoupí. A intenzita 

útoků, omezená stanovením účinků, místo aby protivníka opotřebovávala a 
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vyčerpávala, ho posiluje. Z toho pak pramení obrat situace: protivníkovi se 

daří vyţivovat se právě tím násilím, které ho má zničit. 

Je snad tohle, co postihlo nás? 

Polovičatý terorismus, který se v Itálii za 10 let rozvinul, spíše neţ aby tu 

napodobeninu – ale hmatatelnou a funkční napodobeninu – spojení (nezbyt-

nou k udrţování relativní rovnováhy systemizace zájmů panující oligarchie) 

mezi vládnoucími rozbil, paradoxně rozetřel tmel uţívaný pro zacpání ně-

kterých prasklin. Je fakt, ţe praskliny šlo jen zacpat a ne znova spojit. Ale 

jestliţe před několika lety zvrhlá ideologie, která oţivuje systém a zkaţení 

lidé, kteří tvoří oligarchii, upřednostňovali popud zběhnutí od poddaných 

republiky, teď terorismus na jednu stranu přinejmenším sníţil velikost de-

zerce. Na druhou podnítil legální násilí (dovolávající se ochrany institucí), 

které, mazaně rozvíjené také polovičatě, přispívá k vyvolávání následků, 

jichţ jsme účastníky: rozloţení systému postupuje dost pomalu.  

 

5. Catanzaro, podzim 1980 

Koncepty vyjádřené ve vaší kníţce Rozmetání systému zůstávají stále plat-

né: odstranění soukromého vlastnictví, školní soustava podřízená výrobním 

poţadavkům lidového Státu, soudnictví zaměřené výlučně na trestání zločinů 

spáchaných proti lidovému zřízení státu, tresty zahrnující nucené práce a 

odsouzení k smrti? 

Jistě. Platné a účinné. 

Podepsal byste ještě i tento svůj krajní názor: „Je třeba, aby jednotný sys-

témový boj za rozvrácení systému radikálním způsobem upřesnil své pravé 

cíle. Mimo řešení dušená pouty legality a reformismu, v těch důsledných, 

tvrdých a rozhodných mezích, které má jen násilí“? 

Vězte, ţe jiţ v přednesu otázky nerespektujete rytmy, doby a pauzy. Tato 

pauza deseti let potvrdila nutnost stejného cíle: rozloţení systému. Uţití 

násilí – taktického, jak jsem vţdycky tvrdil – by dnes oddalovalo dosaţení 

cíle. Chci říct, ţe není-li moţné zvítězit nad protivníkem ve zničujícím boji, 

tehdy strategický účel vyţaduje taktické prostředky opotřebovací války. 

6. Catanzaro, zima 1980 

Kdyţ budete propuštěn, zůstane z celé téhle zkušenosti něco pozitivního? 

V mé ţivotní zkušenosti se nepokouším oddělovat pozitivní stránku od té 

negativní (nebo…opačně: upřednostňujete-li to). Jsou komedie, které se 

musí zkoušet hrát se střídmou elegancí. 

7. Bari, zima 1985 

Povaţujete se za „politického vojáka“, něco jako převora mnišského řádu. 

A teď jste ve vězení. Během války byl vězněm Němců, z různých důvodů, 

spisovatel Julius Fučík, československý odbojář. Neţ byl zabit, zanechal 

poselství: „Lidé, bděte“. To znamená, bděte nad znovunabytou svobodou, 
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protoţe můţe být ztracena. Ale jiné poselství plyne z jeho chování. Aby do-

znal jména svých druhů, byl Němci vyvezen mimo vězení, kde mu ukazovali 

lidi napohled pokračující v kaţdodenním ţivotě, napohled lhostejné 

k mučení a smrti, které Fučík podstupoval. Jaký účinek to má na vás, pevně 

izolovaného, zatímco lidi jedou na hory nebo v neděli na stadion?  

Vaše otázka chce připomenout, ţe ještě před pár desetiletími existovali 

v Evropě intelektuálové připravení  o s v ě d č i t  své ideály obětováním 

vlastní existence?  Právě jako Fučík, kterého mi citujete (a kterého jsem 

neznal): člověk (z mého hlediska) nejušlechtilejší, povznesený svými ideá-

ly.
7
 Bez svobody (tělesné, hmotné… Předkládám teď otázku: jsem v zajetí, 

protoţe jsem špatný, nebo jsem špatný, protoţe jsem v zajetí??) jsem od 

roku 1971. Neumím tudíţ říct, jaký účinek by na mě měli lidé, kteří se těší 

ze svobody pohybu… Jistě, lidé, kteří jedou do hor, ve mně budí sympatie 

(a závist…) – pokud neničí rostliny. Naopak dav, který chodí na stadiony – 

ne aby sportoval, ale aby tleskal hráčům – , opravdu myslím, ţe by měl být 

převychován… 

Označujete se za „šlechtitele duší“. Jaké základní principy vysvětlujete 

svým ţákům? 

Nemám ţádnou kvalifikaci, abych byl mistrem – tudíţ nemám své ţáky. 

Jsem spíš nejstarším spoluţákem, který opakuje, čte ostatním. Katechismus, 

inventář základních pravidel, neexistuje. Ale můţeme je nabýt čerpáním 

z textů nejlepší indoevropské tradice: z Bhagavadgíty, Iliady (Thersítés
8
 by 

se dnes věnoval ţurnalismu?), z Platónovy Ústavy, z Dějin Tita Livia, na-

příklad. A z toho, co víme o etice jiných plemen: myslím kupříkladu na ja-

ponské bušidó, na tradice rudokoţců. 

8. Bari, jaro 1985 

Jste povaţován za ideologa krajní pravice a teoretika strategie napětí: ak-

ceptujete tyhle dvě definice? Co byste se strategií napětí mohl změnit 

v italském politickém systému? 

Ne, „neautorizuji“ vůbec tyto dvě definice… Tedy vylučuji, ţe lze oprávně-

ně uţít pojem „ideologie“ na kulturní sféru – kulturní sféru takzvané krajní 

pravice – která se vůbec neprojevuje racionalisticky. Slovo „ideologie“ má 

pro mě (odpornou) osvíceneckou pachuť. Ona krajní pravice – lépe řečeno 

                                                           
7
 Ne náhodou Vladimír Macura píše: „Fučíkův kult, budovaný ve zcela  a k t u á l n í m  

vztahu k potřebám nově se utvářejícího světa, je současně hluboce vkořeněn do  a r c h a -   

i c k ý c h  mytických struktur.  M ý t u s  Fučíka vykazuje zřetelné rysy solárních a kalen-

dářových mýtů, jeho syţetová osnova je dána příběhem smrti mladého boha a jeho zno-

vuzrození, motivy mládí, úsměvu, radosti, krásy zřetelně odpovídají dávnému archetypu. 

Stejně tak odpovídá tomuto předobrazu i těsná vazby Fučíkova kultu na motiv jara, období 

vzkříšení přírody a počátku nového přírodního cyklu.“ Viz Vladimír Macura, Šťastný věk, 

Praha 2008, str. 97. 

 
8
 Postava z Iliady, nevzhledný demagog v řeckém vojsku, se stal synonymem pro spojení 

zbabělosti a drzosti. 
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radikální pravice – je kultura, která se vyjadřuje prostřednictvím idejí (také 

„idejí beze slov“, řečeno se Spenglerem) a ideálů – ne prostřednictvím ideo-

logů a ideologie. A nenáleţím ke stavu Mistrů (pomysleme teď na to, ţe 

v tomto století byl nejhlubším teoretikem krajní pravice v Itálii: Julius Evo-

la). Patřím naproti tomu ke stavu parafrázistů, repetitorů, těch, kteří předá-

vají a „tlumočí“.  Prosím – myslím na jisté vůdčí zabarvení… Co se týče 

„strategie napětí“, je to poprvé, co mi bylo přičteno vypracování této intriky. 

Frekventovaná slova se stávají něčím jako šejkrem, který kaţdý zaplní svým 

oblíbeným obsahem… Heslo „strategie napětí“ poprvé proniklo 

z anglického periodika The Observer, který čerpal z mysteriózní (a mystifi-

kující) „Finerovy zprávy“, která se objevila v roce 1969.
9
 Libozvuk výrazu 

zjevně zasáhl bod, z něhoţ se teď stal součástí historické paměti politikářů, 

ţurnalistů a – naneštěstí – úředníků.  Ale ještě se nenašel nikdo, kdo by mi 

vysvětlil přesvědčivě obsah!  Od „idejí beze slov“ o nichţ jsem mluvil prve, 

jsme přešli ke slovům bez myšlenek? 

9. Brindisi, zima 1985 

Můţete dát posudek historickému fašismu? 

Ne, vůbec nemyslím, ţe lze kvalifikovaně vyjádřit – navíc během rozhovoru 

– soud o dějinném fenoménu tak uceleném (a sloţitém). Podaří se ho jen 

krátce a spoře představit. Mohu se ale pokusit přenést se z roviny úsudků na 

úroveň obrazů. Na této rovině jsem nakloněn fašismus označit za druh ital-

ského „přeludu“: Duce aktivuje laternu magiku a ta následně na bílém plát-

ně lidové představivosti vyvolá záchvat, obrazů a postav odpovídajících 

přáním, vůli, rozmarům a iluzím, které tento lid tehdy ţivily. Fenomén oká-

zalých, exaltovaných efektů, který dojmovou metodou přepsal národnělido-

vé pocity, paměť a zkušenost. Syntéza tohoto přepisu byla ztělesněna du-

cem: postavou „omamně“ italskou, kouzelníkem chcete-li, kejklířem chcete-

li, který dělal dojem a hluboce zasáhl lidovou představivost. Z mého hledis-

ka se jeví víc „kondotiérem“ neţ „ducem“… Byl kaţdopádně duší svého 

lidu. Nicméně není to fašismus jako historický fenomén, čemu přisuzuji 

převládající důleţitost. Je to především jeho metahistorický význam, jeho 

symbolická hodnota, co mě zajímá. Z tohoto hlediska věřím, ţe fašismus 

měl význam převrácení proudu západních dějin, význam léčivé reakce (i 

kdyţ bonapartistického druhu) na demokratismus, na osvícenství – bezpo-

chyby cizí  p o d s t a t y  v krajině zaplavené plány, které se po francouzské 

revoluci vytvořily na všechno. Vynořily se antiracionalistické, antilaické 

                                                           
9
 Plné znění této „zprávy“, nazvané podle britského novináře Leslie Finera, přináší kníţka 

A. A. Veselického, Spiknutí proti republice, Praha 1980, str. 67 aţ 72. Její původ nebyl 

nikdy přesně určen a dnes je tato zpráva pokládána spíš za podvrh. Rovněţ při čtení Vese-

lického práce je třeba brát v úvahu, ţe je téměř celá zaloţena na spisku La Strage di Stato 

(Statní masakr), konstrukci několika levicových ţurnalistů a právníků z roku 1971 (ostatek 

jsou spekulace z bulvárních časopisů typu Panoramy). Ta je sice vystavěna napohled velice 

přesvědčivě, při bliţším zkoumání se ovšem okamţitě hroutí. 
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(dokonce, v jistém smyslu, „náboţenské“) rysy: novoromantická, národněli-

dová vzpoura proti úpadku maskovanému za pokrok. I přes četné rušivé a 

znepokojivé stránky (které nutně vycházely z pokusu o funkční naroubování 

fašismu) bylo toto nesmazatelnou – nadčasovou – kvalitou vtištěnou do fa-

šismu. Zbytek je podle mého právě jen „zbytek“: kus odpadků uţitých ve 

světském ztvárňování dějin. 

Chtěli bychom znát váš názor na Mussoliniho, Bottaie, Gentilea, ideology 

ventennia.
10

 

K ducemu jsem se uţ vyjádřil. Ostatně fakt, ţe k jeho označení pouţívám 

titul „duce“ stačí k pochopení, ţe můj „názor“ na něj by nebyl pravdivý a 

autentický. Zapovídá mi to jistý druh smyslu pro odstup: od zboţné úcty a 

velebení… Postava Bottaie mi navozuje rozpaky. Snad nejinteligentnější 

mezi duceho spolupracovníky, byl však intelektuálem – a nakonec zůstal 

posedlý (obvyklým) „špatným svědomím“, které jednání intelektuálů kazí 

… Zamlada jsem se pokládal za „gentilovce“. Chci říct, ţe jsem se domní-

val odkrýt pravdu z knih Giovanni Gentileho. Snad se to odvíjí z faktu, ţe 

jsem je špatně studoval – ale následně se mi nepodařilo porozumět jakékoli 

existující podobnosti mezi Gentileho filosofickým systémem a (různoro-

dým) teoretickým předpokladem, o nějţ se opírá fašistické vidění světa. 

Zůstal mi hluboký respekt k teoretickému dílu mistra aktualismu.
11

 Ale pře-

devším hluboký obdiv pro dílo existenční: neboli pro volbu Gentileho-

člověka (mé tlumené upozornění – volbu nejsoucí v souladu s historicismem 

Gentileho-filosofa), postavit se do tábora těch, kteří jiţ byli poznamenáni 

poráţkou. Zjevně do volby nezasáhla „profesorská filosofie profesorů uni-

versity“, ale to, co se ve středověku nazývalo „sacramentum fidelitatis“. 

Z těch, které jste označil za „ideology dvacetiletí“ mám ve velké úctě Carla 

Costamagnu, podle mě nejdůslednějšího a nejdůkladnějšího učence fašistic-

ké doktríny soustředěné na Stát – viděný jako metaprávní (nebo spíš meta-

politická) realita a pořádající forma občanské společnosti. Domnívám se, ţe 

vy, z vašeho hlediska, byste ji označil za státolatrickou teorii.  

                                                           
10

 „Dvacetiletí“ – takto je v Itálii obecně nazýváno mussoliniovské období cirka od polovi-

ny roku 1922 do poloviny roku 1943. 

11
 Václav Černý ve své zdrcující kritice kníţky Františka Götze Osudná česká otázka, po-

kus o výklad světové krize (1934) mj. píše: „Götz nemá tušení o tom, ţe existuje velmi po-

zoruhodná, ač právě po svědomité kritice volající filosofie fašismu (…). Neuslyšíme od 

něho ani slůvka o Gentileovi (…). Byl by asi překvapen, ţe proti demokratickému poziti-

vistickému realismu nestojí na druhé straně mátoţné zboţňování pudového ţivota, ale ‚ak-

tuální idealismus‘, pro nějţ myšlení a ne pud je prazákladní prius existence, tvoří svět a 

vtěluje se ihned v čin (‚atto puro‘)…“ Viz „Záhořovo loţe české kritiky o nové knize Göt-

zově“, in: Listy pro umění a kritiku 2, 1934, str. 278–279. (Co však Černý Götzovi vytýká 

především, je konfrontace ideálu demokracie s fašistickou praxí, coţ je dodnes běţný trik.) 

Srv., co k aktualismu píše S. Vaj v poznámce k Locchiho „surhumanismu“ č. 23 na str. 20:  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/Locchi_Vaj-PDF.pdf          
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Vaše chování potvrzuje, odráţí obraz světa a ţivota. Jaký obraz, jaký svět, 

jaký ţivot? 

Věřím, ţe chování kaţdého z nás odráţí – s různými stupni jasnosti a celist-

vosti – obraz existence, který nám nejvíc padne, ideu světa, k níţ tíhneme, 

odpovídající našemu poslání. Nicméně tohle je text rozhovoru, ne katechis-

mu… Ušetřím vás tedy katechického seznamu základních bodů doktríny, 

kterou uznávám za platnou. Platnou pro mě, dodávám, ne pro vás… Věřím, 

ţe vaše existenciální rovnice zahrnuje neznámé odlišné od mých, skryté 

odlišné hodnoty – diametrálně protikladné k mým, buďte klidný!  

Hledíte se sympatií na islámskou revoluci v Íránu, s entuziasmem jste hleděl 

na kulturní revoluci v Číně a Kaddáfího Libyi. Pokud jde o Evropu, jakou 

revoluci by potřebovala? 

Kulturní revoluci, která by Evropu vyléčila ze všech následků materialistic-

ké nákazy reprezentovanou tzv. „západní civilizací“, zplozenou 

z postředověké Evropy. V politické oblasti by jedním z efektů takové kul-

turní revoluce bylo nepochybně osvobození Evropy od kolonialismu USA. 

Měl jste dva mistry: Nietzscheho a Platóna.
12

 Kdo jsou vaši ţáci? 

Nejsem vůbec mistr: no sum dignus… Mohl bych se spíš nazvat „profeso-

rem“ – ale jen ve smyslu, ţe vyznávám [professo] ideje a názory, které se 

váţí k „mému“ (přivlastnění je opravdu nevhodné! chci říct: ideje a názory, 

v nichţ se poznávám) vidění světa. Nebo lépe, „repetitorem“ – který zůstává 

prostým nástrojem a můţe tudíţ mít posluchače, ne ţáky. 

Po letech věznění italský stát řekl: promiňte, mýlili jsme se, ohledně masak-

ru na náměstí Fontána jste bez viny. Cítíte se jako mučedník nebo hrdina? 

To řekl – systém – poprvé v Catanzaru v roce 1981, a potvrdil v Bari tento 

rok. Ale na omluvu nedošlo…nejeví se vám to jako nevychovanost vpravdě 

demokratická? I kdyţ tahle neslušnost neplodí zášti. Necítím se jako mu-

čedník ani hrdina. Cítím se spíš jako aktér (vzpurný a nekonformní) insce-

nace-spektáklu. 

10. Brindisi, zima 1987 

Není důleţité, ţe mi dějiny křivdí. Dějiny mě nezajímají. Necítím se být 

součástí dějin. Abel Bonnard
13

 říkal, ţe dějiny „jsou pro duši ryzí tragédií, 

ale pro ducha zůstávají komedií“… 

                                                           
12

 „Ušetřete mně jakékoli poznámky o obrovských rozporech mezi nimi: jen imbecilové se 

zdají být zproštěni rozporů a jen jistí intelektuálové předstírají, ţe je vyřešili.“, varuje Freda 

jiného novináře! 

13
 Abel Bonnard (1883–1968), francouzský literát a politik, člen Francouzské akademie, 

přesvědčený stoupenec NS, od roku 1942 ministr školství ve Vichy. Proslul bonmoty a 

trefnými charakteristikami, jimiţ popisoval své kolegy (viz L. F. Céline, Od zámku 

k zámku, Brno 1996). V dubnu 1945 směl se Sigmaringenu odjet do Španělska, ve Francii 

byl pak v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti, který mu byl v roce 1960 změněn ve vy-

hnanství. Zemřel v Madridu. Freda vydal jednu z Bonnardových kníţek. 
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Co vás tedy zajímá? 

Mýtus, ne dějiny. 

11. Milán, zima 1987 

Přišel jsem sem, dovolíte-li mi ţert, abych vám navrhl změnu vaší znělky, 

z Radio popolare na Radio nazionalpopolare. Překladu pojmu, který 

v německé kultuře převládal po několik desetiletí, pojmu völkisch, v němţ 

lid je fyzickým nositelem určujících pospolitostních kritérií, které se staví 

proti rozhodujícím hodnotám moderního člověka. „Národnělidový“ zname-

ná být antiindividualistický, antiracionalistický, antiekonomický, ve smyslu 

zmenšení dopadu, který má ekonomika na moderní svět.  

Často jste byl označován za představitele národně socialistické ideologie. 

Jaký je rozdíl mezi národně lidovým a národně socialistickým? 

Pojem národnělidový
14

 má své těţiště v oblasti kultury, z níţ je národní so-

cialismus, jako politické vyjádření, odvozen. Odvozen v mezích realistické 

politiky, tudíţ také s realistickým zhoršením kulturních obrazů. Nutnost 

sledovat účinné výsledky sebou nese i zkornatění kulturní mat/r/ice. 

Jaká je vaše představa o politické situaci v Itálii těchto dnů, března 1987?  

A co bude podle vás následovat? 

V Itálii proţíváme stadium postupujícího zhoršování a úpadku národně poli-

tického ţivota. Všimněte si hašteřivosti těchto oligarchických ţivlů, které 

prostě chtějí moc, ne aby vedli národní společenství a tudíţ aby pomáhali 

lidu, nebo lépe, aby pomáhali italské mase vypracovat se na lid, ale pouze 

aby ho vykořisťovali. 

Je to řeč proti „vládě stranictví“? Co by bylo třeba změnit? 

Obraz národního společenství by musel být úplně odlišný od toho současné-

ho, na prvním místě by bylo třeba vyřešit problémy naší situace jako kolonie 

USA. Takový předběţný obraz, politický diskurs osvobozující kulturní re-

voluce, která se pak musí převést do revoluce politické, existuje. 

Pletu se nebo jste nedávno vyjádřil velký zájem o situaci Íránu? 

Íránské společenství je společenství národní, které si drţí odstup, které má 

„patos distance“ jak od USA, tak SSSR. Kdyţ uvaţujeme o kořenech írán-

ské revoluce, je íránská hierokracie soustředěna na antimoderní, antiindivi-

dualistické, antiracionalistické vidění ţivota, tudíţ na hodnoty islámské 

zboţnosti. 

 

 

                                                           
14

 Nazionalpopolare je specifický italský pojem, tak jako je völkisch pojem specificky ně-

mecký, úplně se však nekryjí. Srv. jak ho vymezuje Antonio Gramsci, Sešity z vězení, Praha 

1959, str. 24, 49, 67, 70, 119–120. Uţívá jej také Václav Černý,  Dantovský medailon, 

Praha 1965, str. 13. 
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12. Milán, zima 1992 

Doktore Fredo, ti mladíci, kteří mlátí černochy a asiaty jsou vaši „potom-

ci“? 

Ne. Nevychoval jsem je. Jsou dětmi tohoto systému, který čtyřicet pět let 

představuje národní socialismus jako ideologii zla. Vyjadřují svou špatnost 

znázorňováním zástupců zla – „nacistů“ – přesně řečeno.
15

  

Vy byste je tedy nazval jak? 

Zpočátku bych je nazýval jednoduše „rváči“. Pak, od chvíle kdy předmětem 

naší Národní fronty je repatriace všech alogenních, ale zákonnými prostřed-

ky, bych je nazval „krajanskými rváči“ [connazionali teppisti]. V podstatě 

jsou krajany, kteří udělali chybu a budou převychováni: zformováni podle 

pravých rozměrů rasové otázky.  

Broţura hnutí, které jste zaloţil, Národní fronty, říká: „My z Národní fronty 

jsme rasisté: upřímní a zjevní. Vyznávaná doktrína morfologického rasismu 

pro nás znamená zůstat věrnými naší rasové formě, přičemţ respektujeme 

rasové formy odlišné od naší. Těm přiznáváme rovné právo rozvíjet se ve 

vlastních zemích, podle zvláštních charakteristik ţivota čili ţivota odlišného 

od našeho. Jsme opravdu otevřenými a důslednými stoupenci multirasového 

světa, jistě nepatříme k těm, kdo pomocí míšení chtějí různé lidské rasové 

druhy smontovat do jediné humanoidní entity, podrobené světovému kapita-

lismu.“ To je jazyk starého Fredy. Který jde víc do hloubky. Jak byste chtěl 

převychovávat nové divoké rasisty?  

Přeorientovat náš lid na rasovou otázku například znamená, ţe nebude nad-

šeně tleskat černé hudbě nebo boxerům nebo fotbalistům, nebude se spojo-

vat se senegalskou ani s káhirskou prostitutkou – stejně tak nebude vyuţí-

vat, aby ušetřil peníze, maghrebského zahradníka. 

Program Národní fronty je přísný: úplné uzavření hranic Neevropanům, 

okamţité vypovězení ilegálů, repatriace všech Neevropanů, kteří mají pobyt 

povolen na základě Martelliho zákona
16

, zrušení italského občanství Neev-

ropanům, které bylo získáno od roku 1970. Fredo, neriskujete, ţe jdete proti 

historii? 

                                                           
15

 Řeč je o skinech, kteří počátkem 90. let provedli v Itálii, podobně jako jinde v Evropě, 

řadu násilných protipřistěhovaleckých akcí. Jednalo se např. o skupiny Politické hnutí 

[Movimento politico], Autonomní základna [Base autonoma], Azione Skinhead. Ze tří 

tisíců registrovaných členů Fredovy Národní fronty byla prý moţná aţ polovička z této 

nové generace militantů. Srv. jak ji viděl reţisér béčkových horrorů Claudio Fragasso ve 

filmu Teste rasate (Holé lebky) z roku 1993, který byl u nás distribuován pod názvem 

Skinheads. Všechny tyto organizace, včetně Fredovy Národní fronty, byly vládou zakázá-

ny. 

16
 Legge Martelli, zákon č. 40 z roku 1988, který dal moţnost rodinným příslušníkům ci-

zinců pracujících v Itálii se za nimi přistěhovat a získat v zemi povolení pobytu.  
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Ne. Bohatá Evropa uţ jednou přistěhovalectví alogenních pozastavila kon-

cem sedmdesátých let. Itálii se to nedaří ani teď a nalézá se v ní víc neţ dva 

miliony Afričanů a asiatů. Nadace Agnelli v nedávné studii stejně přiznává, 

ţe evropský trh ţádnou potřebu afrických a asijských pracovních sil nemá. 

Japonsko má nejpřísnější legislativu proti přistěhovalectví, zvolilo robotiza-

ci práce a zabývá se uváděním důchodců a ţen masově na pracovní trh. Ja-

ponsko nejde proti historii. Je třeba zamezit další degeneraci „ostatků“ naší 

etnické identity. Jinak jednoho dne budeme všichni míšenci. 

Určil jste tedy nového nepřítele mimo společenství? Ale váš svět, jak se za 

dvacet let změnil? 

Tehdy byl střet ideologický. Byli komunisté, kteří chtěli také homo novus: 

jako fašisté, jako národní socialisté. Jistě byli odlišní, jedni od druhých, ale 

to, čeho se doţadovali nebo co odmítali, vzešlo z evropských kořenů. Dnes 

sociální otázka přešla v otázku rasovou. Období evropských občanských 

válek končí, aby nadešlo období válek rasových. Pod nárazem mohutné 

mimoevropské imigrace se národní státy rozloţí. Budoucnost bude dějištěm 

rasových střetů: pro všechny by bylo lepší, kdyby Evropané zůstali 

v Evropě, Afričané v Africe, islámští fundamentalisté ve svých zemích.   

Snad opravdu nevěříte, ţe by se Italové, i ti z krajní pravice, vydali do „ra-

sového boje“? 

Italové jsou dnes vlaţní a neteční. Samo Italské sociální hnutí je znečištěno 

modernitou, demokratismem, zjevným humanitářstvím: politická krajní pra-

vice nahradila ideje bez slov slovy bez idejí. Ale (pravá a rodová) kultura 

krajní pravice nakonec dokáţe inspirovat správné reakce na nelidskost ma-

sové imigrace. Jeden z jejích věčných mistrů, Oswald Spengler, ve varov-

ném textu z roku 1933 nazvaném „Světová revoluce barevných“, píše:  

„Barevný člověk bedlivě pozoruje bílé, zatímco ti mluví o „humanitě“ a 

věčném míru. Avšak tuší neschopnost a nedostatek vůle se bránit. V tomto 

bodě je nezbytná vysoká výchova (…), nikoli škola, věda, vzdělání, ale kázeň 

duše, jeţ extrahuje ještě přítomné kvality (…). Nemůţeme si dovolit být una-

vení. Nebezpečí klepe na dveře. Barevní nejsou pacifisty. Nelpí na ţití, jehoţ 

jedinou hodnotou je dlouhé trvání. Vzdáme-li to, zvednou svůj meč.“
17

 

13. Brindisi, zima 1993 

Jestliţe militanti některých mimoparlamentních hnutí pravice plánovali ob-

rodu prostřednictvím radikální politické akce, v druhé polovině 70. let, kdyţ 

se italská realita stala nejkrvavější, se z nejextrémnějších frakcí vynořila 

                                                           
17

 Cit. podle it. vydání Anni della decisione [Roky rozhodnutí], Edizioni di Ar, Padova 

1994; orig. Oswald Spengler, Jahre der Entscheidung: Deutschland und die weitgeschicht-

liche Entwicklung, München 1933. Dílo je součástí výběru ze Spenglerových myšlenek 

http://deliandiver.org/2011/05/oswald-spengler-myslenky.html v Čít. Délského potápěče.  

 

http://deliandiver.org/2011/05/oswald-spengler-myslenky.html
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„ozbrojená spontánnost“, která se ideologicky pokaţdé odvolávala právě na 

teorie, které jste vyjádřil ve vašem Rozmetání systému. 

Nesouhlasím: nemůţete mluvit o „ideologických“ pozicích, kdyţ se mluví o 

„spontaneismu“. Tahle frakce krajní pravice je frakcí, která je nejméně vta-

ţena do politické činnosti těch let. Kdyţ jsem prve mluvil o exaltaci, spojo-

val jsem si ji právě se sektou spontaneistů. To je jev velmi pozoruhodný ze 

sociologického, existenciálního hlediska, ale jedná se o reakce (někdy od-

váţné) zuřivců z římského předměstí. Ostatně to, co lídr této frakce nedávno 

prohlásil, to dokazuje. Fioravanti řekl: „Rudí udělali kasino, my bychom od 

něj chtěli spíš pomoct.“ Z ideologie to má, zdá se mi, ţalostně málo. 

Některá hnutí krajní pravice, jako například Boj lidu, Budujeme akci, Revo-

luční ozbrojená jádra, rozvíjejí teorie politické činnosti ve spojení 

s některými frakcemi krajní levice. Byli nazváni nacimaoisty. Kolik v této 

volbě váţil váš vklad?  

Hypotézy o operativní jednotě mezi krajní pravicí a krajní levicí 

v protisystémové funkci, rozvíjené některými skupinami, předpokládají vůli 

přitakat pravému Státu: hlavní nepřítel pro nás byl burţoazní systém a nut-

nost soustředit se proti společnému nepříteli tu přinesla „fantazii“ touţebně 

si toto sblíţení, které ale nebylo přeloţeno do praxe, přát.
18

  

14. Brindisi, zima 1993 

Mluvme o vaší Národní frontě. Jak se přejde od zničení burţoazního státu, 

od rozmetání systému, k monotematickému politickému programu, zaloţe-

ném na rasismu? 

Neopakujete tak trochu (pohodlné?) klišé, kdyţ mluvíte o monotematismu? 

I kdyţ je rasa pro nás hlavní téma, není jediné (publikujeme například eko-

nomický a finanční časopis, který se jmenuje l´Antibancor). Ale v hierarchii 

témat, o nichţ přemýšlíme, vyvolává otázka rasy hlavní obavu: ze změny 

zbytků podstatných rysů italského národa. O „státu“ nemluvme, protoţe ten 

není…: je dezintegrován od vnitřních sil, ne od vnějších tlaků. Teď je třeba 

zvaţovat tu substanci, která musí být vytvářena „národem“. Ta je přistěho-

valeckými invazemi, které jsou nonšalantně nazývány „migračními proudy“, 

předurčena ke zmizení v rozmezí pár desetiletí, zaplavena rozlévajícími se 

lidskými houfy, které vesměs mají trvalý, kolonizační charakter.  

Nová krev, která přichází, vzpruţí onu malátnost nás Italů, nebo ne? 

Jakákoli směs je zcestnost. Kaţdá rasa musí zachovávat sebe samu. Heslo 

„rasová integrace“, které zrcadlí jakousi obscénní zrůdnost, vychází 

z předpokladu, ţe lze utvářet „otevřené“, biologické nebo kulturní formy. 

                                                           
18

 Další pokusy převést toto spojení do praxe se odehrály v první polovině 90. let ve Francii 

a v druhé polovině 90. let v Rusku. Více k tomu: Eduard Limonov, Heil! Smrti zdar, kapi-

toly z přílohy – Nepřítel systému, Doktrína odporu, Pozitivní utopie národního bolševismu:  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDF-Limonov.pdf 
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Kaţdá biologická nebo kulturní forma je naproti tomu uzavřená do sebe, je 

úplná, vůbec si neţádá alogenní, vnější součinitele. Úředníci, kteří nařídili 

mé zatčení, aby je ospravedlnili, zfalšovali teze o respektu ke kaţdé rase o 

sobě do schématu nadřazenosti jedné rasy nad jinou. 

Víc neţ co jiného viděli ve vašem kázání potenciál k násilí. 

Tohle, zaměřit se na „potenciálnost“, je nepochybně nový směr (správní 

nebo trestní??), který se objevil. Národní fronta ve svých třech letech čin-

nosti rozvíjela výlučně politicko-výchovnou práci, výuku pojmů rasové 

otázky. Byla školou rasové výchovy – jen ne „potenciálu k násilí“! 

 Ale vy nejste jediný, kdo troubí na poplach před přistěhovalectvím. Mluví o 

něm Liga Severu, mluví o něm Sociální hnutí. V čem je rozdíl? 

Ve faktu, ţe dvě strany, které jste uvedl, o něm pouze mluví, jakákoli poli-

tická vůle bránit se imigračnímu přívalu chybí. V zásadě skutečnost (nebo 

spíš zločin) přistěhovalectví akceptují, schvalují otřepanou frázi, ţe proud 

imigrace je uţ skutečností nevratnou, nutným a nevyhnutelným znamením 

doby. Národní fronta chce naproti tomu alogenní repatriovat, postupně ale 

úplně. A doţaduje se nutnosti spravedlivé mezirasové spolupráce, pro na-

pomáhání rozvoji národů v jejich zemích. 

Z jakého důvodu usilujete připsat si odtaţitou, takřka mnišskou podobu? 

Kdyţ jdete do obchodu, abyste si občas nakoupil, nebo vůbec mezi lidi, vţdy 

se cítíte vyšší bytostí? 

Opravdový pocit pohrdání zakouším dost zřídka. Pletete si pohrdání 

s odstupem. Kdybych se cítil jako dvounoţec vyšší neţ ostatní dvounoţci, 

nebyl bych hnán touhou upřímně spolupracovat na Dobru etnického spole-

čenství, k němuţ náleţím, jistě bych nezaloţil, v mém věku a se svou zku-

šeností, Národní frontu. Kdyţ pak nakupuji, vybírám sicilské pomeranče a 

neberu izraelské grepy. 

Mimochodem, Palestinci a Izraelci spolu střídavě soupeří a uznávají se. Co 

si myslíte o Arafatovi? 

Z etického profilu je zaprodanec: předal do rukou sionistů osud palestinské-

ho lidu.
19

 Z politického hlediska si myslím, ţe se dopustil váţných chyb. 

Mírové souţití mezi Palestinci a Izraelci totiţ není moţné. Za pár desetiletí 

demografický růst Palestinců bude představovat strašnou hrozbu pro přeţití 

sionistické entity v Palestině. Sráţka – myslím ta rozhodující – je tudíţ pou-

ze odloţena. 

Vzpomínáte si, jak jste říkal, ţe SSSR, „osvobozený konečně od břímě mar-

xismu“, by světu mohl dát evropské sjednocení? To se nestalo. 

                                                           
19

 13. září 1993 uzavřel Jásir Arafat pod patronátem Billa Clintona ve Washingtonu dohodu 

s Izraelem o autonomii v Pásmu Gazy a v Jerichu, za coţ spolu se Šimonem Peresem a 

Jicchakem Rabinem dostal ještě v témţe roce Nobelovu cenu míru. 
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Ano, vzpomínám si, ţe jsem to souhlasně opakoval, bylo to hluboké pře-

svědčení komandanta Léona Degrella. Euroasijské uskupení zůstává před-

zvěstí budoucnosti: zemí se dvěma hegemonickými mocnostmi: jedna ve 

středu – Německo; druhá na východě – Rusko.  

15. Salerno, podzim 2002 

Často citujete Nietzscheho. Co pořád objevujete v tomto mysliteli? 

Abych dal stručnou odpověď: hloubku analýz úpadku [decadenza] a úpad-

kového člověka. Myslím, ţe tyto analýzy jsou nejúplnější, jaké se dosud 

objevily; především analýzy lidského nositele tohoto úpadku – ale také 

moţnost, jen letmo zahlédnutou, aristokratické obnovy [restaurazione]. 

„Aristokratický radikalismus“, říká Brandes. Georg Brandes – pozoruhodná 

postava Ţida, který si tyto věci uvědomoval – byl prvním mezi evropskými 

literáty, kdo se o Nietzscheho zajímal. Jeho definice byla Nietzschem velice 

ceněna. Nietzsche je v zásadě původcem aristokratického radikalismu 

v časech vysílení Západu; také bychom mohli říct Mistrem tabula rasa; mis-

trem, který odůvodňuje aktivní nihilismus. 

Jüngerův Dělník a Jüngerův Rebel. Co se mění? Jsou to dvě odlišné postavy 

[figure]. Jak jsou odlišné? 

Rebel je v podstatě ten, kdo zvětšuje svůj odstup.
20

 Doufá ještě méně neţ 

Dělník; nebo spíš uţ nedoufá; přestává časovat sloveso „doufat“, tudíţ i 

sloveso „dělat“, tudíţ i sloveso „zasahovat“. Dělník naopak zasahuje, mobi-

lizuje se, zahajuje tuto všeobecnou mobilizaci a stává se jejím činitelem, 

součinitelem snaţícím se nebýt touto mobilizací posedlý. Rebel se dívá, 

pozoruje: drţí si opravdový odstup. 

Je pasivní? 

Ne, není pasivní. Prvky pasivity jsou snad přítomnější v Dělníkovi, ve 

smyslu, ţe kvůli zasahování musí chápat, musí cítit, tudíţ musí být přitaho-

ván potřebou události, do níţ se chce zapojit, aby ji proměnil. Rebel nepro-

měňuje vnější událost: zůstává věrný tomu, čím je, hledí – kontempluje, 

upřednostňuje sebe. 

Rebel je vzdálenější politickému vojákovi, kterého představujete vy? 

                                                           
20

 Jedná se o Jüngerova „Anarchu“, překlad „Rebel“ do románských jazyků je dost matoucí, 

poněvadţ Anarchova „rebelie“ spočívá v tom, co je pro většinu lidí naprosto běţné – nerea-

govat na velké výzvy, nechat věcí být jak jsou, stát stranou. Pro muţe vázané ctí je však 

takový postoj vţdy něčím novým, objevem, vzpourou! Pěkně to popisuje Walker Percy 

v románu Věčný divák (Praha 2000, str. 227n.) na příkladu jiţanského aristokrata z USA 50. 

let minulého století, jemuţ teta říká: „Tys objevil, pokud to můţu nějako definovat, ţe 

existuje alternativa, na kterou zatím nikdo nepřišel. Spočívá v tom, ţe člověk v kritické 

situaci nemusí koneckonců reagovat ţádným z tradičních způsobů. Nemusí. Můţe se prostě 

stáhnout. Ničeho si nevšímat. Dělat si, co chce, pokrčit rameny, otočit se na patě a jít od 

toho. Totálně vycouvat.“ Je třeba vzít v úvahu, ţe Jünger zvolil tento postoj po zkušenosti 

ze dvou prohraných světových válek, okupaci Evropy vojsky USA a SSSR a naprostém 

vítězství „demokracie“ (= plutokratické demokratury) ve své rodné zemi. 
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Ano, řekněme, ţe je vzdálen světelné roky. Nebo je spíš odlišný neţ vzdále-

ný. Není to otázka kvantitativní vzdálenosti, ale rozdíl kvalitativní. Je „ji-

ný“. V mojí interpretaci je nevhodné mluvit o vzpouře [ribellione].  

Co myslíte politikou? Co myslíte, kdyţ mluvíte o politice jako o askezi? 

Politika je sledování [ve smyslu „usilování o uskutečnění“] Dobra 

v etnickém společenství [comunità], jehoţ jsme součástí, s moţným maxi-

mem – v rámci nahodilosti vlastní existence a dějinného období, v němţ 

ţijeme – nezištnosti a čistoty úmyslů. 

 16. Salerno, zima 2005 

Kaţdé století mělo své kacíře. Jací budou kacíři příštího století? 

Ti, kdo odmítají moderní dogmata, hodnoty úpadku: rovnost, demokracii – 

v jistém smyslu, obchod, trh. Ti, kdo odmítají multikulturní „společnost“ a 

hlásí se k etnickému odporu vlastního tradičního – přirozeného (krev) a kul-

turního (historie) – společenství, k odporu proti znetvořování, které spočívá 

hlavně v „globalizaci ducha“. 

Je moţné ještě dnes za kacířství umřít? 

Jistě, v této chvíli kacíři objektivně umírají. Srbové například, nejsou to 

snad „kacíři“? 

Jste hlubokým znalcem Platóna: a Platón tvrdí, ţe je lépe být pronásledován 

neţ pronásledovat. Souhlasíte? 

Myslím, ţe Platón tvrdil, ţe je lepší snášet nespravedlnost neţ ji páchat. 

Jsem, povahově, trpělivý ţivočich. Zdá se mi, ţe v té otázce nejde tak moc o 

upřednostňování jako o schopnost vydrţet. 

Lze historii vyuţít k vymýcení některých idejí? 

Ne. Jeví se mi, ţe prostor idejí se s úrovní, na níţ se připravují dějinné udá-

losti, vůbec nekryje. Dějinné události jsou pouze výsledkem zvláštních, na-

hodilých a dílčích projevů dynamiky idejí. Jako zárodečné prvky činů jsou 

ideje na souvislosti s činy nezávislé.  Vymýceni mohou být, z časového a 

dočasného pohledu, nositelé idejí, lidé, nikoli podstaty ideálů. 

Na prahu třetího tisíciletí riskujete šest let vězení jenom proto, abyste mohl 

říkat a psát, co si myslíte: existuje riziko, ţe míříme k modernímu jakobín-

ství? 

„Modernímu jakobínství“, říkáte? Proč poměr neobrátit a nemluvit o (v pod-

statě) jakobínské modernitě? Ohledně „pojmu politična“ přepisuji tuto po-

učku formulovanou v roce 1932 Carlem Schmittem: „Nepřítel je prostě ně-

kdo jiný, je to cizinec, a k jeho podstatě stačí říci, ţe je ve zvlášť intenziv-

ním smyslu existenciálně někým jiným a cizím.“ Pokud jde o Národní fron-

tu, je teď pokládána za zločinnou organizaci, protoţe byla zaloţena osobou 

odchylující se od pravidel demokratické společnosti: odchylující se vyzná-

vanou ideologií a svým „stylem ţivota a myšlení“ – jak jsem se dočetl 
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v jednom výroku k tomuto případu. To je skutečná cizost „v existenciálním 

smyslu“, jak o ní uvaţoval Schmitt. 

17. Porderone, léto 2006 

Tělo nebo duch?  

To je to samé, kdyţ je duch vtělen. 

18. Padova, jaro 2007 

Iki jako samuraj a mistr meče? Iki jako:
21

 

„TŘI JSOU PRAVIDLA, KTERÁ SAMURAJ MUSÍ DODRŢOVAT: 

POSLOUCHAT VŮLI DAIMJÓA 

BÝT SILNÝ 

A VŢDY PŘIPRAVEN ZEMŘÍT?“ 

V tom jsem s vámi zajedno; tudíţ odstraňte prosím otazníky.  

19. Padova, jaro 2007 

Proč děláte knihy? 

Publikuji knihy hlavně pro uctění těch, kdo v minulosti vyjádřili cítění (ne-

bo ideu) řádného světa [mondo in ordine] – a pro prodlouţení ozvěny toho, 

co ho v přítomnosti posiluje. A přejete-li si nedůleţitou odpověď, tady je: 

protoţe starat se o knihy je tak nemoderní, tak zbytečné, nad-bytečné. 

Opravdu, z nakladatelské činnosti nemám uţitek.  Své zásobovací potřeby 

uspokojuji jinak. Prostřednictvím „benefitu“. 

Čili? Zlé jazyky šeptají, ţe dostáváte doţivotní důchod od „sluţeb“…  

Takţe Mossad uděluje prebendy veteránů politickému vojákovi?! Ne, mys-

lím rodinný benefit. Mám přístup k ekonomickým sluţbám dí-

ky…magnetické kartě. Jsou to příděly, nastřádané staršími z mojí rodiny. 

V jednom rozhovoru uveřejněném Večerním kurýrem [Corriere della Sera] 

jste prohlásil, ţe „ctíte“ vůdce evropských fašismů. A Adolf Hitler, co o něm 

si myslíte? 

Odpovím vám pověstným epitafem sloţeným norským spisovatelem Knu-

tem Hamsunem: „Nejsem hoden zmínit nahlas Adolfa Hitlera. Ani jeho ţi-

vot ani činy nevyvolávají dojetí. Byl válečníkem, člověkem, jenţ se bil za 

spásu lidí, za lidské rasy (…). Byl jednou z těch vynikajících postav, jeţ 

otřesou světem. Jeho dějinným údělem bylo působit v období poznamena-

ném nejhanebnějším úpadkem, jeţ ho nakonec udolalo (…).“
22

 V této slav-

nostní, podstatné formě spatřuji památku a význam Führera. 

                                                           
21

 http://en.wikipedia.org/wiki/Iki_(aesthetics).  

22
 Freda buď cituje zpaměti, nebo podle norského originálu. Překlad obecně dostupného 

anglického znění je tento: „Nejsem hoden, abych pozvedl svůj hlas za Adolfa Hitlera, a 

jeho ţivot a skutky nevybízejí k nějakému sentimentálnímu dojetí. Byl to válečník, válečník 

za lidstvo a hlasatel evangelia práva pro všechny národy. Byl reformátorskou postavou 

nejvyššího řádu a jeho historickým údělem bylo působit v době bezpříkladné surovosti, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iki_(aesthetics)
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Zdroje: 

1. Z písemného vyjádření pro časopis l´Europeo z 16. 5. 1974. 

2. Z rozhovoru s Mario Cartonim pro časopis l´Europeo z 1. 3. 1979. 

3. Z rozhovoru s Enzo Jacopinem pro časopis Il Settimanale z 5. 12. 1979. 

4. Z rozhovoru, který uveřejnil l´Europeo 28. 2. 1980. 

5. Z rozhovoru s Roberto Chiodim pro časopis L´Expresso z 19. 10. 1980. 

6. Z rozhovoru s Mario Lamannou z agentury ANSA. 

7. Z rozhovoru s G. Pertegatem pro Corriere della Sera z 19. 10. 1985. 

8. Z rozhovoru s Francesco Saltarellim pro Meridiano Sud ze 17. 4. 1985. 

9. Z rozhovoru pro Storia Illustrata z 17. 11. 1985. 

10. Z rozhovoru se spisovatelem Ferdinando Camonem v roce 1987. 

11. Z rozhovoru s U. Gayem pro Radio Popolare v březnu 1987. 

12. Z rozhovoru s Corrado Incertim pro časopis Panorama z 9. 2. 1992. 

13. Z rozhovoru s Manlio Triggianim pro L´Italia z 20. 1. 1993. 

14. Z rozhovoru s Antioco Lostiou pro Il Giornale z 28. 11. 1993. 

15. Z rozhovoru s Chiarou Stellatiovou pro Margini č. 40, říjen 2002. 

16. Z písemného vyjádření pro Margini, č. 49, leden 2005. 

17. Z rozhovoru se Sestiliem Del Torsem pro magazín Daktylon, léto 2006. 

18. Z rozhovoru se Susanne Dolciovou, jaro 2007. 

19. Z rozhovoru s Carlo Farinim a Annou K. Valerio, jaro 2007. 

Všechny tyto prameny byly Carlo Farinim a Annou K. Valerio v úplnosti 

shromáţděny do kníţky Monologhi (a due voci): interviste 1974–2007, vy-

danou Edizioni di Ar v Padově v roce 2007. Náš výběr otázek a odpovědí 

z ní je jistě subjektivní, zaměřuje se na ty podle nás nadčasové nebo naopak 

aktuální, naopak opomíjí ty příliš svázané s konkrétními italskými osobami 

a událostmi let minulých. Pro Edici Fascikly M. Zanikl a K. Veliký, 2014. 

 
Franco G. Freda, Catanzaro 1976 

                                                                                                                                                    
která jej nakonec porazila. Takto se obyčejný Západoevropan dívá na Adolfa Hitlera, a my, 

jeho blízcí přívrţenci, skláníme nyní hlavu před jeho smrtí.“ Připomeňme si, ţe epitaf vyšel 

ve světovém tisku 7. 5. 1945 – a Hamsun musel vědět, ţe za pár dní, nebo dokonce uţ za 

pár hodin, pro něj tato rytířská slova budou mít ty nejváţnější důsledky!  

 

 


