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1. BLUDIČKY 

Uţ dávno jsme bezbrannými svědky bolestného rození a častého 

umírání iniciativ více či méně hodnotných skupin a organizací 

takzvané radikální pravice, které se jako bludičky samy zaţhnou 

a bezúspěšně vyčerpají entuziasmus, energii a zdroje. To je po-

vrchně připisováno nedostatku prostředků a uzavřenosti veřejné-

ho mínění vůči jejím tématům a navrhovaným řešením. Uzavře-

nosti připisované kaţdopádně vţdy působení očerňující propa-

gandy vůči „našemu prostředí“.  Pokračování této situace zajisté 

prospívá pouze protivníkovi a hrozí všem přivodit nezvratný stav 

mrtvolné ztuhlosti. 

V tomto světle se jeví stále zjevněji, ţe abychom přinesli moţné 

zlepšení, je nutné odvrátit pohled od prostředí a prostředků a za-

měřit se na člověka, který je nucen v tomto prostředí jednat. Tak-

ţe před vypracováváním jakýchkoli programů je nutné hledat a 

vybírat lidi, kteří jsou na výši úkolů. Odhalit konkrétní schopnos-

ti, opravdové postoje a solaritu kaţdého jedince bez masek, které 

můţe přijmout, je však moţné pouze na základě zkušenosti a 

srovnání s kaţdodenní realitou. Člověku, který se „liší“ od indi-

vidua z masy a který je schopen v moderním světě jednat, se daří 

vytvořit konkrétní (=ne neţivotnou, neabstraktní) a stabilní (= 

vlivům a změnám nepodléhající) reálnou (=ne smyšlenou, nefik-

tivní) situaci (=souhrn podmínek k někomu a k něčemu se vzta-

hujících). Pouze v tom případě skupina, vzniklá ze spontánního 

souhlasu lidí takové „rasy“, kteří dokazují a uskutečňují, ţe pře-

vyšují vnější prostředí a neutíkají mu, schopná zaměřit zájem a 

pozornost na způsob, jímţ intervenuje (=zasahuje, zakročuje), na 

prostředky a plán, jistě nebude – jakkoli je malá – bludičkou. 

2. KAŢDÝ NA SVÉM MÍSTĚ 

Znakem dnešního člověka je, ţe se sám povaţuje za cosi mimo-

řádně důleţitého a nepostradatelného, pročeţ v kaţdé z jeho akti-

vit převládá myšlenka na vlastní prospěch. To jasně vyniká, sle-

dujeme-li realitu prostředí, v němţ ţije (rodina, škola, práce atd.). 

Modernímu člověku se zdá nemoţné přijmout povinnost bez 

přiměřené materiální návratnosti. 
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Toto přání za kaţdou cenu krmit a zvětšovat své „já“ je nejzjev-

nější známkou vnitřní zpustlosti, v níţ se nachází. 

Naneštěstí se toto chování projevuje mnohdy i v prostředí pravi-

ce. Četné skupiny se utvářejí pod vedením malých vůdců [ras], 

kteří své stoupence vysávají skoro upírsky,
1
 aby nadměrně na-

pumpovali vlastní „já“. Čím víc ras nařizuje, tím pasivnější je 

postavení prostředí, které ho obklopuje; a kdyţ se uvnitř skupiny 

vynoří někdo, kdo by jeho „velitelskou pozici“ mohl ohrozit, 

rozpoutá ras vnitřní válku, která nevyhnutelně vede k roztříštění 

skupiny. 

Chceme-li opravdu jednat, je třeba toto chování, které zcela jistě 

není hodné člověka Tradice, radikálně změnit. Je třeba opět přijít 

na chuť neosobní činnosti, která nesmí vést do oblasti psycholo-

gických potřeb, vázaných na vnitřní nedostatky, ale musí být ve-

dena mimo všechny moţné personalismy i případné výsledky, 

jichţ můţe dosáhnout. Není-li činnost fakticky zbavena persona-

lismů a egoismů, nebude to činnost opravdová a jednání bude 

agitací, zatímco ten, kdo ji provádí, klesne od aktivního jedince 

k pasivnímu elementu, podléhajícímu samotné činnosti.  

Starostí našeho prostředí musí být dát moţnost kaţdému, kdo se 

„vynoří“ a přirozeně si najde své místo, ať uţ na vrcholu hierar-

chické stupnice, nebo v její základně. Musí platit zásada dát 

„kaţdému jeho“, aby predisponovaný bojovník [militante] nabídl 

ze sebe to nejlepší na místě, které mu přísluší. 

3. ZNITERŇOVÁNÍ DOKTRÍNY 

U těch, kteří usilují dát své bytí do sluţby Tradice puzeni superi-

orním (=vyšším, nadřazeným) pnutím překonávat podmínky kaţ-

dodenní existence, se vynucuje nezbytnost splynout s pouze inte-

                                                           
1 Výraz „upírsky“ neuţíváme náhodou. Podobně jako upír aby se uţivil, pije krev své oběti 

aţ je bezkrevná, ţiví se „šéfíčkové“ kreativitou, dobrou vírou a vnitřní ryzostí svých spolu-

bojovníků, jen aby nafoukli vlastní osobu. Kdo pozorně sleduje historii tolikerých pravico-

vých „hnutí“, je schopen pozorovat jak pravdivé a výstiţné je toto přirovnání. Průměrní lidé 

jsou bezmezně mytizováni. 
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lektuálně nabytými vědomostmi – odpovědi, které jinde nena-

jdeme, zpočátku nalézáme v četbě – postupnou vnitřní promě-

nou. Zjevně aţ příliš často je činnost puzená neklidnou vášnivostí 

anebo souhrou myšlenkových pochodů zbavených pevných a 

hlubokých kořenů podnícena prchavými entuziasmy, které se 

snadno rozplynou jak mlha ve slunci… V tom se projevuje nestá-

lost dnešních sklonů. Je třeba znovuobjevit pravý význam slova 

Kultura, které znamená jednat z esenciálního jádra svého bytí. 

Kultura je „kultivování se“ pro opravdový růst, vnitřní zformo-

vání, které člověka osvobozuje z otroctví, v němţ je nucen ţít. Je 

třeba uskutečnit zniternění toho, co jsme si osvojili, abychom za-

bránili, ţe tradiční doktrína zůstane spojena se vzpomínkou na 

nějakou četbu. Je nutné umět postihnout, takřka instinktivně, dé-

monii moderního světa, aniţ je pro „sešikování se“ se světem 

Tradice – odmítáme-li ten současný – potřeba myšlenkových či 

ideologických dedukcí. Tímto způsobem se kaţdá „věc“ můţe 

stát pramenem doktríny, zvládnuté, protoţe zaţité. Kaţdá událost 

představuje symbol ke čtení a člověk z ní čerpá prospěch pro 

zformování orientované stabilně a ne jen intelektuálně. Abychom 

v úkolu zniternění uspěli, je nutno se vyvarovat upadnutí 

do hloupých póz vnějšího ztvrdnutí, čistě formálního (=bez obsa-

hu) nebo – hůře – mravokárného charakteru, které jsou síle exis-

tence odlišného lidského typu nejvzdálenější. Místo toho musíme 

učinit pevným a neproniknutelným, jako tvrdá skála, střed [cent-

ro] našeho bytí – kde hoří posvátný oheň – abychom mohli sná-

šet nápor útoků vysílaných z moderního světa.
2
 

                                                           
2 > Pozn DP: Tento „střed“ či podstatné „jádro“ našeho bytí, přesněji řečeno našeho jsouc-

na, naší individuální existence, je totoţný, resp. je součástí nesmrtelného, věčného – ať uţ 

mu říkáme prána-Dech, átman, (velké) Já, esence, vitální Síla-proud Ţivota, Ţivot sám, 

prvotní energie, duše Kosmu, tvůrčí Ţár, duch, bytí o sobě atd. – které nás s různou intenzi-

tou proniká, oţivuje, a jako zářící Slunce je zdrojem vší naší síly (die Seele – duše), lépe: 

propůjčuje nám energii – odtud (v základu daná) solarita jedince. Viz také Walther Wüst, 

Smrt a nesmrtelnost: kniha pohanská, Tradice budoucnosti 2010, např. s. 2 a 5, ale i mnoho 

jiných stránek:  
http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDF-Smrt-a-nesmrtelnost.pdf. 

 

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDF-Smrt-a-nesmrtelnost.pdf
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4. MIMO IDEOLOGII 

Ideologie je dcerou moderního světa a jednou z jeho nejstrašněj-

ších zbraní. 

Je to obrovská zeď, vztyčená z Moci, křišťálový hrad, kde člověk 

přestává být činný, bdělý, ţivý. Vše je myšleno, organizováno, 

diskutováno a prováděno za něj. Odpovědnost a tvůrčí aktivita 

jsou delegovány ven; proto se člověk stává stále slabším, zbyteč-

nějším: vegetativním. Mysl se vymyká vlastní kontrole a je na-

hrazována „pořádkem“, který je pokojný a průměrný. Člověk je 

masifikovaný (=zmasovělý), zburţoazněný, proletarizovaný. 

Ideologie, ať uţ dominantní třídy nebo té opoziční, člověka činí 

tvárným, blokují jeho spontánní ţivost [vitalità], jeho přirozenost 

[natura], jeho důstojnost. Jedinec, materiál pro vstřebání svého 

vědomí do jednotvárné netečné ubohosti, vyhasíná. 

Kaţdý proto nachází místo v morbidním tanci Moci. 

Velké kombajny sklízejí, co filosofové a intelektuálové zaseli. 

Zatímco liberalismus inkorporoval (=dosl. vtělil) burţoazii 

(=měšťany, střední třídu), marxismus schematizoval 

(=mechanicky definoval) bezprostřední oběť kapitalistického po-

kroku: proletáře (=z lat. proles: potomstvo, tedy „ti, co nemají 

neţ děti“; >: dnes uţ ovšem pomalu ani to…).  

Obé skončilo na stolech Moci. Degradovaný, zotročený, vykoře-

něný národ bez Tradic i naděje, totálně odumírající na ideologii, 

která rozděluje, zplošťuje, znásilňuje. 

Ale Revoluce je mimo.  Není napsána v knihách, ani se neučí ve 

škole, roste a je zaţívána kaţdý den. Potvrzuje se v kaţdém jed-

notlivém militantovi. Naplňuje se ve vlastní zemi, ve svých pís-

ních, ve svých Hrdinech. Nepotřebuje kodifikace a realizuje se 

v člověku, v jeho přirozenosti neúnavného tvůrce. Neplodí nové 

ideje, její ideou je člověk, který se realizuje podle svých duchov-

ních a hmotných potřeb. Nezná třídy ani třídní vědomí, ale lidi. 

Lidi, kteří nárokují své právo ţít podle přirozenosti, se svým Ná-

rodem, ve své zemi. Je organickou vizí ţivota. Zeď nás nedoká-

zala uzavřít a teď nelze čekat klid.  
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5. STYL ŢIVOTA 

Přijít do styku s tradičními pravidly neznamená pasivně je při-

jmout, ani si je povrchně vštípit do mysli, abychom se mohli 

blýsknout frázemi a cítit se pak jako noví mudrci. Naopak je tře-

ba si je osvojit a ţít je v kaţdém okamţiku své existence. 

Tradice, kterou chceme ţít, je do té míry Ţivá a Věčná, ţe nemů-

ţe nenajít odezvu jen v živém mrtvém. Styl není něco, co se pro-

dává nebo nalézá zavěšené někde na stromě, nýbrţ je výsledkem 

Utrpení, Kázně a Lásky. Myšlení a jednání se musejí proměnit 

ve „Styl Ţivota“; nesmějí to být slova, co nás kvalifikuje, ale 

„Styl“. 
3
 

Utrpení je fyzická bolest, ale zejména vnitřní, která prověřuje 

hranice lidské povahy [natura]. Utrpení ve všech jeho aspektech 

můţeš sám zakusit; v rodině, která tě brzdí, zatímco tvůj Duch 

[Spirito] silným hlasem velí provést rozhodnou volbu; v okolí, 

které tě odsuzuje, poněvadţ navštěvuješ „jisté lidi“ nebo provádíš 

„trestuhodné“ činy; ve fyzické námaze boje; v bolesti z vlastní 

ubohosti a zbabělosti. Všechny tyto aspekty naší existence, 

nejsou-li zniterněny a překonány, nás navţdy rozdrtí. 

Kázeň [Disciplina] je vůle, která si ukládá cíle a sleduje je s vy-

trvalostí, s pečlivostí a s řádem. Voják musí, aby mohl drţet krok 

se svými kamarády, kaţdý den cvičit a pohotově reagovat na 

rozkazy, které mu nadřízený uděluje, musí se řídit podle rytmu, 

který mu umoţňuje vyrovnat se s povinností, kterou je povolán 

splnit. 

Láska je síla, která musí člověka vést v kaţdém vyšším výboji 

[conquista]. Jakýkoli čin, který je prováděn, nesmí být učiněn 

pro egoistické cíle, pro ukojení vlastního „já“, ale odosobněně 

pro činnost, která je konána. 

Jen tak teď naznačený „Styl Ţivota“ uskutečníme. Usilovat o ta-

kový cíl znamená pokusit se opět zpevnit vnitřní rovnováhu, kte-

rá je nyní uţ dlouhou dobu v člověku rozloţena, zaplavena ilu-

zemi moderního světa. 

                                                           
3
 >: Styl, řečeno co nejprostěji, je – podobně jako gesto – především „jednoduchý“ způsob, 

jak vyjádřit sloţité„věci“.     
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6. PEVNÉ ZÁKLADY 

Rozkladný proces je jiţ v pokročilém stavu. Společnost, ať ná-

rodní či světová, je zralá puknout jak granátové jablko, vše se teď 

zdá potvrzovat brzký konec v hnilobě. Neustálé střídání období 

zdánlivého klidu s obdobími zjevných napětí je příznakem, ne-li 

dokladem agónie.  Vyhrotí-li se časy… zastihnou Frontu Tradice 

nepřipravenou na události.  

Proto je třeba plnit svědeckou funkci s neosobností a pruţností, 

které umoţňují co nejsnadnější pronikání do nejrůznějších sekto-

rů (=výsečí, částí, úseků) společenské struktury. Aktivity, které 

kaţdá Operační jednotka můţe rozvíjet ve spolupráci s jinými 

Operačními jednotkami, jsou četné; jistě kaţdý, jaký je, 

s respektem k rozdílnosti, nadání a předpokladům, můţe přispět 

ke zformování Fronty Tradice, pracuje-li sám s heroickou odda-

ností. Pořád musíme trvat na nutnosti neztrácet čas, abychom do-

sáhli pevné základny, pokud jde o lidi a prostředky, jeţ jsou pod-

nětem a oporou pro budoucnost hnutí. „Neztrácet čas“ se týká 

toho, abychom se nedopustili stejných chyb, neopakovali celou 

řadu zkušeností, kterých se lze, vezmou-li se v úvahu, vyvarovat. 

Postačí jen pohled zpět, nezaslepený entuziasmem či neomezo-

vaný zbrklou „duceovskou“ mánií, abychom zpozorovali chyby a 

hrůzy. Minulost nás můţe naučit mnoho věcí, buďme si ale stále 

vědomi, ţe i tak se mohou dělat chyby. 

Naznačené návrhy míří ke znovunalezení původní a jednotné ma-

trice (=matičné, ţivné půdy), která se stane základnou řady oţi-

vení pro stavbu hnutí. Ţivot opravdu nelze dávat z ničeho, nee-

xistuje-li mezi komunikujícími (=obcujícími) jednota; předloţí 

jen myriádu iniciativ, které nevyhnutelně povedou do ztracena. 

Stanovená jednota zůstane ryzí utopií, dokud se plně nevycentru-

je (=nesoustředí) a neporazí faktické překáţky, které se stavějí 

mezi fantazii a realitu. Existuje-li skutečná (>a tedy: účinná) jed-

nota, završené zájmy a snahy jsou finalizovány (=dotaţeny, do-

končeny) v jednotném cíli; v opačném případě vše směřuje ke 

zbytečným personalismům, k sociálním vzestupům, které mají 

s kamarádstvím [cameratismo] 
4
 málo co do činění. To ukazuje, 

                                                           
4 >: Camerata, kamarád, druh, soudruh, je vzájemné oslovení it. neo/fašistů. 



7 
 

jak velký zmatek v prostředí pravice existuje na strategické úrov-

ni: účel [finalità] je zaměňován s prostředky a naopak. Dokud 

není toto úskalí zdoláno, dokud není znovunalezena pravá jedno-

ta, budeme jen ztrácet čas. 

7. K NOVÉMU ČLOVĚKU 

Existenční směrnice pro člověka z Operační jednotky 

„Legionářský život je krásný. Ale ne pro bohatství, zábavy a lu-

xus. Je krásný naopak kvůli velkému počtu nebezpečí, která Legi-

onáři nabízí; krásný ušlechtilým kamarádstvím, které pojí všech-

ny Legionáře z celé země v posvátném bojovém bratrství; krásný 

pro mužnou neochvějnost chování tváří v tvář utrpení. Když člo-

věk vstupuje do legionářské organizace, musí znát od začátku 

život, který ho očekává, cestu, kterou musí projít…“ 

Tento úryvek vybraný z Carticica sefului de cuib od C. Z. Cod-

reana v několika větách podává úplný obraz typu Nového Člově-

ka, k němuţ mířilo legionářské hnutí a k němuţ směřuje naše 

avantgarda (=dosl. „předsunutý vybraný oddíl“). 

Je jasné, ţe kdyţ se někdo stává součástí Operační jednotky, zná 

od počátku cíl ţivota, který ho očekává. Je taktéţ pravda, ţe do-

kud ho nepodloţí Činností, můţe mít jen představu na myšlenko-

vé rovině, ne však o rozměru toho, jaké to je doopravdy. Aby 

rozměr získal, je třeba dosáhnout zralosti, pročeţ můţe začít 

„krásné dílo… aby vystavěl základ“. 

Tři zkoušky Legionáře, které Codreanu ve stejném textu uvádí, 

představují tři různé okamţiky vnitřního stavu, který dozrává, 

zatímco člověk dané zkoušky skládá. Tyto okamţiky bytí lze me-

taforicky nazvat: hora Utrpení (=Kalvárie), les divých šelem a 

močál deprese. 

První zkouška: Je takzvaná „hora utrpení“, poněvadţ směřuje k 

rozřezání pout, s rodinou, s vášněmi a celou řadou burţoazních 

nákaz, které si kaţdý nese s sebou a které omezují činnost. Je to 

jako slezení hory, která je stále strmější. Uspět při dosaţení vr-

cholku můţe jen ten, kdo je obdařen vznešeným smyslem pro 

oběť. 
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Tato zkouška ukazuje víc neţ vnější jednání to vnitřní, mířící 

k obnově bytí (>: bytí uvnitř nás, viz pozn. 2) a zaloţené na hod-

notách Lásky, Cti a Věrnosti. 

Druhá zkouška: Skutky vlastní hodnotám Lásky, Cti a Věrnosti 

jsou nutně ve střetu s vnější skutečností, kaţdodenním ţivotem 

označovaným jako „les divých šelem“, jsou proti modernímu 

světu, který se všemi způsoby snaţí „homologovat“, co neuzná-

vá. Čelit nebezpečí a překonat ho je součástí Stylu Ţivota, který 

je vlastní Legionáři, a není v něm místo pro zbabělce a ničemy. 

Tato zkouška je prověřením toho, co bylo zpočátku přijato jen v 

myšlenkách.  

Třetí zkouška: „Močál deprese“ představuje vnitřní stav toho, 

kdo se vydal na cestu a je zastaven, nevidí, co si předsevzal, ane-

bo to vidí příliš daleko, i toho, kdo nezačíná boj, poněvadţ se mu 

zdá nemoţné, aby dosáhl nějakého výsledku. Močál poskytuje 

přesnou představu tohoto duševního stavu, kdy člověk zůstává 

pohlcen, je na bahnitém a nepřátelském terénu, v ostré a rychlé 

akci, a dochází mu, ţe nestačí v rovině Věrnosti, základní hodno-

ty pro toho, kdo se na naší cestě pohybuje. 

I kdyţ se označují odděleně, jsou tyto zkoušky ve skutečnosti 

stavy, které prověřují a dějí se zároveň. Vnitřní zformování mili-

tantů vyţaduje přímé srovnání s realitou, aby nezůstávali jen na 

myšlenkové rovině, kdyţ deprese můţe zasáhnout zároveň do 

vnější nebo vnitřní činnosti. Zdolání těchto tří zkoušek vede mili-

tanta k přijetí ţivotního stylu, který, jak to vyjadřuje Julius Evola, 

dovoluje „vnitřně oţít (>: dosl. vstát z mrtvých), zformovat se, 

stvořit v sobě samém řád a spravedlnost“.
5
 

 

                                                           
5
 >: V orig. drittura – poetismus, patrně z díla Dantova: trojice ţen, Driturra, Larghezza a 

Temperanza, symbolizuje Spravedlnost, Velkorysost, resp. Velkodušnost a Střídmost. Čes-

ko-německý slovník Fr. Št. Kotta uvádí (sv. 5, s. 890) u spojení A drittura význam – přímo, 

zpříma, téţ příhodný, neboť přímost, rovnost, je vlastností dávných králů napravujících 

křivosti.  
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8. AVANTGARDA BOJE 

Aktuální dějinná fáze se nejeví ponechávat prostor pro jakýkoli 

zásah namířený ke znovuvzkříšení dřímající mladé generace. 

Jasné je, ţe ţijeme v přechodné fázi a ţe období stagnace nepotr-

vá věčně. Nevolnost vyvolaná stavem zbytečně vedeného ţivota 

je ve vzduchu a brzy – v rytmu dějinných stavů 
6
 – přijde oka-

mţik, v němţ nová vzpoura vyvrátí naruby společenské uspořá-

dání, které se momentálně zdá tak zakořeněné, ţe moţnou změnu 

nelze rozpoznat. 

Za zdáním existuje nespokojenost a hněv za ţivot podmíněný 

vnucovanými modely (=vzory) exploduje. 

Z tohoto spontánního bodu pro Avantgardu Tradice vyplývá tázat 

se po své funkci v nynější fázi...  

Úkolem Avantgardy Tradice je objevit se připravená v okamţiku, 

v němţ hněv exploduje, v okamţiku v němţ víc neţ programy 

dodá lidi pro vedení a směrování nové vzpoury, bez instrumenta-

lizování (=zneuţití, zmanipulování), ale směrem k jediným Hod-

notám, které mohou jakoukoli formu revolty ospravedlnit; smě-

rem k hledání vlastního Já, pro opravdu svobodné bytí. Dnešní 

Činnost dovrší zítřejší Vítězství, Vítězství, které musí Avantgar-

da Tradice dobývat den za dnem. Dnes je úkolem Avantgardy 

uhladit této velké události terén.   

Je úkolem Avantgardy růst zevnitř sebe sama, nalézt a vyzkoušet 

militanty, dělat z nich „válečníky“ [guerrieri], ne tupé vykonava-

tele rozkazů, ale vědomé si funkce, kterou musejí zastávat, dělat 

z nich muţe: zítřejší Vůdce [Capi]. 

Je třeba zajistit, aby každý zastával svoji funkci podle svého 

nadání.  

                                                           
6
 >: V orig. per i corsi e i ricorsi – naráţka na učence Giambattistu Vica (1668-1743), 

který jako první se v novověku vrátil k cyklickému, předkřesťanskému pojetí lidských 

dějin, v nichţ rozlišoval 3 fáze: boţskou, heroickou a lidskou, jeţ tvoří věčné schéma a 

mohou se opakovat. 
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Je nezbytné vytvořit si solidní hospodářskou základnu samozda-

něním – jako hmatatelný osobní příspěvek – a účastí militanta na 

vedení aktivit, které zabezpečují řádný rozvoj aktivit politických. 

Vybrousit propagandistické prostředky, znovu a znovu je zkou-

šet, aţ k dokonalosti. 

Toto musí být úkolem pravé Avantgardy Tradice. Všechno to 

vyţaduje denní Činnost lidí, kteří zvolili provést zlom mezi tím, 

co platí, co je hodnotné, a tím, co je povrchní a instrumentál-

ní (=účelové, podmíněné – jako u laboratorních zvířat), lidí 

s ţeleznou vůlí, s fanatickým přesvědčením, ţe Vítězství je moţ-

né a ţe nic nebude schopno zabránit uskutečnění naší vertikální 

(=vrcholové) koncepce Ţivota. 

9. NÁPRAVA JEDINCE 

Můţe se stát, ţe v určitém bodě našeho ţivota, v okamţiku jas-

nozřivosti, postihneme jak zbytečné je nadále sledovat pseudocí-

le, pseudoúspěchy, které nám ţivot a kaţdodenní „rutina“ nabíze-

jí. 

V těchto případech je nejčastější reakcí, ţe člověk je zachvácen 

pocitem zhnusení [nausea] provázeném bezútěšným zmatkem, 

který následuje neobvyklá touha změnit svou existenci. 

Postiţený subjekt však není schopen, mimo normální „kanály“, 

které tento druh napětí dovolují vybít, rozpoznat moţné řešení, 

schopen dát své existenci méně ubohý smysl, a vrací se do plo-

chého a smutného ţivota dnů, které plynou stále stejně. 

To je to, co následuje v největší části případů. Někteří naopak 

nevypadají na to, ţe by se smířili s představou vést aţ do konce 

svých dnů ţivot, který se nezdá patřit jim, a s pozoruhodným úsi-

lím se jim daří destruktivní touhu proměnit ve vůli stavět. 

Je jasné, ţe kdyţ se jedná o duševní stavy a moţné reakce, moţ-

nosti jsou nespočetné, proto, pro zjednodušení řeči [discorso], je 

nezbytné schematizovat. 

Jsou ti, kteří se hnáni entuziasmem zoufale vrhají do uskutečnění 

svého plánu, ale nevyhnutelně, ve střetu s mnoha překáţkami, na 
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něţ naráţejí při uskutečňování malých kaţdodenních věcí (figu-

rují v dávání smyslu vlastnímu ţivotu!), končí rezignací a návra-

tem do stáda nebo s „přidělením čísel“. 
7
  

Jiným se naopak daří s odstupem zachovat stav počáteční a hod-

notné jasnozřivosti, různé moţnosti pro uskutečnění svého snu, a 

tudíţ pokládají základy pro konkrétní plán.  

10. ČINNOST 

Cílem této části je méně abstraktně zachytit lidské vztahy vznika-

jící mezi militanty Operační jednotek, to znamená jednotlivých 

pospolitostí, které se k tomuto plánu s vůlí a oddaností připojují.  

Kromě toho se velmi jednoduchým způsobem pokouší načrtnout 

podstatné rysy, které musejí jednotlivé pospolitosti a jednotliví 

lidé, kteří se zasazují za zformování Fronty Tradice, převzít. Toto 

vysvětlení chce především utnout mrtvolnou strnulost charakteri-

zující prostředí „pravice“, přispět k vymezení organizačních a 

hlavně existenčních směrnic, které jsou pro činnost jednotlivých 

skupin nezbytné.  

Pro doplnění těchto poznámek radíme četbu Carticica sefului de 

cuib od Cornelia Z. Codreana, Kapitána Ţelezné gardy.
8
 

Existenční směrnice 

Stačí se podívat okolo, abychom zjistili, ţe společnost je stále víc 

charakterizována typem člověka, který není schopen ţádné kázně 

a ţádného napětí vůči posvátnu. Také my jsme příliš často, aniţ 

bychom si to uvědomovali, podrobováni kontinuálnímu tlaku a 

negativním vlivům, které se v našich činnostech projevují jako 

                                                           
7
 >: V orig. dare i numeri – naráţka na fatalismus předurčenosti v astrologii, semitské nau-

ce, v níţ se „slunce, měsíc, planety a hvězdy staly despotickými, téměř mechanickými 

strůjci osudu“ (D. H. Lawrence). 

 
8
 >: Český překlad zatím ţel k dispozici není. Německý vyšel před pár lety u Regin-Verlag 

jako Handbuch für die Nester. Podaří-li se do třetice – v návaznosti na dosavadní publikace 

o španělské Falanze a Italské sociální republice – v Knihovně Národní myšlenky uveřejnit 

plánovanou práci o Ţelezné gardě, bude tu z něj zajisté alespoň obsáhle citováno…  
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nestálost, pokrytectví a nečestnost vlastní typu člověka, jehoţ 

chceme potřít [combattere]. 

Proto se stává nezbytnou vnitřní činnost, schopná určit a odstra-

nit zátěţ, která kaţdodenně zpomaluje náš růst a ztěţuje naše 

stoupání k vrcholu. Uskutečnit to znamená kovat v sobě samém, 

den po dni, charakter a styl, čili uspořádat vlastní existenci na 

základě zniternění tradičních hodnot.  

Člověk Operační jednotky se proto zavazuje napravit vlastní vy-

stupování, úplně odstranit jakoukoli sprostotu [volgarità] a jaký-

koli nemístný postoj, a současně mít přirozený a spontánní odpor 

vůči kaţdému druhu lţi a zrady. Nenechá se ani odchýlit nástra-

hami, které vytváří systém, aby neutralizoval jakýkoli opravdový 

růst, takţe odmítá jakoukoli formu drogy a zvrácenosti [perversi-

one]. Nebude zneuţívat alkohol, ani se nenechá zatáhnout do 

hloupého a bezdůvodného násilí, které názorně ukazuje celou lid-

skou bídu [miseria] a zbabělost. Tyto deviace (=odchylky, 

úchylky, odbočení) nejsou ničím jiným neţ nejzjevnějším pří-

znakem dnešního světa v troskách a člověka, který se stále více 

zříká ţivota, poněvadţ je neschopen ovládat sebe sama. 

Výchozí základna pro zahájení postupu „znovudobývání“ [ri-

conquista] je ve vedení „běţné a řádné“ existence, čili ve znovu-

dobývání skutečnosti, která nás obklopuje a v opětovném přisvo-

jení si pravého smyslu ţivota. 

Důležité není ani tak to, co se vykoná, ale jak se to vykoná. 

Vztahy s příbuznými, se snoubenkou, s přáteli, s kolegy ze studií 

a z práce a v neposlední řadě se spolubojovníky ve sluţbě po-

svátnu [militanza] jsou ţity v novém světle, kde zodpovědnost a 

oběť vylučují jakoukoli svévoli a citovost (>: vytvářející „nála-

dy“ a podléhající jim). Vedení těchto vztahů opravdu vyţaduje 

prudkou změnu směru: do burţoazní sentimentálnosti a konfor-

mismu je třeba razit poctivý, jasný a upřímný styl. Proto je moţ-

né v kaţdodenních úskalích a těţkostech, v neustálém střetu 

s reálnými situacemi, spatřovat účinný prubířský kámen, kde se 

měříme a poznáváme. Jen podle našeho vlastního vystupování a 
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našich vlastních reakcí se světlo rozkládá a padá na stranu našich 

vlastních hranic a na stranu našich vlastních schopností. 

Tato práce je namířena k znovuobjevení vlastní „povahy“ [natu-

ra]. 

Touto zkouškou můţe kaţdý prověřit a poznat, kolik moderního 

světa v sobě dobyl; protoţe pohodlné povahy musejí reagovat, 

aby činnosti vtiskly větší stálost, zatímco exaltovanější povahy se 

naopak musejí krotit a uvést svůj entuziasmus do reálných mezí. 

A proto například vstávat brzy ráno a nedělat pozdě večer můţe 

pomoci uspořádat vlastní chování, ukázněním vlastní existence 

podle denních rytmů, které odkazují k velkému Univerzálnímu 

Řádu.  

Jde o pomalou vnitřní přestavbu [ricostruzione] jdoucí nutně lo-

gikou malých kroků, malých a nevýznamných činností, které 

zvnitřněním otevírají dveře k větším výbojům. 

Ačkoli teď ţijeme ve „státě“ zbaveném vyšších referenčních bo-

dů (>: které stabilizovaly člověka ve světě Tradice), člověk Ope-

rační jednotky nalézá nutnou oporu pro odpor a posílení v sobě a 

ve své pospolitosti. Pro tohoto člověka se ţivot stává „sluţbou“ 

[milizia] a boj den za dnem poznačuje vlastní příslušnost. Na 

jedné straně Tradice, Spravedlnost a Pravda, na druhé antitradice, 

zpupnost a leţ, dvě fronty, které se nutně odmítají a střetávají. A 

proto nevede-li militant přímý ţivot, můţe se snadno stát kořistí 

protivníka a jeho svodů. Fakticky si můţe prověřit dvojznačnost 

jednání v dobré víře, aniţ by postřehl, ţe je nástrojem subverze 

[=podvratnosti, rozvratnosti, rozkladnosti], poněvadţ si nezniter-

nil a neuskutečnil svou identitu. 

V konfrontaci se svým já je třeba být striktně neústupný, postavit 

se úpadku [decadenza] světa a jeho „ztraceným duším“ na linii 

hlavního odporu [maggior resistenza]. 

Tato demarkační linie mezi námi a našimi nepřáteli musí vyme-

zovat odstup vůči kaţdému vnějšímu vlivu a vlastnímu omeze-

nému egoismu. Jen kdyţ se znovu staneme pány sebe sama, uko-

váme charakter schopný směrovat ţivot ke skutečné duchovní 

obrodě. 
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Od takového okamţiku jsme příkladem pro jiné a můţeme podá-

vat svědectví a darovat vlastní zkušenost, protoţe jsme se stali 

pravými lidmi a ne ţvanily.  

Organizační směrnice 

Operační jednotka je termín, který jsme převzali, abychom defi-

novali skupinu lidí, kteří operují (=z lat. operor, pracovat, zhoto-

vovat, konat, obětovat) ve společnosti tím, ţe plně pracují na po-

litickém, jednotícím a organickém plánu. Proti kaţdé všední 

mělkosti má Operační jednotka důvod existovat jako vzor Hod-

not Tradice, zaměřuje se přitom na zformování jednotlivce a vy-

hledávání vhodných „podobných“ pomocí činnosti přítomnosti, 

svědectví a příkladu. Pravda, Oddanost, Čest, Spravedlnost, 

Věrnost a Oběť jsou ústředními body na cestě formování kaţdé-

ho militanta. 

V kaţdém musí být od počátku ţivé vědomí udělat ze svůdnosti 

moderního světa spálenou zemi; volba skutečně vyţaduje abso-

lutní souhlas a týká se také oblasti, kterou lze definovat jako 

„soukromí“.  

Nikdo nesmí být nucen dovést svoji povinnost do konce, protoţe 

militanza je svobodná volba a oddanost, kterou umí nabídnout 

kaţdý, musí platit jako zkouška vlastní senzibility (=schopnosti 

přijmout podnět) a zralosti (>: ne kaţdý ji pak totiţ umí ţít). Pak 

bude otázkou cti, nasadit největší pozornost a všechnu energii na 

svá zaměstnání a povinnosti, i kdyţ jsme je nechtěli nebo na pře-

káţku, zdánlivě nepřekonatelnou, která se staví do cesty. Bez 

oběti se nevybuduje nic; a proto tradiční cesta vyţaduje oddat se 

bez šetření. Kdo naopak pokračuje ţitím vlastního egoismu, pocí-

tí po krátké době jako přirozenou potřebu od jakékoli aktivity 

odejít. Oběť se musí krýt se základní zbraní semknutosti  

Operační jednotky: s „konfrontací“ (=srovnáním, soutěţí) mezi 

militanty. Ta nesmí nabýt konfesijní charakter nebo podobu 

nějaké psychoanalytické procedury, ale musí překročit burţoazní 

sklon povaţovat svou soukromou sféru za nedoktnutelnou. 

Jestliţe člověk ţije sám, je nesnadné být dobrým soudcem sebe 

sama, naopak pospolitost nabízí příleţitost poctivě se 
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konfrontovat. Tím, ţe podněcuje výměnu zkušeností a rad mezi 

různými kamarády, stává se silnou oporou pro sebepoznání a 

zdokonalení. Je třeba, aby ti, kdo jdou s námi stejnou cestou, si 

všímali chyb, jichţ se dopouštíme, a postojů, které nejsou v linii 

„stylu“, který člověku Tradice musí příslušet. Není třeba snaţit se 

chystat rány těm, kteří stojí po našem boku, jen poctivě a upřím-

ně, srovnávací metodou, poukázat na nedostatky. První účinek na 

ty, kteří obdrţí negativní kritiku můţe připomínat jed, který se 

však umoţněním, aby jedinec o vlastních chybách přemýšlel, 

mění v lék. Jestliţe si umí zniternit obdrţené rady, vychází vítěz-

ně a posíleně z problému, který se před něj postavil. Jestliţe nao-

pak tuto metodu nesnese, je lepší, kdyţ odejde, protoţe si ani ne-

ní vědom smyslu slova „kamarádství“. V konfrontaci mezi „ka-

marády“ nevidí čin Lásky nutný pro růst jednotlivce, ale ingeren-

ci (=nevhodné vměšování, zasahování) do své soukromé sféry. 

Neprostupná a pevná jednota mezi militanty, která vykáţe jakou-

koli mánii, personalismus, spor a pomluvu, se však tvoří jen tím-

to otevřením srdce. Vzájemná pomoc, chránění kamarádů před 

chybami, kterých by se mohli dopouštět, jsou známkami plného 

ţití pospolitosti. Zvláštní pozornost musí být věnována nebezpečí 

upadnutí do „rozměklých sentimentalismů“, jelikoţ oddanost, 

kterou musíme pocítit ve srovnání s námi podobnými, je dikto-

vána jen vědomím, ţe jsme na stejné cestě, realizované se stej-

nými představami a se společnou vůlí. 

Po vyjasnění tohoto počátečního úseku, musíme vymezit vnitřní 

organizaci a aktivitu kaţdé Operační jednotky.  

Operační jednotky jsou organizovány (=účelně uspořádány, tj. 

řízeny a připravovány k plnění určitých funkcí a cílů) povin-

nostmi a pravidelnými závazky a vůči těm je nepřípustná dezerce 

(=zběhnutí) nebo nedbalost bez závaţného důvodu. Člověk musí 

uznávat rituální význam toho, ţe se pospolitost shromaţďuje 

v předem určený den a hodinu týdne, ţe finančně přispívá 10% 

ze svých měsíčních příjmů, čímţ na sebe bere odpovědnost za 

míru schopnosti oběti a uţitečnosti vůči sobě, „skupině“ a Ideji. 

Srazy, na které se nedostavil, nedostatek přesnosti, připoutanost 

k penězům nebo ke všemu tomu, co se pokládá za „osobní“, se 
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nemohou trpět. Na toho, kdo tyto pravidla nerespektuje, je třeba 

být přísný, aby se jedinec poddal řádu činnosti a byl „ozdraven“ 

od znečistění, která v něm byla ze dřívějška. 

Během shromáţdění jsou kontrolovány úkoly svěřené kaţdému 

militantovi, posuzovány výsledky a těţkosti, na něţ se narazilo, 

projednávány návrhy a vyhlídky na zlepšení činnosti skupiny. 

Kromě vysvětlování současných událostí se militantům poskytují 

další podněty k přemýšlení, k tomuto účelu se jeví vhodná četba 

tradičních textů, zvláště děl R. Guénona a J. Evoly. Důleţité je 

ale neupadnout do sterilního intelektualismu, bez následného 

převedení čteného do praxe. 

Pro uskutečňování tohoto všeho zastává zásadní funkci odpověd-

nost toho, kdo je na „vrcholu“ skupiny, a který v konfrontaci se 

základnou militantů musí být hnací silou a darem. Svým stylem 

musí vůdce [capo, dosl. hlava] ozařovat cestu, po níţ ho militanti 

následují. V kom je skryta funkce „vladaře“ [reggente] Operační 

jednotky, musí ţít virtù Nového Člověka, proto je příkladem pro 

všechny.
9
 Hlavní v jeho odpovědnosti je dávat pozor na jakoukoli 

léčku a zvláště na jakoukoli degeneraci (=zvrhnutí, svedení, 

upadnutí), jako je například „hierarchismus”, pravá antiteze hie-

rarchie. V „hierarchismu” jsou úlohy viděny jako samoúčel a ob-

tíţně se shodují s reálnou způsobilostí osob. Tam, kde tyto „ra-

koviny” zvítězí, zavádí se klima více neţ Operační jednotku při-

pomínající kasárna, kde převáţily tyranie a paternalismus s vý-

sledkem, ţe znemoţňují vzestup toho, kdo je obdařen schopností. 

Hierarchie, je dobré si to připomínat, není byrokratická stupnice, 

po které se stoupá s lety stárnutí, hierarchie je především kvali-

ta (=jakost, vlastnost, hodnota), vůdce je ten, kterému se nejlé-

pe daří ztělesňovat Hodnoty a je vzorem ostatním. 

                                                           
9 >: Macchiavelli (1469-1527), mj. autor spisu Vladař, slovem virtù vyjádřil svůj ideál 

politického vedení, především sílu vůle a umění ji energicky prosazovat. Původně vyjadřuje 

virtù muţnost, tedy muţné ctnosti jako statečnost, ušlechtilost a zdatnost. Viz Jan Mertl, 

Z dějin politického myšlení, Praha 1943, s. 106-107.  
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Nakonec musíme věnovat několik slov vnějším aktivitám, které 

je třeba provádět. Především je nutné dobývat prostory činnosti 

mimo vlastní malý okruh známostí. Úkolem je určit plán a pro-

středky pro správný směr pohybu, zjistit mezery a moţnost čin-

nosti. Ustanovení a uskutečnění ekonomické aktivity je určitě 

mezi prvními, protoţe ve světě, kde se vše pohybuje dík ekono-

mii, vyţaduje i nejjednodušší politický boj velké mnoţství peněz. 

Přitom si ale nelze myslet, ţe cílem ekonomické aktivity je „dělat 

peníze“, ta naopak představuje jen odraz záměru vytvořit účinný 

politický nástroj. Tato činnost dovoluje prověření jednotlivce a 

skupiny ve věcné iniciativě, podle níţ lze rok po roce měřit oběť 

kaţdého člověka a rozvoj struktury organizace.  

I kdyţ se utvoří silná struktura, je nezbytné neztratit z dohledu 

motiv, který přiměl vůli ji zaloţit a kterým zůstává pouze potvr-

zení Hodnot Tradice a zformování militantů. My opravdu neusi-

lujeme o to, stát se dobrými podnikateli, ale o to, být nezávislými 

ve všem a na všem z tohoto světa. Aktivity k provozování jsou 

mnohostranné, kaţdý, kdo pozná svou teritoriální skutečnost [re-

altà territoriale], se v ní můţe pohybovat s velkou znalostí věci, 

ale zároveň nesmí odkládat vytvoření sítě řízení a šíření kultury 

Tradice. Otevřít knihovny nebo střediska kniţní distribuce 

v kaţdém městě, kde ještě nejsou, by mělo být prvořadým úko-

lem kaţdé Operační jednotky. Kdyţ to není moţné, je nutné po-

starat se o nošení textů do různých knihkupectví nebo na všechna 

místa – antikvariáty, priváty atd. – odkud je lze šířit. 

To jsou jen některé organizační návrhy, které byly s úspěchem 

vyzkoušeny v minulých letech a které jsou ještě dnes všem na 

očích. 

Víme dobře, ţe tento „plán“ nemůţe být, ani se stát „monopo-

lem“ některých, protoţe patří všem těm, kteří si, podníceni 

dobrou vůlí ţivenou jejich niterným ohněm Obětí a Láskou, vy-

hrnují rukávy, aby budovali Frontu Tradice. 

Smysl Bratrství 

Co je bratrství [fratellanza]? 
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Je to vrozený vztah mezi vícero osobami nebo je to vztah vybu-

dovaný? 

Můţeme odpovědět, ţe obě tvrzení jsou pravdivá, ale zatímco 

v prvním případě jde o krevní pouto, v druhém o vznik nového 

ţivota zrozeného ze stejného cítění, a proto jde o bratry ve smys-

lu, jak to chceme chápat my, o syny zrozené z ryzích ideálů ja-

kými jsou Víra, Spravedlnost, Síla, Uměřenost a dalších, které 

lze definovat jako Virtù. 

Mohou se ovšem rodit i synové nevíry, nespravedlnosti, slabosti 

a bezuzdnosti, a také v tomto případě být bratry, cítit se pevní a 

jednotní, ale ve znamení nectnosti, proti Vyšším Ideálům. 

A proto je pojem fratellanza zkomolený nevztahuje-li se 

k ideálům těch, kteří se stávají bratry ve virtù. 

Bratrství má smysl, kdyţ pojímá ideály: je to forma, tělo; ony 

jsou podstata, jeho duch. 

Myšleno v pozitivním smyslu, bratrství mezi námi, nemáme-li 

krevní pouta, je tvůrčí „věc“; je to dílo budované s obětí, sebeza-

přením a bojem, ve směru našich ideálů, které musejí být poji-

vem této stavby. 

Míníme-li bratrstvím jen společně ţertovat, jíst, mluvit, bez věc-

ného, dělného vztahu k ideálům, nepoloţíme základní kámen oné 

stavby a nehneme se (máme-li štěstí) z místa nebo (hůře) ustou-

píme.  

Tak jako se můţeme stát bratry v negativním smyslu, tak se mů-

ţeme přičlenit fakticky ze strachu před samotou, abychom měli 

spojence, aţ bude potřeba, anebo, ještě hůř, abychom ostatní vy-

uţili pro uskutečnění svých osobních cílů; ve všech těchto přípa-

dech, a jiných podobných, nejsme upřímní a skončíme tím, ţe u 

sebe a ostatních omlouváme menší či větší chyby a skupina se 

nevyhnutelně stane směsí ubohosti; představa „zlá společnost, 

půl štěstí“ končí zpravidla porozuměním jen mezi členy skupiny 

a stanou se z nich sektáři. Aby představu udrţeli proti malým ra-

nám, stvoří místo individuálního já obtíţněji odstranitelné já ko-

lektivní. 
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V takovém případě by bylo lepší zůstat sám nebo alespoň ustavit 

skupinu s uvědoměním, ţe je třeba růst v pozitivním smyslu a 

chtít projít trnitou cestou.  

Cesta poznání je nutně cestou osamělou, a kdyţ ji chceme projít 

spolu, abychom se stali bratry, je třeba uplatnit ideály, Principy, 

které jsou, upřímně řečeno, z hlediska našeho já velmi přísné.  

Ve skupině, abychom se nakonec stali duchovními bratry, musí-

me naši pozornost zaostřit na vnitřní hledání a bloudí ten, kdo se 

vášnivě nebo chorobně upne na ostatní, pokud jde o zvětšení přá-

telských svazků, zatímco cesta svobody obnáší rozvázání jaké-

hokoli druhu vlastnického pouta.   

Nemusíme tudíţ skládat účty, ţe duchovní bratrství není v danou 

chvíli uskutečněno, ledaţe by někdo z nás měl odvahu tvrdit, ţe 

ideály plně ztělesnil.   

Případně můţeme tvrdit, ţe jsme známí nebo přátelé, kteří usilují 

o to, Duchovními bratry se stát 

Dbáme-li předpokladu, ţe je v nás nějaká ze slabostí, které jsou 

v největší míře ztělesněny v moderním člověku, tak jsme, aţ 

k důkazu opaku, moderními lidmi. Není nutné povaţovat za sa-

mozřejmé, ţe Duchovní bratrství existuje; namísto toho je třeba 

povaţovat za samozřejmou jeho nepřítomnost, abychom se vyva-

rovali ustavení dalšího kolektivního já (>: sektářského), humusu 

vhodného pro subverzi ideálů. 

Bratrství v pozitivním smyslu je vztah budovaný prostřednictvím 

kaţdodenní oběti a stmelovaný platnými ideály Víry, Spravedl-

nosti, Síly, Uměřenosti (abychom zdůraznili virtù, na níţ se od-

voláváme). 

Bez ideálů bratrství upadá a nabývá negativní hodnoty. Teď si 

ideály zkonkrétníme.  

Víra a Spravedlnost se zkonkrétňují ve směru Hierarchie, kterým 

svůj cíl posunujeme nad vlastní já, zarputilého nepřítele 

k potírání, a dáváme tím tvrdý úder významu, který si sám kaţdý 

přikládá. 



20 
 

Síla se zkonkrétňuje tvrdou prací, proto stejně tak tvrdý úder dá-

váme pasivitě a lenosti. 

Střídmost se zkonkrétňuje vyvarováním se impulzivnosti dikto-

vané vášní, odvoláváme se na smysl pro povinnost. 

Je prospěšné si vzpomenout, ţe je snazší ospravedlňovat si kaţ-

dou slabost sám, ale na ty, kdo chtějí ţít v tradiční pospolitosti, 

aby mohli růst, se klade poţadavek se neospravedlňovat a mít své 

negativní stránky v patrnosti; v tomto smyslu je třeba mít vedle 

sebe vůbec lidi, kteří přistoupí na to, ţe se pro svou upřímnost 

mohou jevit nesympatičtí, a měřítko (jemuţ můţeme svěřit zhod-

nocení chyb) sympatie nahradit měřítkem Spravedlnosti. 

Ideály, z nichţ vycházíme, musejí být ve skupině poloţeny do 

rukou Vůdce a být stále přítomny: s tímto pravidlem se staneme 

Duchovními bratry a dosáhneme Svobody a Vítězství. 

11. POSPOLITOST 

Moderní sociologie – máme na mysli teze Němce Ferdinanda 

Tönniese – rozlišuje a staví proti sobě pospolitost a společnost. 

Pospolitost je přirozená, spontánní, organická kolektivní forma 

zaloţená na pokrevních poutech, na příbuzenství. Je ţivoucím 

organismem, který má své dědictví, z nějţ pramení solidarita 

(=soudrţnost) a pocit příslušnosti: být integrální (=nedílnou) částí 

organické skutečnosti. 

Společnost je naopak racionální kolektivní forma, která se usku-

tečňuje vzhledem ke konkrétním cílům; v jejím základu není 

ţádné přirozené a kulturní dědictví, ale prostě „účel“.  

Není ničím jiným neţ umělou konstrukcí bez nějakého tradiční-

ho, přirozeného pouta nebo organické příslušnosti. Navíc povstá-

vá z iluzivní (=zdánlivě vzbuzující dojem skutečnosti, klamné) 

„společenské smlouvy“ (sankcionované zásadou liberalismu do 

ut des – „dávám, abys dal“) a postrádá jakýkoli solidaristický zá-

vazek. I lidské vztahy jsou tak usměrňovány zákony „trhu“ (svo-

bodná konkurence – utilitarismus – profit), anonymitou a indivi-

dualismem. Jejich základu nechybí jen jakákoli vazba vyššího 
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druhu, ale táţ morálka je zotročena zásadami ekonomického řá-

du. 

Zdálo se nám toto rozlišení mezi pospolitostí a společností vhod-

né připomenout, ale jen abychom přes tato prostá teoretická tvr-

zení přešli. Ve skutečnosti jsou pospolitost a společnost dvě sku-

tečnosti vzdálené od vzoru běţné [normale] a tradiční společen-

ské organizace stejně. Ta není ani naturalistická (pospolitost: ro-

dina, rod, národ) ani racionalistická (společnost: podnik), nýbrţ 

je skutečností kvalitativní a hierarchickou, zaloţenou na zákonu 

pocházejícím z vrchu [alto]. 

Přesně vzato, musíme mluvit o „Společnosti Lidí“, nebo, chce-

me-li, o „Elitě“ či „Řádu“. 

Předeslali jsme tento úvod, abychom se vyhnuli jakémukoli ne-

dorozumění, kdyţ následně mluvíme o významu „Tradiční po-

spolitosti“. Chceme se odvolávat na typ heroické a aristokratické 

organizace, která má své těţiště v Říši [Imperium] – síle z vrchu. 

* * *  

Pospolitost zaujímá fundamentální úlohu, pokud umoţňuje kon-

krétně ţít zkušenost, která by jinak zůstala odsunuta do oblasti 

pouze čistě intelektuální. Pospolitostí nerozumíme skupinu indi-

viduí uzavřených do sebe pro svou neschopnost prosadit se ven-

ku, nýbrţ lidi, kteří spojeni uskutečňují strukturu schopnou po-

stavit se alternativně k současnému modelu společnosti a její 

burţoazní morálce, poněvadţ na politickém a sociálním poli 

představuje cvičiště [palestra] zkušeností. 

Věříme, ţe takto chápaná Pospolitost nemůţe být myšlena jako 

rezignace nebo útěk před realitou, ale jako potvrzení autentické 

revoluční hodnoty: avantgardy boje. Schází-li v Itálii fakticky 

pravý a kontinuální růst, tak je třeba hledat hlavně v omezeném 

rozmachu a v krátkodobém nadšení z jednotlivých navrţených 

činností. 

Dnes se ţel v mnohých prostředích, v nichţ se snaţíme hledat 

náplně pro spojení, nedaří Pospolitost náleţitě ţít, pospolitost je 

ţita jako příleţitost k útěku, jako naprostý únik z reality. Pro 
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mnohé proto představuje alibi, aby si ospravedlnili své hranice 

[limiti], neţ aby se pokusili uskutečnit odlišnou lidskou skuteč-

nost. 

Opravdu je nezbytné, ještě neţ mluvíme o Pospolitosti, klást dů-

raz na člověka, který ji má vytvářet: Zvláštního Člověka [Uomo 

Differenziato].  

Denně jedinec ţije s postoji, o nichţ v myšlenkové rovině říká, ţe 

je odmítá a potírá, jako jsou sprostota, náladovost, sobectví, zra-

da atd. Musíme přijmout, ţe i kdyţ jako vztaţný bod a jako vzor 

máme Hodnoty Tradice, jsme dětmi moderního světa a ţijeme 

ponořeni v jeho rozporech, dýcháme jeho vzduch. Nepřítomnost 

„niterného rozměru“ a neschopnost přijmout zákon [Legge] jsou 

hlavní příčinou takové nesoudrţnosti a dokazují nezbytnost 

usměrňující činnosti. Činnost se stává ještě těţší, kdyţ uváţíme, 

ţe prostředí (>: pravice), k němuţ se vztahujeme je teď „degene-

rované“ a není s to postavit vzor schopný čelit době.  

Přišel čas radikální volby Tradici následovat nebo odmítnout, 

lhostejnými zůstat nemůţeme! Svobodný člověk je svobodný, 

protoţe můţe volit, a kaţdá volba s sebou nese zodpovědnost, to 

znamená splnění povinností a respektování posvátných pravidel 

Tradice. Svobodný člověk je člověk Tradice, ten, který přistupuje 

na „Pravidlo“ [Regola, z lat., odtud čes. „řehole“] a svobodně se 

jím řídí a tím se realizuje. Tímto způsobem uskutečňujeme pod-

mínky pro znovuobjevení svého bytí, bez podmínění, osvobozeni 

od kaţdého předsudku nebo návyku. Vnitřní přestavba obnáší 

odstranění všech superstruktur [sovrastrutture], které podmiňují 

naše bytí, jinak dobré úmysly zůstávají jen krásnými slovy. Kdo 

jednou pozná, co chce dělat a čím chce být, musí pak přiměřeně 

tomu jednat. Ţe často navštěvujeme nějaký podnik nebo nějakou 

společnost nás lepšími neudělá, ale kaţdodenní shoda s tím, co 

tvrdíme, ţe ţijeme.  

Úkoly pospolitosti 

První úkol je formovat lidi neosobní činností, aniţ by dbali plodů 

nebo gratifikací (=odměn, náhrad; i stavů uspokojení, které čin-

nost provázejí). Příliš často jsme spoluviníky svých rozmarů a 
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svévole a jakékoli pobláznění potřebou vyniknout musíme odho-

dit, abychom události, do nichţ jsme zapojeni, hodnotili chladně 

a jasně, bez propadání snadným euforiím nebo ubrečeným ospra-

vedlňováním. Musíme se snaţit, jak je to jen moţné, odstranit 

kaţdou roztrţitost a povrchnost, kaţdý zmatek [disordine] nebo 

nedostatek kontroly, zdolat kaţdý svár, pokrytectví a kaţdý druh 

lţi. 

Příslušnost jedince k Tradiční pospolitosti předpokládá formativ-

ní práci, která míří k uskutečnění způsobu ţivota vyţadujícího 

opakovanou nutnost vnitřní přestavby. 

Jiná úloha vykonávaná pospolitostí je svědectví, čili činnost smě-

řovaná přímo ke konkrétnímu zviditelnění toho, co tvrdíme. Vy-

lučuje se kaţdá podoba proselytství, Principy Tradice se snaţíme 

zpřítomňovat hlavně ve svém nitru. Takto se Pospolitost stává 

pólem agregace (=středem spojení).  

Takto chápaná pospolitost nepředstavuje cíl, ale úsek cesty kaţ-

dého z nás, na níţ jsme spolu, poněvadţ nás vedou stejné Hodno-

ty a kvůli uskutečnění společného plánu. Je nezbytné pochopit, 

ţe Pospolitost se můţe stát oporou a „útočištěm“, ale ani tak či 

onak ne v absolutním smyslu, jinak je spíše nepostradatelným 

prubířským kamenem, (>: vizírem) pro naznačení směru k vyš-

ším cílům. 

12. OPERAČNÍ JEDNOTKA 

Zavedení demokratických, lidových a liberálních systémů, nárůst 

barevných národů, otupělost vědomí mladých generací poznačuje 

jen jednu fázi subverzního postupu. Jeho dokončení zástupci 

[agenti] subverze následně předpokládá výměnu taktických a 

operačních nástrojů pro zahájení posledního útoku, který před-

chází konečnému stadiu cyklu. 

Na tento útok je politická pravice nepřipravena a její mladá zá-

kladna je zrazována, i kdyţ v dobré víře, nehybností oněch muţů, 



24 
 

kteří ji reprezentují a orientují její politickou činnost k podpoře 

systému.
10

  

Stávající pulverizování (=rozdrolování, rozmělňování) 

v prostředí, které se vztahuje k tradici, znemoţňuje na druhé 

straně hloubkové analýzy strategického plánu, který nutně před-

pokládá obšírné vymezení revolučního postupu. Abychom se vy-

hnuli nedorozumění, které je často ţiveno jistým intelektuálním 

tradicionalismem, je třeba, aby si kaţdý militant byl vědom 

svých snah a svého duchovního napětí, které jsou schopny zhod-

notit postoje a zajistit vnitřní zformování, překonával partikula-

rismy (=preferování dílčích zájmů před zájmy celku; diferenciač-

ní snahy) prostřednictvím procesu odosobnění svého chování a 

zároveň tuto agregovanou (=z více částí sloţenou) skutečnost 

respektoval. 

Jen přítomnost těchto předpokladů můţe stávající Jednotku legi-

timovat k operační (=platné, účinné, rozhodující) volbě, která 

umoţňuje proniknout do oblastí intervence pomocí uváţlivého 

vyuţití nejvhodnějších nástrojů, beroucího v úvahu charakteris-

tické způsobilosti a jejich různost – aby se mohly podro-

bit ostřejší činnosti. V současné společenské realitě, která je cha-

rakteristická masovou organizací i masovou propagandou je třeba 

mít střízlivé vědomí hranic a míry, které vymezují činnost mili-

tantů – abychom se uměli vyzbrojit adekvátními (=přiměřenými) 

postoji a vhodnými nástroji. Vykaţme kaţdý nadměrný entuzi-

asmus a kaţdý pohodlný optimismus a obrňme se proti protiúde-

rům, které po ostrých průlomových akcích [azioni di rottura] 

mohou následovat.  

Prostřednictvím tohoto postupu charakteristického neorganický-

mi zásahy a spontánními činnostmi se projevuje přítomnost Ope-

rační jednotky v sociálním a politickém kontextu, který vykazuje 

nenapravitelný rozklad. V takovém okamţiku se vynucuje nut-

nost utvořit mezi stávajícími skutečnostmi spojení; ohraničit růz-

né roviny intervence; určit rozrůznění způsobilostí militantů pro 

větší ostrost na poli činnosti. 

                                                           
10

 >: Odkaz na parlamentní politiku italské národně-konzervativní Národní aliance [Allean-

za nazionale], i jiných, mimoparlamentních, stran tzv. „pravice“, resp. „radikální pravice“. 
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Kdyţ taková Operační jednotka dozraje – tak, ţe se prospěšnost 

různých činností slévá do stejného cíle – je čas určit podrobnosti 

strategického plánu, v němţ různá období realizace předpokládají 

studium a detailní analýzy, velice pečlivé definice různých fází 

tradičního boje. Od doby, kdy existují Operační jednotky, které 

se ostatním staví po boku, představují uţ výraznou sílu, takţe 

tehdy můţeme začít mluvit o Organické Jednotě různých Ope-

račních jednotek. Myšlenka Organické Jednoty implikuje exis-

tenci Duchovního Středu, z něhoţ se rozvětvuje činnost lidí, kteří 

tíhnou k vnitřnímu zformování a pořádání nestálé okolní reality 

aktivní přítomností. Tato aktivní přítomnost můţe rovněţ zajistit 

vytváření nových Operačních jednotek. To jsou nezbytné zastáv-

ky [tappe] na cestě za ustavením pravé elity. 

Postup, který vede k Organické Jednotě je pomalý, ale bude 

neoblomný, nezastaví-li se před první těţkostí, neustoupí-li na 

rovinu kompromisů a nepravdy vlastní protivníkům; nenafouk-

neme-li se dosaţenými výsledky – které i tak budou oproti vyko-

nané práci vţdy nedostatečné. 

Ve střetu se zdí hanby a lţí, zničujících nástrah mládí a jeho ry-

zosti, musí militant – v boji proti nemoţnému – překročit hranice 

svého lidského rozpoloţení a objevit „dimenzi“ (=rozměr) oběti, 

která ho šlechtí. 

13. PŘED HNUTÍM 

V takzvaném pravicovém prostředí se periodicky vynořuje pro-

blém zformování hnutí, které by bylo soutokem různých lidských 

a politických skutečností, které v Itálii existují. Hnutí více či mé-

ně kapitalizujícího (=zhodnocujícího, zuţitkovávajícího) zkuše-

nosti z blízké minulosti a zároveň učiněné zkušenosti přesahují-

cího, aby výzvám budoucnosti čelilo s větší silou. 

Skutečnost, ţe je nutnost hnutí „pociťována“ je podle nás pozi-

tivní. Je znamením dozrávání části prostředí, které, aby nepro-

padlo uţívání forem jiţ překonaných a omezených, tíhne 

k Frontě Tradice. 
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Hnutí můţe podle našeho názoru vzniknout a účinně se rozvíjet 

ve společnosti jen tehdy, je-li navrţeno jako projev „korpusu“ z 

nauky Tradice v dějinné rovině. Nejdříve je třeba se prostřednic-

tvím činností svědectví a příkladu snaţit zpřítomnit
11

 věčné, ne-

měnné a posvátné Principy tak dalece jak je moţné, i kdyţ je na-

prosto jasné, ţe ţádné dějinné potvrzení nepotřebují, jelikoţ je-

jich normativní hodnota je věčná, a proto také zůstává platná 

vţdy, i tehdy, kdyţ jimi inspirované lidské iniciativy této výše 

nedosahují. Hnutí však ve své základně dosáhne větší hodnoty, 

čím více je schopno z těchto normativních principů přijmout a 

zpřítomnit. 

Jen tehdy, vycházíme-li z těchto předpokladů, můţeme začít 

zkoušet načrtnout podobu a strukturu, které hnutí musí mít. 

 Nelze dost často zdůrazňovat nutnost ukotvit individuální bytí 

pevně na pevné půdě Tradice jako skutečnosti, z níţ se rodí ţivot.  

Je zapotřebí opravdu ţít ve smyslu Evolova konstatování: „Dříve 

neţ člověk myslí na vnější činnosti, které jsou mnohdy diktovány 

jen momentálními entuziasmy bez hlubokých kořenů, je třeba 

myslet na zformování sebe sama, na činnost na sobě, proti vše-

mu, co je v něm neforemné, povrchní nebo burţoazní.“ 

Abychom fakticky mohli zaručit minimální vyhlídku organizač-

ního plánu, který je nakonec výslednicí lidí, kteří ho vytvoří, ne-

smíme odhlíţet od „obsahů“, které tito lidé v hnutí ztělesňují. 

Některé pilíře doktríny musejí být tudíţ nezbytně přítomné dříve, 

neţ si začneme klást jakoukoli organizační otázku:  

Cyklické pojetí dějin 

Především je třeba, aby na existenciální rovině byla tato skuteč-

nost lidmi Tradice žita stále citlivějším způsobem, až vlastnímu 

životu a svým činnostem udělí rytmus v souladu s velkým rytmem 

kosmickým; zdůrazněme si příhodně stanovené „klíčové body“ 

jako například roční rytmus.  

                                                           
11

 V orig. attualizare, k etymologii tohoto slova viz Raido, Svět tradice, Orientace 5/12, s. 

34, pozn. f): http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDFRAIDO.pdf.  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDF-RAIDO.pdf
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Veškerá existence dávného člověka byla úzce spjata s velkými 

kosmickými a přírodními rytmy, bylo pro něj přirozené, ţe slavil 

[solennizzare] a oslavoval nejdůleţitější okamţiky roku. Sluno-

vraty (zima – léto) a Rovnodennosti (jaro – podzim) měly vţdy 

posvátný charakter, protoţe pro jednotlivce i pro celou Pospoli-

tost v průběhu roku označovaly obligatorní (=pravidelné, závaz-

né, povinné) přechody. 

„Sama Příroda se svými rytmy a zákonitostmi je chápána jako 

viditelný projev Vyššího rytmu a Řádu.“ (viz Raido: Svět Tradi-

ce). 

Proto ţít v Souladu [Armonia] se Světem znamená podílet se na 

Posvátném Řádu. 

Na tomto místě nesmí být opomenuto vyjádřit nauku o čtyřech 

věcích: cyklický výklad dějin. 

Podle této nauky je čas rozdělen do čtyř cyklů, kvantitativně a 

kvalitativně nerovných období, z nichţ kaţdé má svou zvláštnost 

[specificità].  

Cyklická nauka dějin tak člověku ozřejmuje proces „postupného 

úpadku“ [involuzione progressiva], jemuţ je celý svět podroben: 

od dokonalosti počátku [origine] dospěl k duchovní dekadenci, 

v níţ ţijeme teď. 

Dnes ţijeme ve čtvrtém a posledním úseku cyklu zvaném kaliju-

ga, ţelezném či temném věku; to je období, v němţ se nedostává 

Boţské přítomnosti ve prospěch temných sil a chaosu. 

Člověk, který se odvolává na Tradici, ví, ţe podmínky k jednání 

v této době, v níţ se nachází, jsou nejtěţší, a ţe musí bojovat pro-

ti silám rozpoutaným subverzí. 

V tomto boji člověk pro svou existenci a pro své potvrzení (>:po-

tvrdit, čili zpevnit, učinit tvrdým) nalézá nepostradatelné opory 

v kosmických rytmech a symbolech. 

Protoţe je vţdy snazší to konstatovat neţ uskutečnit, kolísají 

mnozí lidé, kteří se pokoušejí si tyto rytmy znovu osvojit, pod 

útoky vedenými zástupci subverze. 
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Dnes vidíme, jak časy kvapí, nalézáme se před stejně tak radikál-

ní jako nevyhnutelnou volbou: buď v sobě najdeme sílu stoupat 

opět po úbočí a pevně čelit subverzním  proudům, nebo nás strh-

nou a zavalí.   

Znát protivníka 

Vědět, s kým máme co do činění, mít na zřeteli, že rozkladný po-

stup vychází hodně zdaleka, aniž bychom kdy opominuli jeho 

premisy, které překračují pouhý lidský rozměr. Umět takřka in-

stinktivně postihnout jeho projevy, také ty méně zjevné, a znát 

zbraně, s nimiž jedná. To vše, aniž bychom upadli do manicheis-

mu, jde-li o zanalyzování protikladu mezi Tradicí a antitradicí. 

Dva protikladné a rozdílné principy opravdu neexistují, existují 

však různé způsoby žití vlastní existence v současné fázi cyklu: 

pasivně se utápějící v jeho rozkladných projevech nebo vyčleňu-

jící se heroickým činem pravého válečníka. 

Je nezbytné, aby militanti události studovali a analyzovali, také 

ty, které se na první pohled zdají nahodilé, ale ve skutečnosti jsou 

dost často částmi jediného a velmi přesného plánu, který je osno-

ván skrytými [occulte] silami antitradice. Za kaţdým historickým 

děním opravdu vystupují, pasivně či aktivně, skryté inteligence, 

jejichţ cílem je zničení tradiční kultury. To se dělo a děje sub-

verzí jakéhokoli politického, kulturního, hospodářského a sociál-

ního uspořádání. Historické události se obecně nedějí tak, jak 

ukazují a vyprávějí masmédia; za kaţdou událostí, za kaţdou re-

volucí, jsou tajné síly. Neřídí jen svět nevědoucích obyčejných 

lidí, ale také ti, kteří věří, ţe jsou protagonisty „lidské moci“ fun-

gují jako nevědomé loutky vedené stejnými subverzními silami. 

Cíle těchto subverzních činností lze stručně shrnout do těchto 

podstatných bodů: 

- odstranění duchovního a náboţenského cítění; 

- zničení jakéhokoli pospolitého organismu; kaţdé soudrţnosti a 

příslušnosti: rodiny, etnika, Státu; 

- kulturní, politické a sociální nivelizování národů a jejich ná-

sledné nahrazení vytvořením multirasové společnosti. 
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Prvním důsledkem tohoto subverzního postupu je materializace 

ţivota, která vztahy mezi lidmi sniţuje na prosté vztahy sociální 

[sociali], regulované podle utilitaristického a ekonomického 

principu. 

Z analyzování dvou posledních staletí – od vzniku liberalismu a 

Francouzské revoluce ke komunismu a revoluci bolševické – ta-

ne spontánní otázka, zda taková situace můţe nastat čistě kauzál-

ně, samovolným anulováním, které v člověku umrtvilo všechno 

to, co má charakter nějaké duchovní a heroické kvality. Za tímto 

onemocněním Ducha pozorujeme působení bakterie nebo viru, 

který v jedinci potlačil jakékoli vyšší úsilí a důstojnost, aby ho 

zotročil a učinil nevědomým vlastních zájmů.  

Proto je zapotřebí odhalit, bez vidin a stihomamu, jaká jsou cent-

ra skryté moci, její činnosti a uplatňované vlivy, abychom si při-

pravili prostředky obrany proti stále silnějším a stále skrytěji vy-

sílaným útokům subverzní fronty prováděným pomocí ne vţdy 

snadno zjistitelných taktik a nástrojů. 

Paralelně ke „skrytým“ děním je tu celá řada skutečností a pro-

středí, které cílí na to, aby brzdily entuziasmus a kreativitu mla-

dých generací tím, ţe jedince přivádějí do stavu úplné zhouby. 

Tuto úlohu jsou povolány rozvíjet masmédia – rozhlas, televize, 

kino, hudba atd. – která se stávají skutečnými šiřiteli „systémové 

narkózy“.  

Úkolem militanta je, být si toho vţdy dobře vědom, takţe ho ne-

přítel nemůţe nikdy překvapit. 

Duchovní rozměr nasazení 

Znát analogii mezi makrokosmem a mikrokosmem a chápat po-

naučení, která k nám nepřetržitě proudí z projeveného. Vést Vel-

kou Svatou Válku (práci na sobě) správným postupem, mít na 

zřeteli, že bez ní je Malá Svatá Válka (práce na tom, co nás ob-

klopuje) nicotnou agitací.  

„Malá Svatá Válka“, fyzický a politický boj, představuje nástroj, 

jímţ je uskutečňována „Velká Svatá Válka“. To je boj člověka 

proti „nepřátelům“, kteří jsou v něm samém. Boj věčného a nad-
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přírodního [sovrannaturale] prvku proti tomu, co je spjaté s hmo-

tou a fyzickou nahodilostí a čistě pozemským. Boj proti touhám, 

vášním, pudům a egoismům. 

Především je nutné vzdát se kaţdého personalismu a kaţdé po-

vrchnosti, které jsou součástí burţoazního světa. 

Mnozí se navíc sbliţují s naším prostředím ne proto, ţe jsou 

v souladu s tradičními hodnotami, ale proto, ţe se poznávají 

v behaviorálním „klišé, které pro ně načrtl protivník.
12

 Tyto oso-

by, neschopné vytvořit v dlouhodobém horizontu účinný vzor, 

s nímţ by se mohli postavit proti času, neschopné organického 

plánu, jsou takřka vţdy nuceny se zastavit při první těţkosti. 

Jdou do střetu s mumifikovanou a redukovanou doktrínou, proto 

jakmile stojí před nutností oţivit a uskutečnit tradiční hodnoty 

elán mizí a vyčerpává se rychlostí vznícené slámy. 

Pro pravé a trvalé prověření sebe sama je nezbytné se při prvním 

zakolísání nezastavit a vnitřní oheň ţivit se stálostí zabraňující 

tomu, ţe nás svět se svými odpadky převýší.  

Kaţdý je povolán, aby provedl nápravnou akci, která není men-

tálním procesem, ale skutečnou očistou od odpadu, který si uvnitř 

neseme. Jednat, abychom umlčeli ubohost, fráze a jakýkoli ne-

klid duše. Aby nedošlo k riziku, ţe se necháme vtáhnout do víru 

těch sil, které chceme potřít, je nezbytné, aby se kaţdý z nás stal 

„Pánem svého ohně“, to znamená, aby „se úplně ovládal“. Je tu-

díţ nezbytné stvoření a utváření nové lidské podstaty, která se 

staví proti falešným mýtům moderního světa. 

Zformování je především askeze, řád, kázeň a zákon. Rozlišuje 

se směrem „nahoru“ nebo směrem „dolu“, dvěma protilehlými 

extrémy, které představují nepřekročitelnou mez, vyznačující 

skutečnou příslušnost. 

Rozpoznají se tak přátelé od nepřátel, na základě Stylu, spontán-

ním podporováním tábora. Na jedné straně Spravedlnost, Čest, 

                                                           
12

 >: Např. v tom druhu filmů, jakým je italský Teste rasate (r. Claudio Fragasso, 1993), 

který byl u nás distribuován pod názvem Skinheads... Ztotoţnění se s negativním obrazem 

je totiţ charakteristické pro část stoupenců tzv. „krajní pravice“ obecně.  
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Věrnost, Poctivost, Oběť, to jsou základy heroické kultury; na 

druhé straně nespravedlnost, leţ a zbabělost beztvaré masy. 

Tak se politické střetnutí stává etickou zkušeností, důleţitým 

okamţikem, z něhoţ se počínají rozvíjet a ozřejmovat širší a 

hodnotnější obzory. 

Vytvářet elitu  

Mít jasno ve funkci, kterou elita musí zastávat, ať jako střed vy-

zařování [centro di emanazione] vlivu nebo jako živoucí projeve-

ní Tradice. Směřování k jejímu ustavení jako prvořadá strategic-

ká nutnost. 

Je třeba vzít na vědomí, ţe dříve neţ si budeme dělat starosti se 

sociálními otázkami nebo se sepisováním politických programů, 

to, co opravdu platí je zformování lidí schopných dát Novému 

Řádu ţivot.  

Proto je nutné brát v úvahu dvě základní zásady [principi fonda-

mentali]. 

První tvrdí, ţe míra toho, co můţeme ţádat od jiných je dána tím, 

co ţádáme od sebe samých. „Člověk nemá právo ovládat jiné a 

dávat jim zákon, kdyţ nemá schopnost ovládat se a dát si zákon 

sám.“ 

Druhá tkví v tom, ţe ti, kteří v sobě nemohou nalézt vlastního 

Pána [Signore], si ho mají najít alespoň vně. Kázeň v poslouchá-

ní se stane cvičištěm vnitřního rozkazu [comando interiore] a 

touto Loajalitou se stanou věrnými své lepší přirozenosti. Lidmi 

schopnými zůstat stát nebo začít pochodovat, čili si sami rozka-

zovat nebo umět poslouchat. 

Elita není snadno uskutečnitelná „věc“! Upevňuje se pokorou, 

bojem za potvrzení Duchovních Hodnot, ale především Láskou a 

Obětí. Obětí se uskutečňuje očista, povznesení [elevazione] a ne-

ustálé vymezení. 

Proto elita nemůţe být chápána jako výchozí bod, nýbrţ jako 

etapa uskutečnění, opravdový výboj. Elita tvoří „střed“, z něhoţ 

vyzařuje Autorita, střed, z něhoţ se, díky svému blahodárnému 
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vlivu, určuje klima, které probouzí heroické pnutí pro zahájení 

zápasu za obnovu [restaurazione] Tradičního Řádu. 

Rozvíjet strategii 

Odejmout prostor modernímu světu, směřovat k pospolitosti, dá-

vat život nespočtem intervencí (operační jednotky), kde se doktri-

nární premisy stávají skutečností oživovanou každodenním nasa-

zením; koordinovat různé operační jednotky při zachování nejšir-

ší autonomie (jako na vzor postačí myslet na středověký feuda-

lismus). 

Šíření pravé kultury nemůţe a nesmí být odsunuto do míst dru-

hého řádu. Pro naše prostředí je opravdu prvořadou nezbytností 

dobýt ţivotní prostory. 

Jestliţe se krok za krokem vyčerpává tvůrčí schopnost, není to 

jen vina tíţícího břemena „homologizace“, ale také, a především, 

bezvýznamné činnosti „odporu“, ve vystupování prostředí, které 

své síly ztrácelo ve zbytečných „volebních kampaních“ nebo 

v aktivitách stále v linii „moţností reţimu“. 

Prostředí, které ještě teď nepochopilo, ţe usnadnění oběhu alter-

nativních poselství – knihy, kazety, videa, plakáty atd. – nemůţe 

být povaţováno pouze za „dobrou ekonomickou příleţitost“. Stá-

le ještě neporozumělo, ţe šíření těchto materiálů znamená dodá-

vat nástroje, troufáme si říci „zbraně“, osobám, které si ještě za-

chovaly snahu stát se „Lidmi”. Proto, abychom přešli do kon-

krétní oblasti, Operační jednotky by měly vytvářet kniţní centra 

za účelem obrany tradiční kultury. 

Operační Jednotky by nadto měly organizovat hospodářské struk-

tury pro sdílení vyuţití přiměřenějších prostředků k zapojení se 

do reality, v níţ ţijeme, patřičných tam, kde je větší subverzní 

vliv. 

Měly by organizovat sportovní střediska, kde kaţdý můţe posi-

lovat a prověřovat svou vůli a svůj charakter; anebo aktivity eko-

logické, ochranářské; anebo ještě jiné. Chtěli jsme jen uvést ně-

kolik příkladů aktivit a intervencí, které můţe rozvíjet kaţdá 
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Operační jednotka s ohledem na vlastní všestrannost a své 

schopnosti. 

Vědomi si toho, ţe kaţdý ţijeme svou bojovou sluţbu 

s heroickou oddaností, můţeme přispívat k vytvoření „Fronty 

Tradice“.  

14. BUDOUCNOST JE UŢ TEĎ 

Návrh pro možnou obnovu  

Strategická rozhodnutí – politická praxe 

VYSVĚTLENÍ 

Většina následujícího výkladu vznikla z interpretace skutečnosti 

vyplývající z proţité zkušenosti a tudíţ přístupné úpravám a obo-

hacování. Je to návrh, který chce být výchozí cestou a jehoţ ne-

zpochybnitelnými referencemi (=vztahy, které poukazují na po-

měr mezi námi a okolím, „vztaţnými body“) jsou pouze a výluč-

ně Hodnoty Víry, Věrnosti a Cti, podle světonázoru, v němţ Po-

svátno v rámci projevu, který zahrnuje lidská existence, zaujímá 

ústřední pozici. 

ÚVOD   

Ve vymezení objektivní moţnosti pozvednutí politické Činnosti 

má zásadní význam vyváţený výklad minulosti. Je třeba dozrát k 

uvědomění, ţe to co „je“ dnes, je plodem pomalého plynutí času 

a tím vědomí následujícího zkušenosti, které tím, ţe zůstávají 

spjaty s vnitřními stavy individua, měnícími se v tomtéţ okamţi-

ku, v němţ se stal moţným stav (>: Člověka), který jsme si určili, 

jsou v podstatě neopakovatelné nebo na kaţdý pád, ţijeme-li vě-

domě přítomnost, teď zbavené významu, aby obohacovaly Bytí. 

Proto živá vzpomínka na to, co bylo, vybavená stále vybroušeněj-

šími analýzami „proč to bylo“ a schopností promítání dopředu, 

musí vést vždy k ideálnějšímu stavu apriorního vyloučení roz-

hodnutí prověřených již v přímých či indukčních zkušenostech 

jako planých, snaţíme-li se nevhodná rozhodnutí sníţit na nevy-

hnutelné minimum.  
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NEZBYTNÉ STAVY (>: v ontologickém smyslu) 

Analýzy nedávné minulosti, jejich srovnání s tradovanými zku-

šenostmi, re-vize historie, vedou k řadě úvah, z nichţ vyvěrá 

pevné potvrzení nezbytných stavů (>: vědomí), které musejí být 

vytčeny pro moţnou obnovu. Nízká morálka, která charakterizuje 

současníky, můţe plodit jen to, co vidíme. Proto bez vzchopení 

se člověka, jeho morálního vědomí, jeho vztahování se k centru 

(=středu, jádru, podstatě), nebude dosaţeno ničeho. 

A proto se úsilí kaţdé lidské pospolitosti musí v prvé řadě sou-

středit v tomto směru. Člověk má dvě vrozené moţnosti: stoupat 

nebo klesat (>: přesahovat se či se poníţit). 

SOUVISEJÍCÍ 

Máme-li na očích, co je z minulosti třeba zachovat [conservare] a 

zaměříme-li pozornost na současný stav, jeví se to, co v širším 

smyslu nazýváme naše prostředí být sice bohaté zkušenostmi, 

přesto se děje, ţe mozky, které v něm jednají, se příliš často fixu-

jí na tvrdohlavá a opakující se rozhodnutí, někdy mimo jakoukoli 

logiku a dokonce realitu. Kdo tohle dělá, musí být sesazen a 

vykázán do míst nezbytně leţících mimo „staveniště“, které 

chceme zřídit, neboť pro budování kvalitativní skutečnosti jsou 

vhodní jen ti, kteří umějí plánovat a zaručují pokračující pláno-

vání v budoucnosti. 

Toto dělat znamená ţít jiţ v budoucnosti, zahajovat nový věk 

[era]. 

PRVNÍ DEN ROKU NULA [ANNO ZERO] 

CÍL 

Problém (=nesnadný úkol, sloţitá věc), který před sebe stavíme, 

je znovudobytí, nebo lépe, znovupotvrzení Světa Tradice.  

Takový je maximální cíl: legitimní a konkrétní. 

Je jasné, ţe dosaţení maxima (=nejvyššího) nezbytně probíhá 

uskutečněním velkého mnoţství postupů z postupně pokládané 

základny, která, bude-li dobře naplánována a řízena, nakonec vy-

nese s pomocí nezbytné Božské Vůle finální stavbu. Avšak je tře-
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ba vymezit, abychom zůstali v oblasti reálného a vţdy vzdáleni 

od zhoubné náladovosti, ţe je moţné představit si pouze to, co 

naše dnešní postavení chápat a představit si umoţňuje, proto si 

musíme, fixováni na konečný cíl, lokalizovat bezprostřednější 

cíle. Další etapy budou určeny aţ průběhem doposud vyznačené 

cesty, obzory představivosti, která se musí měnit ve stále účin-

nější schopnost četby budoucnosti, budou postupně růst. 

REORGANIZACE ZBYLÝCH SIL 

Na prvním místě, aniţ by to mohlo být omezující, je třeba, kde je 

to moţné, nezbytně polarizovat (= i kdyţ jsou jejich obsahy, „ná-

plně“, různé, navzájem se budou přitahovat) zbylé síly: ty, kdo 

ještě hledají řešení, aby se vymanili ze současné nadvlády nad 

lidským stavem; ty, kdo svou Činností mohou přispět ke konkre-

tizaci tvůrčího podnětu a tím jsou stimulem pro „váhavější“. 

Abychom provedli obrat ve směru, který můţe napomáhat růstu: 

mimo vnucená schémata, omezující nálepky, všelijaká podmíně-

ní. Poněvadţ je-li spára mezi částí období, v němţ pečujeme o 

svou zahradu (kaţdodenní ţivot nebo „privátní skupinu“) bez 

širší vyhlídky [prospettive], je věc, kterou vedeme, nevyhnutelně 

ztracená. Ti, kteří se dnes nalézají v postavení „vedoucích“, mu-

sejí toto brát v úvahu, aby v rámci své Pospolitosti mohli pro 

kaţdého militanta vymezit moţnost „růstu“ tak, aby vymezili po-

kračující formování kádrů (=skupin osob tvořících stále jádro, 

pevný základ, nějakého celku), které jsou schopny dát impuls a 

elán Činnosti, kterou je zapotřebí následovat.   

BRÁNIT SE, ABYCHOM BYLI 

Kdyţ jsme poznali své síly i slabosti a propast, kterou je třeba 

zahrnout, bije do očí nezbytnost – dříve neţ se budeme moci na-

zvat soupeři – stále širší podpory a sympatií, které je na prvním 

místě třeba hledat za řídícími [presìdi] místy na hranici mezi za-

pomněním a nadějí na obrození [rinascita]. Shromáţděním těch, 

kteří rozvíjejí svou činnost v těchto předsunutých postaveních 

kolem operačního návrhu, v němţ rozdíly původu anebo přísluš-

nosti musejí vyvolat konstruktivní pohnutky [motivi] společné 

výměny [interscambio] a vyhlídek organické intervence, odsu-
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neme stranou hloupé egoismy a rozpoznáme hodně mocného a 

pomlouvačného nepřítele (>: informátory, provokatéry). 

Nezbytnost postavit účinné bariéry odporu, které mohou zabránit 

rozmáhající se korozní činnosti, jeţ velmi systematickým způso-

bem frakcionuje (=štěpí) a rozptyluje potencionální (=moţné, 

případné) odpůrce, je naprosto prvořadá a neodkladná. Tak jako 

je neodkladná nezbytnost upevnit řady neotřesitelnou Vírou, ţe 

„…síla, jejímiž nástroji chceme být, je skrze věčnost nepřemoži-

telná…“.  

OPERAČNÍ JEDNOTKY ZA ORGANICKOU JEDNOTU 

Kdyţ se číslo deset Heliodromu (březen-duben 1980)
13

 snaţilo 

poskytnout identikit (=syntetický, pravděpodobný portrét) toho, 

co jsme nazvali Operačními jednotkami, napsalo: „Kaţdý člověk 

nebo kaţdá skupina, odvolávající se na Tradici vykazuje mezery 

a běţná organizační rozdělení, po pečlivých analýzách skutečnos-

ti, která je obklopuje, musejí existující ´díry´ odhalit; a proto, i se 

zřetelem ke specifické schopnosti a dostupnosti prostředků, mu-

sejí intervenovat s důvtipem zejména ve zvoleném sektoru. For-

maci těchto agilních (=činných, aktivních) nástrojů intervence 

jsme nazvali „Operační jednotkou“. Nejedná se tudíţ o postavení 

pevností vytržených z reality, ale o ţivá a pronikavá centra, ţi-

voucí znamení Tradice, která si je vyvolala.“  

Podle této představy [idea] se rozvíjely všechny naše intervence 

do (>:profánní) skutečnosti, rodily se konkrétní iniciativy, někte-

ré z nich jsou v chodu ještě dnes.  

Přednosti, které skýtá jednoduchá, ale intenzivně (=účinně >: 

protoţe silně) soustředěná struktura (= způsob sloţení, vnitřního 

uspořádání nějakého celku), se jeví snadno pochopitelné kaţdé-

mu, kdo chce projít cestu, jejíţ trasu rytmizují účinné intervence 

a konkrétní výsledky. 

Tyto jednotlivé dobře sladěné skupiny [nuclei: dosl. jádra, zá-

rodky] – skupiny, v nichţ se kaţdá vloha a individuální zdatnost 

zhodnocuje, vybrušuje a směřuje ke společnému cíli – mohou 

                                                           
13

 It. tradicionalistický časopis: http://www.heliodromos.it/.  

http://www.heliodromos.it/
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svou intervencí docílit, ţe, udrţují-li nosné a trvalé vztahování se 

k Hodnotám Ducha a Tradice, přesáhnou prostou sféru politické 

činnosti, kdyţ cestou hluboce ovlivní rovněţ vnitřní růst militan-

tů Operační jednotky.  

Zůstáváme-li v reálném rámci je zjevné, ţe nestačí apelovat 

(=vyzývat) a shromáţdit se, abychom změnili podmínky uţ teď 

tak radikálně (=do kořenů), ale zcela jistě to můţe slouţit k tomu, 

abychom promýšleli a stavěli se k problémům – některé jsou no-

vé, některé ne – na něţ dříve či později musíme dát odpověď. 

V očekávání, ţe toto se děje s ohledem na rozdíly či rozmanitost 

[diversità], které charakterizují naše prostředí a které je na kaţ-

dý pád charakterizovat musí, tak jako vţdy stav celého lidstva, je 

jednou z nejpřiměřenějších formulí pro vymezení entity, která se 

musí rýsovat následováním podpory jediného plánu ten druh 

konfederace (=svaz, spolek), jenţ zaručuje, ţe nikdo nemá ve-

doucí nebo podřadnou úlohu a zároveň můţe být příleţitostí k 

přičlenění a prověření. Nástrojem, který zkouší a vybrušuje auto-

nomně (=samosprávně, nezávisle, samostatně) rozvíjené činnosti 

jednotlivých Operačních jednotek, ale vede ke společnému sle-

dování pevných cílů, s ohledem na jakkoli se projevující vlastní 

věrnost a smysl pro povinnost, v očekávání ţádoucího zrání indi-

viduality, skupin a událostí. 

Takovou konfederaci lze pokládat za první hrubý náčrt toho, co 

se můţe stát „Hnutím“, a co nejzazší mezí svého naplnění mů-

ţeme vyjádřit jako Organickou Jednotu v pravém slova smyslu. 

To je to, co si dnes můţeme určit jako moţnou a nezbytnou čin-

nost, to je to, co se naší imaginaci (=obrazotvornosti, síle před-

stavivosti) daří promítnout do budoucnosti ke konkrétní výchozí 

základně. Cesta je dlouhá a plná těţkostí. My se jí vydali. 
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