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Fašistický socialismus 

Maurice Bardèche 

 

Jde o titul eseje od Drieua La Rochelle,
1
 o symbolické konstatovánì, neboť 

fašistický socialismus je idea a ne seznam realizacì [un catalogue de réalisations].
2
 

Všechna fašistická hnutì se se socialismem v určité chvìli střetla, všechna se jìm 

nechala inspirovat: hitlerovská partaj se oficiálně nazývala Národně-socialistická 

dělnická strana (NSDAP), Mussolini je socialistický učitel, José-Antonio Primo 

de Rivera symbol národně-syndikalistického socialismu, Ţelezná garda (Garda de 

Fier) hnutì studentů a rolnìků,
3
 Mosley v Anglii byl dělnický ministr, Doriot ve 

Francii komunistický vůdce a Parti populaire francais (PPF) vznikla 

z komunistické buňky v Saint-Denis. Všechna historická fašistická hnutì byla 

hnutìmi osvobozenì proti zabìránì reálné moci kosmopolitnìm kapitalismem a 

proti fundamentálnì nepoctivosti demokratických reţimů, které zbavujì lid jeho 

práva na spoluúčast [droit de participation]. A přesto, s výjimkou 

justicialistického Perónova reţimu v Argentině, okolnosti fašistickým stranám 

nikdy nedovolily jejich socialistické tendence uceleně realizovat.
4
 Ty, které se 

dostaly k moci, musely okamţitě začìt s obnovou demagogickým vedenìm 

zruinované ekonomiky, restaurovat řád rozvrácený anarchiì, v chaosu vytvořit 

vlastnì struktury nebo se chránit proti vnějšìm nebezpečìm, která často ohroţujì 

jejich vlastnì existenci – to byly naléhavé a nezbytné úkoly, jeţ mobilizovaly 

všechny jejich sìly a vynutily si přednost. Okolnosti nakonec téměř všude 

                                                           
1 O pozoruhodné přitaţlivosti tohoto eseje pìše Bernard-Henri Lévi ve svém Dobrodružství svobody: „A 

když Drieu v roce 1935 vydá Socialisme fasciste, výbor s výmluvným titulem, kdo na to reaguje? Kdo se mu 

klaní, kdo mluví o „noblese“ a kdo vykřikuje své nadšení do světa? Julien Benda v NRF, pouhého půl roku po 

velkém antifašistickém kongresu, na němž hrál významnou roli. A pak Nizan v Le Monde, jenž ačkoliv 

spatřuje v „Drieuově krachu“ znamení „všeobecného krachu buržoasního myšlení“, nemůže si pomoci, aby 

neobdivoval „autenticitu“ této knihy, „velikost“ jejího autora, stejně jako její styl, který jak tvrdí, „patří 

k tomu nejlepšímu v dnešním francouzském eseji“ (v: Světová literatura 3/1993 s. 182). 

 
2 Maximálně stručnou a přitom výstiţnou charakteristiku fašismu v tomto smyslu podává Zeev Sternhell, 

profesor politických věd na Hebrew University of Jerusalem, v článku Fašismus – vzpoura proti 

materialismu (v: Britské listy 18. 7. 2003). 

 
3 Ţelezná garda vykazuje ze všech „fašismů“, které jsou v podstatě spjaty s modernìm velkoměstem, 

nejarchaičtějšì rysy bojového náboţenského řádu, coţ také učarovalo mladému M. Eliademu či Cioranovi. 

„Nový člověk nikdy nevzešel z politického hnutí, ale vždy z duchovní revoluce, z obrovské vnitřní změny. 

Tímto způsobem se zrodil „nový člověk“ křesťanství.“, vysvětloval Codreanu. 

 
4 Za nejbliţšì ideálu povaţuje Bardèche program Italské sociálnì republiky (RSI, Reppublica sociale italiana), 

viz Noël O´Sullivan, Fašismus, Brno 2002, s. 181. K historii RSI viz Ettore Vernier, Salò – skutečný 

fašismus, Praha 2010. 
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zabránily syntéze, kterou tyto strany chtěly uskutečnit mezi socialismem a 

nacionalismem: ve srovnánì s imperativy národnìho přeţitì se socialistická 

proměna stala druhořadým cìlem: 

K okolnostem se připojila ještě jedna obtìţ [difficulté]. Fašistická hnutì vţdy 

odmìtla zničit struktury kapitalistické společnosti. Jejich odpůrci byly plutokracie, 

moc nadnárodnìho kapitalismu, uzurpátoři národnì suverenity: jejich cìlem bylo 

vyzdvihnout národnì zájmy nad zájmy kapitalistické a tedy prosadit moc takového 

reţimu, který by byl schopen zajistit ochranu národa a spravedlnosti tak, jak to 

dřìv proti excesům feudálnì moci činili králové. Tato politika zachovánì starých 

struktur nemohla skončit jinak neţ proměnou mentality [transformation des 

mentalités] a předánìm moci: vţdycky spektakulárnějšì a naneštěstì i lépe 

uskutečnitelná neţ hluboké reformy, vyloučila revolučnì destrukci společenského 

řádu.         

Nostalgie po fašistickém socialismu je tak hluboká, ţe vidìme, jak se 

v neofašistických hnutìch pravidelně znovu vynořujì zárodky národně-

revolučnìho fašismu, spìš verbálně neţ konkrétně, které představujì všechny 

odstìny doktrinářské radikalizace aţ po sen (rovněţ verbálnì) o národnìm 

komunismu. Tento fenomén lze sledovat všude v Evropě, v Itálii stejně jako 

v Německu, ve Španělsku i ve Francii; podněcuje vznik nesmiřitelných 

extremistických skupin či publikacì, uchvácených čistotou a absolutnostì, které 

svou prudkostì toto silně pociťované manko [manque] velmi dobře tlumočì, je to 

alarm, který nám umoţňuje poměřovat současně stálost a důleţitost této 

náklonnosti k socialismu v celém rozsahu pokusů o znovudefinovánì fašismu a 

také neurčitost, občas aţ prázdnotu, které je provázejì, kdyţ je třeba vytyčit 

opatřenì [préconiser des mesures] a stanovit program. Je snad tato neschopnost 

sloučit zachovánì hierarchických struktur, na nichţ spočìvá veškerá západnì 

civilizace, se specificky socialistickými opatřenìmi vlastnìm rozporem celého 

neofašismu? Nebo neofašisté těmito slabostmi nevědomě vyjadřujì nemoţnost 

naroubovat sociálně spravedlivá opatřenì na civilizaci hluboce cizì jejich ideálu, a 

tìm nemoţnost účastnit se dialogu o aktuálnìch otázkách, která je odsuzuje 

k izolaci a utopii?  

* * * 

Vraťme se tedy k principům. Celá nová vize sociálnìch vztahů odmìtajìcì 

marxismus spočìvá na určitém mnoţstvì poţadavků, které jsou dle mého názoru 

společné všem skupinám radikálnì opozice, ať uţ je jejich směr či výběr taktiky 

jakýkoli. 

1. Odsouzenì ekonomického a politického liberalismu, který je nástrojem 

plutokratické nadvlády. Pouze autoritářský reţim můţe nastolit respekt 

k národnìm zájmům a sociálnì spravedlnosti. 
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2. Odmìtnutì třìdnìho boje. To je marxistické schéma, které vţdy končì sabotáţì 

ekonomiky a byrokratickou diktaturou. Prosperita je výsadou, z nìţ těţì všichni a 

jìţ lze dosáhnout jen loajálnì spolupracì a spravedlivým dělenìm. 

3. Ochrana národnìho kapitálu, který je kapitálem práce, reprezentovaným všemi, 

kteřì se účastnì na výrobě. Tato masová produkce je sama o sobě inertnì {tj. 

nečinná, nepohyblivá, netečná, pozn. K. V.}. Můţe být aktivována jen iniciativou 

peněţnìho kapitálu nebo individuálnì tvořivostì a energiì. Úlohou státu je takovou 

iniciativu podporovat, aniţ by připustil, aby lidé u moci vnucovali jednostranně 

výhodné smlouvy těm, kteřì nabìzejì svou práci.  

4. Národnì ekonomika jako faktor národnì nezávislosti musì být, stejně jako 

armáda a instituce, chráněna proti zásahům ze zahraničì, ať je jejich podoba 

jakákoliv, ideologická či ekonomická. Ekonomická nezávislost musì být uznána 

jako základnì faktor národnì nezávislosti. 

5. Modernì národy se staly ekonomicko-politickými celky, v nichţ to, co 

nazýváme mocì, patřì spìše těm, kteřì kontrolujì důleţité ekonomické sektory, neţ 

těm, kteřì majì často iluzornì výhradnì právo dělat politická rozhodnutì. 

Spoluúčast [participation] na ţivotě národa musì probìhat jak v oblasti 

ekonomické, tak v oblasti politické. Nástroje této účasti na skutečném děnì v zemi 

je třeba vytvořit. Spoluúčast nesmì probìhat anarchistickými metodami, které 

dávajì moc organizacìm, jeţ nejsou ani reprezentativnì, ani integrované do 

ústavnìho mechanismu.  

6. Národnì zájem musì mìt přednost před všemi zájmy dìlčìmi [intérêts 

particuliers]. Ţádný občan nemajìcì právo vyhnout se zákonu, ţádné pravidlo, 

konvence či výsada nesmì dovolit morálnìm osobám,
5
 jakými jsou komerčnì 

společnosti, aby se vyhnuly zákonu národnìho zájmu, který je nejvyššìm zákonem 

daného národa. 

V těchto principech nenì nic specificky socialistického ve smyslu, v jakém se toto 

slovo chápe dnes, protoţe pro naše současnìky nenì socialismus ničìm jiným neţ 

sociálnì válkou, která musì skončit triumfem byrokratických štábů předstìrajìcìch, 

ţe zastupujì pracujìcì. Ty samé principy ale naopak velice lehce ladì s jiným 

konceptem socialismu, s tìm, který usiluje o spravedlivé dělenì výsledků výroby 

mezi jednotlivé účastnìky. Tento zájem nenì určujìcì ideou inspirujìcì zmìněné 

poţadavky, ale jejich výsledkem. Spravedlivého dělenì nebude nikdy moţné 

dosáhnout prostřednictvìm opakujìcìch se sporadických bojů, jejichţ výsledky 

jsou okamţitě zpochybněny poklesem hodnoty měny: je moţné ho dosáhnout 

                                                           
5 Rozumì se osoba právnická. U nás se termìn „morálnì osoba“ oficiálně neuţìvá od roku 1950, kdy skončila 

platnost rakouského občanského zákonìku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1811, který ji 

definuje.  
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jedině prostřednictvìm autority silného státu, který prosadì podmìnky, jeţ se mu 

zdajì spravedlivé. 

* * * 

Mohou tyto principy inspirovat ucelené postoje v otázkách, které se právě teď 

projednávajì před veřejnostì?
6
 Je zjevné, ţe určitý počet z nich nemá v reţimu, 

který nezajišťuje ani přednost národnìho zájmu, ani nezávislost národnì 

ekonomiky, a navìc ani nedisponuje dostatečně silnou autoritou vůči 

ekonomickým silám, jeţ mu vnucujì svá vlastnì řešenì, uplatněnì. Nicméně 

v několika bodech mohou tyto základnì poţadavky slouţit k přijetì nebo odmìtnutì 

určitých rozhodnutì, která jsou teď veřejnosti předkládána. Zajisté, neposkytujì 

utřìděný seznam [catalogue] a to co následuje je pouze sled úvah, které poměrně 

mnoho aspektů sociálnìho problému nechávajì stranou. Jde pouze o to, co mi 

připadá logické, o několik témat předloţených našemu čtenářstvu. 

- Obrana měny proti demagogickým nárokům nezodpovědných nátlakových 

skupin je základem veškerého spravedlivého a trvalého dělenì, neboť 

nominálnì růst platů zìskaný stávkou nebo zastrašovánìm je iluzornì, 

jestliţe penìze ztrácejì svoji kupnì sìlu. Je tedy třeba podpořit činnost 

předsedy vlády, který měl vţdy, po dobu třiceti let, kuráţ odolávat tradičnì 

komedii mobilizace „mas“. 

- Závaţný problém nezaměstnanosti a zvlášť nezaměstnanosti mladých byl 

ve fašistických reţimech řešen originálnìmi způsoby, které nic neztratily na 

účinnosti. Namìsto povinné, sterilnì a nepřizpůsobivé [stérile et inadapté] 

vojenské sluţby, kterou by daleko lépe nahradila armáda profesionálů a 

milicionářů, mějme odvahu obnovit pracovnì sluţbu [service du travail], 

která se osvědčila jako činitel promìsenì a sbratřenì různých sociálnìch 

skupin a škola energie, zdatnosti, rehabilitace fyzicky těţkých pracì. 

Pracovnì sluţba by měla být dobrovolná, ale podporovaná přednostnìm 

přìstupem do veřejné funkce, občanských sluţeb, státnìch podniků, velkých 

firem ve prospěch těch, kteřì by chtěli dobrovolně pracovat ve sluţbě 

národu, stejně jako ţebřìčkem kariérnìho postupu, který bude brát v úvahu 

jejich smysl pro občanskou povinnost. Rozsáhlé práce, které by takto 

mohly být vykonány, musejì svým charakterem rozvìjet odlehlé regiony a 

tìm vytvořit odbytiště pro doplňkový průmysl. Pracovnì sluţba bývala 

v minulosti zkouškou muţnosti a dávala pocìtit hrdost z účasti na náročném 

                                                           
6 Bardèche zde reaguje na tehdy aktuálnì společenské změny z let 1981/82. V roce 1981 se François 

Mitterand, spoluzakladatel Socialistické strany a vysoký funkcionář Socialistické internacionály, stal prvnìm 

socialistickým prezidentem páté republiky. Okouzlenì jeho „socialistickou alternativou“ nicméně netrvalo 

dlouho. Očekávánì lidu, ţe sjednocená a vìtězná levice bude schopna – nebo alespoň ochotna – podstatně 

měnit pravidla společenské a hospodářské hry určované kapitalismem, se během roku vytratila. 
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a uţitečném dìle, na mobilizaci pacifistické, nestranné [désintéressée] a 

bratrské mládeţe. Jejìmi vìtězstvìmi jsou dìla, která mìsto ničenì a smrti 

zanechala trvalé stopy blahobytu a prosperity. Jsem přesvědčen, ţe tisìce 

mladých by před poţitkem hrát automaty a nahrávat si „hity“ daly přednost 

dobrovolné sluţbě pro obec a lid. Lépe neţ z plakátů by se tam naučili 

neopovrhovat těmi, kteřì tlačì kolečko nebo nosì fošny; a nic nebránì tomu, 

aby se naučili i sloţitějšì dovednosti, které jim dopomohou k profesionálnì 

kvalifikaci. Toto „fašistické“ řešenì tragédie nezaměstnanosti má tak 

„socialistické“ zabarvenì, ţe ho mohl v článku pro Nouvel Observateur 

prosazovat i Jacques Attali, poradce Françoise Mitteranda: „Kdyby mladì 

Francouzi strávili několik měsìců civilnì sluţbou v takových zaměstnánìch 

(mìněna jsou „namáhavá zaměstnánì“), masivně by se urychlila 

revalorizace manuálnì práce a redukce nezaměstnanosti.“ (čìslo 21. z 27. 

února). Takové návrhy by měly vzejìt z hnutì odmìtajìcìch zatratit 

„fašistické“ zkušenosti, nikoli z okolì Françoise Mitteranda. 

- Výše uvedené poţadavky sebou nesou odmìtnutì samosprávy, která 

potlačuje a trestá podnikavého ducha, nepostradatelný motor ekonomiky, 

ale nestavì se proti určitým vymezeným formám účasti na řìzenì 

[cogestion] ve velkých firmách. V takových podnicìch je přirozené, ţe 

kapitál práce poskytnutý pracovnìky, techniky a dělnìky, který je jednìm ze 

dvou činitelů výroby, je zastoupen v radách vedle finančnìho kapitálu, 

který zajišťuje vznik a rozvoj celku. Modality tohoto zastoupenì plodì 

těţkosti, které snad nejsou nepřekonatelné. Nejzávaţnějšì z nich je 

nebezpečì, ţe si odbory osobujì zastupovánì zaměstnanců a stávajì se 

obrovskou mocì, která bude fakticky kontrolovat celé sektory hospodářstvì. 

Nenì však o nic méně nenormálnì, aby bankovnì skupiny, často řìzené na 

dálku mezinárodnìm peněţnictvìm, investovaly do společnostì ve 

skutečnosti francouzské národnosti, jejichţ osazenstvo však uţ nenì ničìm 

vìc neţ pracovnì silou povinnou odvádět berně a robotovat ve prospěch 

anonymnìho kapitalismu. Nic tedy nebránì tomu, aby skupiny, které si přejì 

reţim nového typu, s pozitivnìm předsudkem zkoumaly návrhy účasti na 

řìzenì, pokud tyto najednou odstraňujì parazitismus odborů i mezinárodnìch 

finančnìků. Musìme si přát, aby stát přestal být utlačitelem a stal se 

ochráncem všech, kteřì pracujì, ať je jejich mìsto nebo funkce jakákoliv. 

Zákony jsou „socialistické“, kdyţ člověku umoţňujì uniknout 

mechanickému osudu, jìmţ ho ohroţuje průmyslová civilizace, a kdyţ z něj 

dělajì zodpovědného účastníka  ekonomických orgánů [organismes 

économiques], které v modernìm světě určujì kaţdodennì ţivot.   

- Ze stejného důvodu musìme odmìtnout princip znárodněnì. Znárodněné 

podniky ţádnou novou svobodu nepřinášejì, neumoţňujì skutečnou 

spoluúčast o nic vìc neţ podniky kapitalistické. Nahrazujì pouze jeden druh 

byrokracie jiným. A následkem jejich rozšìřenì by bylo jen překrytì celé 
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našì ekonomiky obrovskou ochromujìcì byrokratickou nadstavbou, jejìţ 

úlohou by nebylo nic jiného neţ přìprava zavedenì kolektivistické 

technostruktury. 

- V ekonomicko-politické společnosti, kde rozhodnutì, na nichţ závisì náš 

kaţdodennì ţivot, nejsou o nic méně důleţitá, neţ ta podléhajìcì politické 

správě, je přirozené, ţe odbory zìskaly takovou moc, protoţe jsou jedinou 

formou zastoupenì profesnìch skupin, avšak tato nová moc je ve svém 

reprezentovánì svévolná, má anarchistické, nekontrolované a často 

nepoctivé způsoby voleb, osobuje si administrativnì moc a tìm i 

zastrašovánì pracujìcìch, coţ je skutečným zneuţitìm situace, podněcuje 

nezodpovědné akce, jejichţ obětì je vţdy veřejnost a jimiţ trpì celá 

ekonomika. Profesnì zastoupenì je nezbytné, je obranou proti určité zvůli, 

je nástrojem diskuse a prvkem rovnováhy. Musì být tudìţ 

institucionalizováno. Poţadujme odbory, jejichţ volby budou svobodné, 

loajálnì a kontrolované stejně jako jsou volby politické; prosaďme pro 

jmenovánì zodpovědných osob a rozhodujìcì usnesenì stejné kvorum jako 

ve správnìch radách, zajistěme rovnováţné zastoupenì různých skupin 

pracovnìků podle jejich důleţitosti a výkonnosti a navrhněme, aby takto 

restrukturalizované profesnì orgány měly moc a také zodpovědnost 

stanovenou ústavou: měly by se stát orgánem spoluúčasti pracujìcìch na 

hospodářském ţivotě, stejně jako politické instituce představujì jejich účast 

na ţivotě politickém. Tento exkurz do současného děnì je stručný a 

upozorňuje jen na některá témata. Jinak to ani nejde, protoţe co vytýkáme 

demokratickým reţimům – a samozřejmě také sociálnì demokracii spojené 

s komunisty – je jejich neschopnost uskutečnit opravdovou sociálnì 

spravedlnost, protoţe všeobecné hlasovacì právo nutì kandidáty a strany (v 

zájmu financovánì volebnìch kampanì) hledat kompromisy s těmi, s nimiţ 

zdánlivě bojujì. Od nich se nemůţeme dočkat neţ falešného socialismu, 

stejně jako nám vyrobili falešnou demokracii. 

* * * 

Ve skutečnosti fašistický socialismus v programech nenajdeme,
7
 protoţe je jinde 

neţ v tom, co nazýváme tìm abstraktnìm a vágnìm jménem, jeţ obsahuje uţ jen 

iluzi. Nový stát, o němţ lze snìt, můţe být jen správcem průmyslové civilizace, 

                                                           
7 Fašismus sám nenì pro Bardèchea doktrìnou, charakterizuje ho spìše jako „nejasnou a vzdálenou vášnivou 

snahu, skrytou v naší krvi a v našich duších“. Na ty, které dnes fašistická idea inspiruje, pohlìţì jako na lidi, 

kteřì jsou nadáni „jemnou, hlubinnou citlivostí, někdy nepředloženou, která je vyděluje z davu“. Pro tuto 

kategorii lidì, často pronásledovanou, představuje fašistická idea „prostředek spasení, tajemství života a bytí, 

instinkt v hlubině vědomí“. A dále: „O fašismu nemohu říci, že je to to, co bylo. Říkám – je to to, co by mohlo 

být i případně bylo. Ve skutečnosti se realizovala pouze tužba fašismu, která se objevila jako idea a inspirace 

několika lidí.“ (cit. podle M. N. Filatov – A. I. Rjabov, Fašismus osmdesátých let, Praha 1985, s. 254 a 

násl.).  
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ale můţe se ji pokusit ovládnout. Stejně jako komunismus nemůţe dosáhnout 

ţádných zázraků; stejně jako on nemůţe zamezit nevyhnutelnostem průmyslové 

společnosti. Ale můţe ji změnit a vpravit do jejìho zkornatělého těla ţivot. 

Skutečný socialismus modernì doby je spìše neţ seznamem nároků něčìm, co 

útočì proti nepřirozenému ţivotu, k němuţ nás odsoudilo poblouzněnì výrobou a 

volnou soutěţì. Nepřirozený ţivot je kaţdodennìm ţivotem většiny lidì, je jen na 

nás ho změnit tìm, ţe odmìtneme zběsilou honbu za ziskem a absolutnì primát 

ekonomického boje. Továrny tu budou vţdy, ale je moţné upravit pracovnì dobu, 

aby ţivot v továrně nebyl tak ponurý a monotónnì. Prvky výroby je moţné 

rozdělit do menšìch rozptýlených jednotek a tìm rozmnoţit téměř řemeslné 

subdodávky, rozdrobit průmyslové mastodonty, vysledovat, zda v určitých 

přìpadech práce doma nemůţe nahradit kolektivnì ţivot v dìlně; lze znásobit 

dopravnì prostředky, učinit je lehčì, rychlejšì, praktičtějšì, uniknout anonymitě a 

otupělosti v metru a vlacìch na předměstì: lze humanizovat způsob bydlenì a 

odmìtnout ponurá kasárna obklopujìcì naše města, vybudovat přìbytky lidských 

rozměrů. To je socialismus budoucnosti, neboť toto jsou problémy budoucnosti. 

Musìme opět najìt ţivot v lidském měřìtku.
8
 

Je to tak, průmyslová civilizace z nás dělá hmyzì kolonii. Drogy, beznaděj, násilì 

nemajì jiný původ neţ tento mravenčì ţivot, který je vnucován většině lidì. Našì 

budoucnostì a našì záchranou je opět nalézt ţivot v souzněnì s přìrodou, ţivot, 

který lidem umoţnì být lidmi, dýchat, běhat, ţìt, tak jak to majì dělat savci, jimiţ 

jsme; nebýt jiţ ochromeni ideologiemi, ale moci se svobodně rozvìjet podle 

selských instinktů a podle animálnì svobody, kterou máme od přìrody. 

A kdyţ řeknu, ţe tento socialismus budoucnosti je moţné uskutečnit jen ve zcela 

nových reţimech, myslìm tìm, ţe vyžaduje režimy, které nad jakékoli 

ekonomické nahodilosti nadřadí určitou koncepci života. Pro nás v Evropě 

bude moţné tuto podmìnku realizovat pouze prostřednictvìm autarknìho 

ekonomického systému, který nám umoţnì uniknout bezcitným zákonům 

ekonomického liberalismu, otrockým povinnostem konkurence a exportu za 

kaţdou cenu. Evropa můţe autarknì systém uskutečnit, má na to prostředky, avšak 

tato soběstačnost zaručená skutečnou svobodou a skutečným socialismem můţe 

být uvedena do praxe jen nestrannými reţimy [désintéressés], které jsou současně 

politicky a vojensky silné. Jinak bude socialismus vţdy jen neuskutečnitelným 

snem národů robotů.                                      
1982 

 

 

 

                                                           
8 Srv. např. s článkem Johna Michaela Greera Několik rad distributivistům (v: Britské listy 17. 4. 2009) 

nebo s rozhovorem M. Špinky s Troyem Southgatem (v: Národnì myšlenka 35/2006).  

 



8 
 

Maurice Bardèche (1907 – 1998), absolvent École normale supérieure, vyučujìcì na Sorbonně, po roce 1945 

perzekvován; spisovatel - esejista, biograf, literárnì a umělecký kritik; francouzský vlastenec a evropský 

nacionalista – zakladatel nakladatelstvì Les Sept Couleurs (Sedm barev), revue Défense de l´Occident 

(Obrana Západu), spoluzakladatel Mouvement social européen (Evropské sociálnì hnutì) v Malmö, ideolog 

„třetì sìly“ mezi marxismem a kapitalismem; švagr Brasillacha, protihráč Sartrův. Autor knìţek o Balzacovi, 

Stendhalovi, Flaubertovi, Proustovi, Bloyovi a Célinovi, dále o dějinách světové kinematografie nebo 

občanské válce ve Španělsku. K  jeho zásadnìm politickým pracìm patřì předevšìm  Qu´est ce que le 

fascisme? (Co je to fašismus?, 1961) a Sparte et les Sudistes (Sparta a Jiţané, 1969).    

 

 

 
 

 

 

 

 
Enrico Tanzi, Gioventù italiana del littorio, 1941 
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Vyšlo v roce 1982 v revue Défense de l´Occident,(samostatně  Ars Magna 2006) K českému vydánì připravil Karel V.: 

Studijnì skupina Délský potápěč. TB, Edice Fascikly, sešit 1/11. Poděkovánì: V. J.  


