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Vůdci a mučedníci 

Stephen McCullen  

 

Akademické hledání nějakého ţivotaschopného vymezení fašismu, které 

pojme rozličné meziválečné projevy tohoto fenoménu, bude dlouhé. Nejuţi-

tečnější nedávný příspěvek k tomuto problému definice je práce Fascism: 

comparison and definition (Madison and London, 1980) Stanleyho Paynea, 

v níţ staví na dřívějších, dobře známých srovnávacích dílech Ernsta Nolte-

ho
1
 a Eugena Webera

2
. Payneův příspěvek k otázce obecných typů fašismu 

je nejzajímavějším srovnávacím a teoretickým dílem, které se do zmatení 

myšlenkových škol typu „buď, anebo“ úspěšně pokouší vnést jakýsi řád. 

Jeho závěr, „ţe úzkostlivý přístup „buď, anebo“ k problému obecného fa-

šismu je ve své podstatě mylný“,
3
 bude vnímán jako závěr, jenţ poskytne 

nejjasnější cestu změtí argumentů. Na místo, aby Payne obhajoval striktní 

fašistické minimum, nebo vyhlašoval nepřítomnost jakýchkoliv jasných 

vazeb mezi rozdílnou fašistickou praxí, nabízí základní typologii,
4
 která 

nicméně volně připouští, ţe není výlučná.
5
 Při tomto přístupu je moţné pou-

ţít Payneovo volné, ale všepokrývající schéma, jako základ pro budoucí 

srovnávací analýzu. Jeho široké rozčlenění do tří skupin „fašistického nego-

vání“, „ideologie a cíle“ a „styl a organizace“ poskytuje orientaci, přičemţ 

toto rozčlenění není nijak omezující. 

Abychom přezkoušeli uţitečnost a platnost Payneova přístupu, zamýšlíme 

zde prozkoumat ideje tří nejenigmatičtějších fašistických vůdců, jmenovitě 

sira Oswalda Mosleyho, Josého Antonia Prima de Rivery a Cornelia Z. Cod-

reana. Z méně známých fašistických hnutí mělo to britské, španělské a ru-

munské zajisté nejoriginálnější vůdce, pokud jde o ideje. Teoretické přispění 

Mosleyho, Josého Antonia a Codreana si zaslouţí být promyšleno samo o 

sobě. Mimo to rozličné prameny fašismu, které oni představují, byly prav-

děpodobně mnohem méně ovlivněny italským fašismem nebo německým 
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nacionálním socialismem, neţ byl například Vidkun Quisling. Nakonec, coţ 

je asi nejpodstatnější, vůdcovství oněch tří zůstalo nenakaţené deformacemi 

německých vojenských vítězství a tudíţ kolaborací, nebo dusivým objetím 

konzervativních „spojenců“. Pravdou je, ţe Falanga i Legie Archanděla Mi-

chaela utrpěly časem kvůli druhému zmíněnému faktoru smrtelnou pohro-

mu, v té době však jiţ José Antonio i Codreanu vstoupili do historie jako 

mučedníci své vlastní víry. Všichni tři vůdci nám tedy poskytují nedotčený 

fašismus, „nekompromisní a ´ryzí´“.
6
 Oni byli vůdci fašistických hnutí, ni-

koliv fašistických vlád, coţ je nejpodstatnější rozdíl.
7
 

Zhodnocení individuálního ideologického přispění těchto tří nás staví před 

zjevně nesmiřitelné odlišnosti v idejích a přístupech těchto tří muţů a jejich 

hnutí. Od překvapivě programového fašismu Oswalda Mosleyho k rozhodně 

antiprogramovému Codreanovi; od imperialismu Josého Antonia 

k antiimperialismu „Kapitána“ rumunského fašismu, čelíme mezi těmito 

zástupci širokého evropského hnutí řadě podstatných odlišností. Hodnotíme-

li však hlavní body kaţdého z těchto daných hnutí, je moţné vytvořit škálu 

fašistických idejí, s idejemi Mosleyho stojícími proti idejím Codreana na-

příč rovinou fašistických idejí, v mnoha směrech podstatně rozdílných a 

v některých směrech velmi blízkých. Takovéto srovnání těchto tří druhů 

fašismu poskytuje asi nejjasnější předzvěst toho, ţe přístup Stanleyho Pay-

nea je jak v jeho celkovém závěru, tak v jeho „typologickém popisu fašis-

mu“ nejplodnější. 

* * * 

Na rozdíl od komunismu nebyl fašismus internacionálním přesvědčením, 

které (kdyţ se rané nadšení po první světové válce pro ruský styl revoluce 

ukázalo jako nesprávné) bylo nakonec uzpůsobeno, aby vyhovovalo národ-

ním podmínkám. Na místo toho se stal transnacionální praxí, která nalezla 

konkrétní národní vyjádření a rozpracování. Jedním faktorem, který však dal 

fašismu v Evropě počáteční podobu, bylo jeho zpoţdění při příchodu na 

politickou scénu. V politickém výrazu to bylo fašistické mládí, které mu 

dalo většinu asi zaslouţené reputace jakoţto negativní politické ideologie – 

antikomunistické, antiliberální, antikonzervativní.  „Fašistické negování“, 

ačkoliv není zdaleka celým příběhem fašismu, dlouho přetrvalo v lidové i 

akademické představivosti jako výlučná realita fašismu. A skutečně to byly 
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„negace“ fašismu, které tvořily základní jádro Nolteho „fašistického mini-

ma“. A právě v těchto fašistických „negacích“ nalézáme nejbliţší podobnos-

ti mezi těmito třemi fašistickými vůdci z této studie. Mimo negace zdůraz-

ňované Noltem a Paynem však můţeme objevit další „anti“, a to antikapi-

talismus. Tyto čtyři negace byly společné Britské unii fašistů (Mosleyho 

předválečné hnutí několikrát změnilo jméno, pro lepší pohodlí máme 

v úmyslu pouţívat iniciály BUF, dle názvu hnutí v jeho raných letech), Fa-

lanze a Legii, ale kdyţ se tento pramen fašistického přesvědčení zkoumá ve 

světle dalších prvků jejich ideologie, bude jasné, ţe z těchto tří pouze stou-

penci Codreana byli zásadně proti všem projevům kapitalismu nebo spíše 

proti modernitě v jakékoliv podobě. Naproti tomu měli Mosley a José Anto-

nio – v protikladu k finančnímu kapitalismu – představu kapitalismu pro-

duktivního, spoutaného ve sluţbě novému řádu [new order]. 

Mosley a José Antonio napadali kapitalismus na několika frontách. Za prvé 

byl kapitalismus, a liberálně demokratické vyjádření kapitalismu, vnímán 

jako systém, který vyhlašoval politické svobody, přičemţ však odepíral 

mnohem základnější svobodu ekonomickou. José Antonio vyjadřoval cítění 

společné všem, kteří v Británii následovali Mosleyho, kdyţ prohlásil: 

Osamocený dělník, který má všechna práva na papíře, si musí vybrat mezi 

smrtí hladem a přijetím podmínek, jeţ mu kapitalista nabízí, jakkoliv tvrdé 

mohou být.
8
 

U Mosleyho se jádro jeho přesvědčení po celou jeho kariéru nejspíše sou-

středilo na hospodářské problémy kapitalistické společnosti. Srovnával exis-

tující svobodu nemnohých s budoucí svobodou mnohých a říkal, ţe „pouze 

ekonomická svoboda přináší skutečnou svobodu“.
9
 Nejenţe byly paradoxy 

bohatství a chudoby v zemích vyspělého světa známkami utlačovatelské 

povahy kapitalismu, byly také vnímány jako znaky selhání kapitalismu. To-

to selhání bylo druhým bodem, který byl napadán, přičemţ Mosley byl nej-

ostřejším kritikem chaosu kapitalismu a jeho neefektivních, zastaralých a 

skomírajících politických institucí. 

Pro Mosleyho a pro Josého Antonia předstihl rozvoj v hospodářské, spole-

čenské a vědecké oblasti schopnosti elit v jejich zemích vypořádat se 

s problémy doby. Pro Mosleyho to byl v zásadě problém selhání vlády a 

ekonomického selhání, pro Josého Antonia moderní krize prostě jen zhoršila 

odvěké španělské problémy. Při počtu nezaměstnaných blíţícímu se třem 
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milionům to Mosley ve své nejobsáhlejší výpovědi The Greater Britain ko-

mentoval: 

Máme tragický důkaz, ţe ekonomický život přerostl naše politické instituce. 

Británie neuspěla v poválečné obnově; a tento výsledek, jakkoliv kompliko-

vaný specifickými důvody, nastal převáţně kvůli systému vlády utvořenému 

devatenáctým stoletím a pro devatenácté století.
10

 

Problém ve Španělsku byl vnímán tak, ţe leţí částečně v kombinaci dáv-

ných španělských tendencí spolu s třídním útlakem. Aby to José Antonio 

názorně předvedl, pouţíval svou oblíbenou analogii „dvou mlýnských ka-

menů“: 

Španělsko jiţ dlouho ţije plochý, zbídačený ţivot, drcený mezi dvěma mlýn-

skými kameny, které ještě nedokázalo rozbít: vrchním kamenem je nedosta-

tek všech dějinných ambicí a všeho dějinného zájmu; spodním kamenem je 

nedostatek jakékoliv hluboké sociální spravedlnosti.
11

 

Rolí fašismu v obou zemích bylo započít revoluci, která by byla sociální i 

národní, čímţ by uskutečnila dlouho očekávané zničení oněch dvou mlýn-

ských kamenů, o nichţ hovořil José Antonio. Příslušné hospodářské politiky 

k naplnění národních revolucí Británie a Španělska však nebyly formulo-

vány výlučně v hospodářské linii. Podoby, kterou měly hospodářské revolu-

ce Mosleyho a Josého Antonia na sebe vzít, byly také ovlivněny jejich poje-

tím společenské struktury a jejich náhledem na osud národa. 

Pro oba muţe bylo odcizení jejich krajanů od práce a svých kolegů dalším 

zlem pocházejícím od kapitalismu a třídního rozdělení. Fašistická koncepce 

společnosti a národa obecně zahrnovala koncepty národní jednoty a sociální 

solidarity. Vůdce černých košil [Black shirts] se těšil na dobu, kdy vše bude 

slouţit státu, stát sám bude ztělesněním národního společenství, vůle a osu-

du. Na oplátku by nový fašistický Brit byl osvobozen od ekonomického 

otroctví a společenského odcizení. „Fašistickým principem je soukromá 

svoboda a veřejná sluţba.“
12

 Fungování fašistického státu spolu s členy fa-

šistického hnutí u moci by zavedlo období hospodářské a sociální soudrţ-

nosti vyznačující se příleţitostmi pro kulturní, volnočasový a vlastní rozvoj 

jednotlivce.
13

 Ve své snaze o třídní smír José Antonio opakovaně vyzýval 
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kapitalistické třídy ve Španělsku, aby uznaly legitimní poţadavky pracující 

třídy. Varoval také ty, kteří si v současnosti uţívají plodů kapitálu, aby 

v rozporu se svým přesvědčením uznali, ţe kapitalismus je nepřítelem sou-

kromého vlastnictví, protoţe: 

... kdyţ kapitalismus dosáhne své konečné fáze dokonalosti, skutečným maji-

telem dřívějšího vlastnictví jiţ není člověk ani skupina lidí, ale abstraktum 

reprezentované listy papíru; to je případem toho, co se nazývá akciovou 

společností.
14

 

V tomto bodě také střední třídy zakoušejí zrušení svého vztahu ke svým 

majetkům, které dávno předtím dovedly k chudobě a beznaději jejich kraja-

ny. Stejně jako má být společenská pohroma kapitalismu v Británii napra-

vena projektem korporativního státu,
15

 tak by také plenění španělského ka-

pitalismu mělo být napraveno projektem státu národně-syndikalistického; 

státu, který by se inspiroval u středověkých cechů jako dějinného preceden-

tu k syndikátům Josého Antonia. Falangistický stát by zajistil stejný řád a 

harmonii jako fašistický stát v Británii: 

Syndikáty jsou bratrskými společenstvími, dělnickými bratrstvy, zároveň 

jsou však vertikálními orgány v integrální struktuře Státu. A člověk má při 

plnění svých skromných, osobních, denních úkolů ujištění, ţe je ţivoucím a 

nepostradatelným orgánem v těle Vlasti [Patria]. Stát je tak zbaven břemene 

tisíců povinností, které na sebe dnes a denně bere. Vyhradí si pouze povin-

nosti svého vlastního poslání, které má v očích světa a historie.
16

 

Pasáţ z přednášky Josého Antonia je prodchnuta obrazností a duchem Fa-

langy a slibuje smír dělníků s Vlastí a lidí s prací. 

Tento důraz na produktivní, tvořivé schopnosti člověka a ničení těchto 

schopností kapitalismem ilustruje klíčový bod kritiky kapitalismu ze strany 

černých košil a falangistů. Proto se identifikováním prvotních hybných sil 
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politiky BUF viz R. Skidelsky, Oswald Mosley (London, 1975); N. Nugent, ´The ideas of 

the British Union of Fascists´ in Nugent a R. Kings, eds., The British Right (Farnborough, 
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ve zmatku a nespravedlnosti kapitalistického systému velmi rozlišovalo me-

zi finančním kapitalismem a produktivním kapitalismem. Prvně jmenovaný 

byl vnímán tak, ţe je jádrem hospodářské a společenské krize: 

Díky neustále změně ţije finančník a díky neustálé změně umírá výrobce. 

Finančník z vnitřního kruhu nakupuje „při dosaţení dna“ a prodává „na 

vrcholu“. Proto je pro něj podstatné, aby existovalo dno i vrchol, nebo jinak 

řečeno, aby změna existovala. Výrobce však především vyţaduje stabilitu.
17

 

Britští fašisté útočili na „moc peněz“ a „diktaturu Wall Streetu“, které ještě 

více oslabily jiţ tak oslabený parlament. Podle nich se bezejmenní finanční-

ci z New Yorku a [londýnského] City – tj. „pobočky Wall Streetu“
18

– posta-

rali o účast Británie ve světové ekonomice, v konkurenční aréně, v níţ, jak 

to vnímali, jiţ Británie nemohla doufat ve vítězství. Mimo to se tito finanč-

níci, „zločinci jako celek“, v myslích mnoha Mosleyho stoupenců stali silou 

mezinárodního ţidovstva. José Antonio také napadal bankéře, velké pozem-

kové vlastníky, ředitele velkých společností, lichváře, peněţní makléře a 

překupníky – celou tu „netolerovatelnou masu parazitů“.
19

 

Zatímco lichváři, bankéři a překupníci mohli ze strany černých košil či fa-

langistů očekávat jen málo uznání, produktivní kapitalismus si mohl vést 

lépe – v rámci omezení nového řádu. Národní syndikalismus by byl třetí 

cestou mezi kapitalismem a komunismem a jako takový chtěl, aby: 

...osvobození za pomoci ţivoucí sítě nefalšovaných tvůrců hromadného vý-

nosu, které parazitický kapitalismus pohlcuje, podnítilo malé soukromé 

vlastnictví...a naplnilo by ekonomickou substancí skutečně organické jed-

notky: rodinu, region, který by obnovil své místní dědictví, syndikáty...
20

 

Národně syndikalistické hnutí chtělo ukončit „tragedii výrobce“, dříve vydí-

raného parazitickým finančníkem nebo „státním panteismem“ socialismu. 

Detaily tohoto procesu zahrnovaly „znárodnění bankovnictví a převzetí vel-

kých veřejných sluţeb ze strany veřejných korporací.“
21

 Národní úvěr by 
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financoval nové syndikáty, ať uţ by byly zemědělské nebo průmyslové. 

Podle Mosleyho plánu by také byl produktivní kapitalismus reorganizován a 

restrukturalizován v rámci korporativního státu. Zde by fungování Národní 

investiční rady 
22

 spolu s „vůdčí“ všudypřítomnou rukou Národní korporace 

zajistilo, ţe výroba bude fungovat v souladu s novými vědeckými a hospo-

dářskými skutečnostmi doby; a bude sledovat cíle a účel nového fašistické-

ho státu. Mosley i José Antonio oba tvrdili, ţe by jejich návrhy osvobodily 

průmysl od vlády, a ţe by finance plnily své úlohy, a prostředky, kterými by 

toho mělo být dosaţeno, by byly novým státem přísně kontrolovány.  

V protikladu k Mosleyho zaujetí (a v menší míře i Josého Antonia) potřebou 

modernizovat a radikálně reformovat, ne-li také izolovat stávající britskou 

kapitalistickou ekonomiku, hledal Codreanu spásu v znovuobnovení rolnic-

kých hodnot a rolnického hospodářství. V „Kapitánově“ hlavním odkazu, 

v knize Mým legionářům, je jen málo místa věnováno detailní analýze pro-

blémů kapitalismu nebo ekonomické teorii. Protoţe zatímco se Mosley za-

jímal o to, jak znovu nabýt a zajistit průmyslovou nezávislost Británie a José 

Antonio se pokoušel formulovat cestu k obnově Španělska jako národa, kte-

rý nemá sklon k tomu, aby se do něj kdokoliv cizí vměšoval ani sklon 

k mezinárodní izolaci,
23

 Codreanu čelil lokálnějším problémům jedné 

z nejvíce hospodářsky zaostalých zemí v Evropě. Jediná statistika postačí 

k ilustrování pozice Rumunska v roce 1930, země, v níţ pouze 7,2 % popu-

lace bylo zapojeno v průmyslu, coţ bylo méně neţ v Turecku.
24

 Přesto za 

takových okolností mohl fašismus převzít roli deklarovaného modernizáto-

ra. Povaha rumunské společenské struktury však šla proti tomu. Dobře zdo-

kumentovaná role Ţidů a jiných přistěhovalců ve všech oblastech obchodu, 

financí a průmyslu přinášela rovnici, ţe kapitalismus rovná se ţidovský 

útlak – zvolání aţ příliš pravdivé.
25

 V Rumunsku se ţidovská populace na 

rozdíl od svých protějšků v Maďarsku nesnaţila o kulturní asimilaci a 

„rychle si vyvinula silnou, ne-li dominantní, pozici v ekonomice“.
26

 Ale 

kromě ztotoţnění ţidovských zájmů s kapitalismem tu byl také jasný fakt, 

                                                                                                                                                    
 
22

 Mosley, The Greater Britain, str. 121. 

 
23

 José Antonio, Writings, str. 132. 

 
24 N. Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others: a history of fascism in Hungary and 

Romania (Stanford, 1970), str. 31.  

 
25

 Viz Weber, ´Romania´ in H. Rogger a E. Weber, The European Right: a historical profi-

le (London, 1965), str. 529-30. Nagy-Talavera, tamtéţ, str. 37-48; a Weber, op. cit., ´The 

Men of the Archangel´, str. 115. 

 
26

 Nagy-Talavera, tamtéţ, str. 46. 
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ţe kapitalismus byl zodpovědný za zničení systému tradičního rolnického 

ţivota, ať uţ šlo o zničení starobylých lesů v Transylvánii, nebo nahrazení 

pravoslavné víry západním kosmopolitismem. Pro mnoho Rumunů, nejen 

pro Codreana, se tedy „modernizace zdála být kolonizací“.
27

 K tomuto poci-

tu se přidalo zvláště silné přesvědčení, ţe kapitalismus, průmyslový rozvoj a 

modernizace jsou zlem per se. Jedním z raných ideologických vlivů Codre-

ana byl Constantin Stere. Kdyţ Nagy-Talavera komentuje postoje tohoto 

muţe, píše: 

Stere byl proti industrializaci a chtěl celé rumunské hospodářství a následně 

národní kulturní a politický ţivot zaloţit na rolnictvu. Kritizoval pozápad-

ňování a „Golgotu kapitalistického vývoje...“
28

 

V Codreanově nenávisti ke kapitalismu ale bylo víc neţ prostá reakce na 

jeho plenící a převáţně cizáckou cestu Rumunskem. Codreanova náboţen-

ská, národní, idealistická, archandělská víra působila v atmosféře velmi 

vzdálené odporné realitě industrialismu, financí a zisku.
29

 Obracel se pře-

váţně přímo k rolníkům a studentům (kteří sami byli často rolnickými syny) 

a aţ do doby legionářského státu po Codreanově zavraţdění a pronásledo-

vání Legie nedosáhlo hnutí ţádného významného pokroku mezi drobným 

proletariátem této země. Stejně jako Mosley a José Antonio i Codreanu na-

padal bankéře, ale mnohem agresivnějšími slovy neţ britští a španělští vůd-

ci: 

Velice brzy nebude nikdo, kdo by se angaţoval ve finančnictví – toto slovo 

smrdí bankéřem, obětí, nespravedlností a neslušností – nikdo. Ani Rumuni, 

ani – nejméně ze všech – Ţidé. Proto jejich kasta bankéřů a magnátů, byz-

nysmenů zbohatlých v důsledku obchodních převratů, těchto dravců, kteří 

chamtivě pronásledují lidskou společnost, bude odstraněna.
30

 

A legionáři činili malý nebo ţádný rozdíl mezi finančním a produktivním 

kapitalismem. Pro ně ţádná řeč o smíření s kapitalistickými třídami neexis-

tovala. Po zavraţdění Codreana, v období teroru legionářského státu, pocíti-

                                                           
27

 Weber, „Romania“, str. 504. 

 
28

 Nagy-Talavera, op. cit., str. 249. >: Proto bývá legionářské hnutí srovnáváno s hnutím 

ruských narodniků. 

 
29

 Tamtéţ, str. 260. 

 
30

 Corneliu Z. Codreanu, Pentru Legionari (Sibiu, 1936), přeloţeno z For My Legiona-

ries:The Iron Guard (Madrid, 1976), str. 253. >: K legionářskému pojetí obchodu a peněţ-

nictví srv. http://deliandiver.org/2012/01/legionarske-hnuti-v-rumunsku-cast-2.html. 

 

http://deliandiver.org/2012/01/legionarske-hnuti-v-rumunsku-cast-2.html
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la burţoazie plnou sílu legionářské nenávisti, silnější neţ jakékoliv idealis-

tické kritiky étosu burţoazie, které byly obvyklé u ostatních fašistů: 

Legie nemůţe tolerovat existenci burţoazie, dokonce ani ve smyslu lingvis-

tického pojmu, protoţe neexistuje ţádná potřeba pokračovat v burţoazní 

formě ţivota... Nelze uvaţovat o Legii burţoazie; sama myšlenka o burţoaz-

ních legionářích je nepředstavitelná. Mezi těmito dvěma skutečnostmi exis-

tuje ohromná propast.
31

 

Byl to více neţ jen útok na ţivotní postoj, na burţoazní lenost, pohodlí a 

jistotu, coţ byly časté cíle Mosleyho uštěpačných poznámek, bylo to fun-

damentální odmítnutí jakéhokoliv na třídách či na kapitalismu zaloţeném 

uspořádání. 

Mnohé Codreanovy útoky na kapitalismus opakují, i kdyţ hlasitěji, útoky 

Mosleyho a Josého Antonia, jako například při jeho pranýřování zástupců 

finančního kapitalismu: 

Ve skutečnosti nemá člověk v demokracii ţádná práva. Neztratil je kvůli 

prospěchu národní pospolitosti nebo národa, ale ve prospěch politicko-

finanční kasty bankéřů a volebních zástupců.
32

 

Klíč k jeho postoji vůči kapitalismu však neleţí ve vysoce propracované 

kritice kapitalismu v krizi, jako v případě Mosleyho, ale v úplném odmítnutí 

tohoto systému. Toto odmítnutí se vyznačovalo stručnými kritikami nachá-

zejícími se v díle Mým legionářům, ale ještě více v návrzích tohoto odkazu, 

návrzích světa, který by ponechával jen málo prostoru pro jakékoliv hodno-

ty industrializovaného a moderního hospodářství. 

* * * 

Nepřipomíná se často, ţe fašismus představoval jednoznačnou programovou 

alternativu k opozičním ideologiím, a vskutku tomu tak bylo zřídkakdy. 

Zaloţení BUF v říjnu 1932 se však neslo ve znamení vydání Mosleyho díla 

The Greater Britain. Tato kniha nebyla napsána ve stylu Mein Kampf, ale 

                                                           
31

 Z Buna Vestire, 10. ledna 1941, str. 1, citováno v Nagy-Talavera, str. 267. >: V Itálii, 

která měla mnohem silnější vrstvu vlastní nové liberální burţoazie a samozřejmě tradičního 

měšťanstva, Mussolini v řeči Za korporativní stát naopak prohlásil: „Nesmíme si plést 

kapitalismus s měšťáctvím (…) Měšťáctví je jakoby způsob bytí, který můţe být velký i 

malý, hrdiný i šosácký.” Burţoazní hodnoty byly totiţ fašisty, komunisty i aristokratickými 

reakcionáři často ztotoţňovány, ať uţ oprávněně nebo ne, s jejich karikaturami. Lze-li 

ovšem věřit Cianovu deníku (Praha 1948), v soukromí mluvil Mussolini o burţoazii velmi 

tvrdě, viz s. 259 nebo 290. 

 
32 Codreanu, op. cit., str. 313. 
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spíše byla dosti detailní analýzou ekonomických problémů, kterým Británie 

čelila, spolu s návrhy na jejich nápravu. Části v The Greater Britain pojed-

návají o „Světovém objemu výroby – problému nedostatku spotřeby“, „Bu-

dování domácího trhu“, „Exportním obchodu“, „Národních financích“, 

„Korporativním státu“, spolu s dalšími aspekty fašistické hospodářské ana-

lýzy. BUF měla brzy širokou škálu podrobných ekonomických a organizač-

ních návrhů, která pokrývala problémy v rozsahu od zdravotní péče
33

 po 

dálnice,
34

 od dopravy
35

 po protivzdušnou obranu.
36

 Mimo své proslovy 

Mosley sám dále přispíval do fašistické literatury politickými broţurami a 

v roce 1938 svým potvrzením fašistického přesvědčení, dílem Tomorrow 

We Live. Mosleyho spisy a projevy obsahovaly mnoho okázalých řečnic-

kých gest, které jsou ještě i dnes, o půl století později, s údivem citovány 

stárnoucími černokošiláči. V zásadě se však snaţil vytvořit logický, racio-

nální, hospodářský, podrobný plán, jímţ by mohly být překonány problémy 

ekonomické krize. Pro Mosleyho bylo fašistické hnutí, se vší jeho emocio-

nalitou, jediným nástrojem, který by umoţnil vládní a ekonomické revoluci 

ukončit krizi: 

Jakkoliv různé mohou být naše pohledy na strukturu státu a ekonomiky, 

myslím si, ţe musíme všichni souhlasit s tím, ţe by bylo moţné rozumnou 

organizací světa, se silou moderní vědy a výrobní silou průmyslu, jednou 

pro vţdy vyřešit problém chudoby a odstranit jednou pro vţdy chudobu a 

nejhorší příznaky nemoci a utrpení světa.
37

 

Tato víra v ekonomiku, „moderní vědu“ a racionalitu můţe být stěţí vnímá-

na jako obecný rys fašismu. 

V protikladu k programovému přístupu BUF stojí prohlášení Josého Anto-

nia a Codreana: 

Napadá vás něco seriózního a hlubokého, co vděčí za svou existenci něja-

kému programu?
38

 

a 

                                                           
33 Například, Strength through health a Pharmacy in the British Union (BUF, London, 

1939?). 

 
34

 A. Raven Thomson, Motor Ways for Britain (London, 1938?). 

 
35 A. C. Miles, Fascism and shipping (London, 1934?). 

 
36

 BUF, ARP, Belisha Bluff and National Neglect (London, 1938?). 

 
37

 Mosley, ´Philosophy of Fascism´, str. 45. 

 
38

 José Antonio, Writings, str. 95. 
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Tato země umírá kvůli nedostatku muţů, nikoliv programů... 
39

 

Zjevné opovrţení Josého Antonia programy však nebylo neseno se stejným 

absolutním přesvědčením jako Codreanovo, protoţe Jefeho [ze španělského 

Jefe = šéf, vůdce – pozn. překl.] romantické (ačkoliv by takový popis zavrh-

nul) odmítnutí programů a plánů bylo odrazem samotné povahy Falangy. 

Atmosféra hnutí s jeho středoškolskými a mládeţnickými stoupenci byla 

taková, v níţ mají vliv apely na city: 

...stejně jako nám láska říká, kdy bychom se měli hádat a kdy bychom se 

měli obejmout, i kdyţ ryzí láska nemá ani nejnepatrnější „program“ pro 

hádky nebo objetí.
40

 

To však Falanze nebránilo, aby v jistých oblastech programy nabízela. 

Zvláště vysoko byla na seznamu ekonomických a sociálních priorit Josého 

Antonia agrární reforma. Slíbil záruku minimálních cen, národní zeměděl-

ský úvěr, vzdělávání v zemědělství, racionalizaci ve velikosti drţby země-

dělské půdy, aby byla odstraněna velká i drobná pozemková vlastnictví, a 

protekcionářskou celní politiku.
41

 Nebylo tu však nic podobného komplex-

nímu pokrytí všech aspektů národního ţivota strategií letáků a broţur. Čás-

tečně to mohlo docela dobře být kvůli neschopnosti Falangy zplodit vůdce 

schopné dát dohromady dlouhá pojednání ekonomické analýzy nebo ty, kte-

ří by o to měli dostatečný zájem. 

Codreanovým cílem bylo v jistém smyslu připravit Rumuny na křesťanskou 

spásu. Samozřejmě, ţe s takovýmto ústředním a prvořadým cílem na mysli 

zde existovala jen malá potřeba pro všední detaily programové politiky. 

Opět vyniká „ryzost“ rumunského fašismu: 

Dalším charakteristickým rysem našich počátků kromě nedostatku peněz, 

byl nedostatek programu. Neměli jsme vůbec ţádný program. A tato skuteč-

nost nepochybně vyvolá velký otazník. Kdo kdy slyšel o politické organizaci 

bez programu, který by nepocházel z rozumu, z něčího mozku, nebo od ně-

kolika lidí? Nebyli to ti z nás, kteří mysleli stejně, ale ti z nás, kteří cítili 

stejně. Ne ti mezi námi, kteří uvaţovali stejným způsobem, ale ti, kteří měli 

stejnou mravní-citovou-duchovní stavbu.
42

 

                                                           
39

 Codreanu, str. 220. 

 
40

 José Antonio, Answer, str. 50. 

 
41

 José Antonio, Writings, str. 135. 

 
42

 Codreanu, str. 214. 
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Codreanu chtěl stoupence, kteří měli víru, ne rozum, který sám o sobě byl 

uráţkou Boha a tudíţ měl být „zničen“.
43

 V důsledku toho odmítnul všech-

ny normy politického ţivota a místo toho tvrdil: 

Legie Michaela Archanděla „bude jinak řečeno více školou a armádou neţ 

politickou stranou.“
44

 

V tomto, v záleţitosti programů, mohl být fašismus Mosleyho a Codreana 

stěţí vzdálenější; v pojetí národa však v cítění existovala velká shoda. 

* * * 

Zatímco základ fašistické interpretace ideje národa obvykle zahrnoval soli-

daristický pohled na přirozenou nedělitelnost národa, v detailu často existo-

vala značná různost stanovisek. Jednou z největších obav Josého Antonia 

bylo zničení španělského národa separatismem a vměšováním supervelmo-

cí.
45

 V důsledku toho strávil hodně času vysvětlováním své ideje klasického 

pojetí národa, které je v protikladu k romantické, „citové“ ideji národa. V 

argumentaci za svůj racionální nacionalismus byl jedním z jeho oblíbených 

příkladů odkaz na anglický patriotismus: 

V Anglii, která je asi zemí, jeţ má nejklasičtější patriotismus ze všech, nejen 

neexistuje slovo „patria“ [vlast – pozn. překl.], ale existuje zde jen nemno-

ho lidí schopných odlišit slovo „Král“, symbol jednoty působící v jejich 

historii, od slova „země“, které odkazuje na územní základ této jednoty sa-

motné.
46

 

                                                           
43

 Tamtéţ, str. 214. 

 
44

 Tamtéţ, str. 221. 

 
45

 Viz oficiálně nezveřejněný dopis Josého Antonia generálu Frankovi, Madrid, 24. září 

1934, Writings, str. 124-27. >: K tomu srv.: Karel VI. Schwarzenberg, Torzo díla, Torst, 

Praha 2007, str. 250. Většina neofašistů se dnes na rozdíl od svých předchůdců hlásí 

k maurrasovskému „feudálnímu“ ideálu silné ústřední moci při zachování širokých míst-

ních svobod. Je však třeba podotknout, ţe státní centralismus během staletí všude posiloval 

i jako ţádoucí opatření proti výstřelkům regionální mocenské zvůle vůči místním společen-

stvím. 

 
46

 José Antonio, Answer, str. 96. >: Původní, „racionální“ a přitom ne přímo „hmotné“ 

pojetí „vlastenectví“, v němţ král-kněz, kníţe, popř. král, ztělesňuje prostor, zemi, v níţ lid, 

který vede, právě ţije a mohl tak být stále v zemi „dědů“, otců“, v „Otčině“, čili se svými 

předky, i kdyţ putoval do nových krajů. Udrţelo se i po definitivním usazení indoevropsky 

hovořících kmenů. U nás je kníţe Václav věčným patronem, tj. otcem a ochráncem, pev-

ným základem naší „Patrie“, našeho státu. Dlouho přeţívalo i v aristokratické mentalitě 

kníţecích a královských vojenských družin („domov“ je tam, kde jsou moji druzi – 

s takovou parolou lze dobývat i vesmír!). Transformované doţívá také v „zemském patrio-

tismu“, kde se sblíţilo se selskou vázaností na konkrétní půdu, zůstalo však výrazně „sta-
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Nakolik je tato analýza anglického patriotismu správná je diskutabilní, ale 

zajisté je argumentem proč z těchto tří vůdců Mosley jako jediný výslovně 

neformuloval teorii národa. A skutečně v jeho syntéze „pravicových“ a „le-

vicových“ tendencí (stabilita, řád a kázeň spojené s pokrokem a dynamickou 

změnou), které by tvořily základ fašistické revoluce, byla jednou z konstant 

koruna: 

Cokoliv je v minulosti dobré, to respektujeme a ctíme. Proto v politice hnutí 

respektujeme a ctíme korunu. Zde je to přinejmenším instituce vyhlazená 

dávnými třeními, která se v obtíţných zkušenostech ukázala účinnou a od-

vrátila od této říše mnohé pohromy. Věříme, ţe pod tímto nestranným zříze-

ním mohou ještě být pokojně dosaţeny největší ústavní změny v historii Bri-

tánie.
47

 

Věrnost koruně a víra v [britské] impérium byly dvě ideje, ke kterým by 

věrně lnul José Antonio, kdyby byl Britem. Ve Španělsku však Falanga po-

vaţovala monarchii za „velkolepě mrtvou“, za instituci jejíţ přínos španěl-

skému národu byl historický, nikoliv současný. 

Ačkoli v očích Josého Antonia přestala španělská monarchie přinášet špa-

nělskému národu přínos, nezvykle antinacionální charakteristiky imperiální 

monarchie přesto poukazovaly na budoucnost. Španělská koruna nikdy ne-

byla omezena územními hranicemi Španělského státu, vyţadovala oddanost 

v ohromném rozsahu. José Antonio vykládal dějiny jako konflikt mezi 

„snadným“ patriotismem a obtíţnou, rozumovou láskou k zemi: 

Ţivot jakéhokoliv a kaţdého člověka je tragickým bojem mezi spontánním a 

dějinným.
48

 

Lokální patriotismus byl symbolizován intenzivním lnutím k místnímu ja-

zyku, známé krajině a provinčním tradicím. Je snadné vidět to jako pouhý 

protiúder proti baskickému a katalánskému nacionalismu, ale je to něčím 

víc. Protoţe rozvíjením své kritiky primitivního patriotismu José Antonio 

reflektoval imperiální charakteristiky fašismu; imperialismu, který, i kdyţ 

byl obvyklý mezi mnoha fašisty, nebyl všeobecným postojem, jak to ilustru-

je Codreanův případ.  Kdyţ se José Antonio ohlíţel zpět na slávu Španělska, 

                                                                                                                                                    
vovské“, v uţším smyslu tedy šlechtické. Pro rozvedení příčin a pozadí těchto „mutací“ zde 

ţel chybí místo. NS zahrnuje prvky státního „říšského“ (´Hitler´), „řádového“ (´Himmler´) i 

„selského“ (´Darré´) vlastenectví. Viz i pozn. 51!  

 
47

 Mosley, The Greater Britain, str. 30-31. 

 
48

 José Antonio, Writings, str. 89. 
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reconquisty, Filipa II., španělského impéria na americkém kontinentě, sta-

novoval pro sebe pravou povahu nacionalismu: 

... nikdy není na škodu zdůraznit, ţe národ není jazykem, rasou nebo úze-

mím; je jednotou osudu ve světovém řádu. Tato jednota osudu byla a je na-

zývána Španělskem.
49

 

Španělsko tedy nebylo národem kvůli svým územním hranicím (které byly 

předmětem sporu ze strany různých „Španělů“), ani kvůli svému jazyku 

(který nebyl ve Španělsku univerzální), ale na základě dějinného „poslání“, 

a jeho naplněním mohlo Španělsko realizovat svůj statut národa. 

Jestliţe boj a úpadek pocházejí od toho, ţe jsme ztratili stálou ideu Španěl-

ska, nápravné opatření musí leţet v tom, ţe ji obnovíme.
50

 

Koncept národa, který měl José Antonio, jeho víra ve „vyšší realitu Španěl-

ska“ nad romantickým národovectvím, který povaţoval za „největší roz-

pouštědlo“, ukazuje zajímavé rozdíly mezi fašistickými výklady národa. 

Protoţe Mosley také vykládal národ tak, ţe se shoduje s osudem a říší. Ale 

na rozdíl od Jefeho Mosley nerozvíjel teorii národa, protoţe v Anglii, která 

stále do velké míry byla emočně i fyzicky imperiální, bylo jen málo potřeba 

objasňovat to, co bylo pokládáno za naprosto jasné, zvláště mezi černými 

košilemi samotnými. V protikladu k imperiálnímu základu falangistického a 

mosleyovského fašismu představuje Codreanu obrázek toho, co by José 

Antonio popsal jako primitivní [zde zřejmě míněno ani ne tak ve smyslu 

„prvotní“ jako „prostý“, „lidový“ – pozn. překl.], romantický, citový nacio-

nalismus: 

...je snadné být místním patriotem. Proto se lid tak rychle vzruší radostnou 

pošetilostí svých písní, svých jarmarků, své domoviny. V tom všem existuje 

něco jako citová výzva, coţ je zjevné ve vůni půdy: fyzický, primitivní a 

vzrušující proud, ne nepodobný opilosti a zralosti rostlin, kdyţ pyl dozrál. 
51

 

                                                           
49

 José Antonio, Answer, str. 53. >: Toto „naplňování národního osudu“ má blízko k teleo-

logické koncepci „dějinného poslání“ „vyvoleného národa“ ve světovém „Boţím řádu vě-

cí“, ať uţ jde třeba o ruský „třetí Řím“, Francii jako „nejstarší dceru Církve“ nebo český 

„most mezi Západem a Východem“.  

 
50

 Tamtéţ, str. 61. 

 
51

 José Antonio, Writings, str. 100. >: Z tohoto „selského vlastenectví“ vzešel také náš ob-

rozenecký „nacionalismus“, lépe řečeno „národovectví“, jedno z „rozpouštědel“ rakousko-

uherského impéria. Poměry sil mezi říšským/státním, aristokratickým/stavovským (viz 

pozn. č. 46) a selským/lidovým či „regionálním“ vlastenectvím určovaly podobu burţoaz-

ních nacionalismů 19. století a mezi nacionalisty z různých zemí jsou tak dodnes zdrojem 
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Tento nevybíravý útok na místní patriotismus se čte skoro jako popisný vý-

klad podstaty Codreanova fašismu. Chybí jen náboţenství. Pravděpodobně 

totiţ měli baskičtí a katalánští separatisté, předmět nevybíravých slov José-

ho Antonia, pohled na svou historii srovnatelný s pohledem Rumunů. 

Všichni z nich totiţ vnímali historii z části jako historii kolonialismu, v níţ 

jsou oni oběťmi. Tento aspekt rumunského fašismu komentoval jak Weber, 

tak Nagy-Talavera, přičemţ Weber zvláště nastínil přímé paralely ke zkuše-

nosti nacionalistů „třetího světa“. Nedávné vytvoření „Velkého Rumunska“, 

chudoba rolníků, takřka neexistující rodilá rumunská střední třída a mobili-

zující funkce studentů v zaostalé společnosti, to vše se zdá potvrzovat tento 

obrázek Legie jako takřka protikoloniálního osvobozeneckého hnutí. Vý-

sledkem bylo, ţe na rozdíl od BUF, která doufala zastavit rozpad impéria, a 

na rozdíl od Falangy, která snila o novém imperiálním obrození, Codreanu 

vytvořil ctnost z rumunské protiimperiální zkušenosti: 

Protoţe náš národ vzhledem k jeho tisíciletému utrpení, vzhledem k jeho 

čistotě a rytířskosti duše, je asi jediným národem na světě, který v celé své 

historii nikdy nespáchal hřích, ţe by přepadl a podmanil si jiné národy. 
52

 

Mosleyho koncept národa byl však prostým přeformulováním tradičního 

anglického pohledu na národ. A skutečně, ačkoliv jeho hnutí bylo Britskou 

unií fašistů, členstvo se soustředilo převáţně v Anglii s několika ohnisky 

existujícími v Cardiffu ve Walesu a v Edinburghu, Glasgowě, Dundee a 

Aberdeenu ve Skotsku. A existovalo napětí mezi protichůdnými patriotismy 

v rámci hnutí, jako například kdyţ edinburghští fašisté vzteky bez sebe ode-

šli, aby zformovali své vlastní skotské fašistické hnutí po jmenování anglic-

kého fašistického vůdce do Edinburghu.
53

 Mosley navíc ve svých proslo-

vech často páchal „hřích Angličana“, kdyţ o zemi mluvil jako o Anglii, 

                                                                                                                                                    
četných napětí a nedorozumění. S napětím je třeba učit se ţít a nedorozumění zkoušet pře-

konávat. Zde, hlavně na str. 108-109, ale i mnoha dalších, je jeden z návrhů jak:  

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDF-Proč-bojujeme.pdf.    

 
52

 Codreanu, str. 221. >: Vnímání spřízněnosti s nacionalisty „třetího světa“dosáhlo svého 

vrcholu v 60. a v 70. letech, kdy různá evropská národní či antisystémová hnutí, za všechny 

si jmenujme třeba Mladou Evropu (Jeune Europe) Jeana Thiriarta, vyjadřovala podporu 

národně-osvobozeneckým silám či vládám, např. v Palestině (guerilla Fatahu), v Egyptě 

(Násirův reţim), v Íránu (Chomejního revoluce), v Lybii (Kaddáfího dţamáhíríje), v Číně 

(Maova kulturní revoluce) a dokonce i v Alţíru (sympatie Národního předvoje Stefano 

delle Chiaie pro alţírskou Frontu národního osvobození oproti francouzské OAS, byla 

ovšem i mezi italskými nacionalisty výjimkou). Sám Thiriart oceňoval i činnost, dílo a 

legendu Che Guevary a zajímal se o Titovu Jugoslávii či Ceaušeskův „národní komunis-

mus“ (obě země navštívil, měl přednášku na univerzitě v Bělehradě a byl osobně při-

jat conducatorem).  

 
53

 Příloha II. k souboru 674.216/108; HO 144/20141, Public Record Office. 

 

http://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-content/uploads/2010/12/PDF-Pro�-bojujeme.pdf
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kdyţ tím myslel Británii. Mosley tedy zaloţil svou hospodářskou revoluci 

na autarkii impéria, která, jak věřil, by v rámci jejích hranic vedla 

k hospodářskému rozvoji celé říše ku prospěchu všech. Znovuzrození impe-

riálního bohatství by nejen umoţnilo Anglii znovu se pohrouţit do svých 

vlastních záleţitostí, nechat hašteřivé Evropany ať si poradí, jak umí, ale 

vedlo by, za pomoci fašistických hnutí Anglie a její říše, k renesanci anglic-

kého ducha. Tento duch nebyl pro fašisty ztělesňován impériem královny 

Viktorie, obdobím, které samozřejmě zaţilo vítězství burţoazních „svobod“, 

ale alţbětinskou Anglií, mytologickou „šťastnou Anglií“, Anglií nadějí Ro-

berta Blatchforda [socialistický novinář a spisovatel, který byl také anglic-

kým patriotem - pozn. překl.]. Nová vědecká revoluce potřebovala nové 

oddání se heroismu anglické první říše: 

..zůstává jedna závaţná nutnost, ţe on [člověk] v sobě dosáhne vůle bojovat 

a dobývat. Naše víra a naše hnutí vštěpují člověku hrdinský postoj k ţivotu, 

protoţe on potřebuje heroismus. Naši noví Britové potřebují muţnost alţbě-

tinské doby kombinovanou s intelektem a metodou moderního technika. Do-

ba si ţádá jas úsvitu k naplnění zázraku dospělosti. Potřebujeme heroismus 

ne jen pro válku, která je ryzí hloupostí, ale heroismus, který by nás posílil 

ve vznešené snaze bojovat s osudem a vzdorovat mu.
54

 

Jestliţe Mosley sliboval přivést k novému ţivotu umírající říši, přinejmen-

ším jiţ pro sebe měl hranice imperialismu vytyčené. José Antonio na druhou 

stranu pohlíţel na scvrklé zbytky minulé velikosti Španělska. Jeho imperiál-

ním posláním proto bylo vzít si odlišnou záminku neţ Mosley. Protoţe José 

Antonio nemohl zaloţit své teorie na hospodářské soběstačnosti velkého 

impéria, zdálo se, ţe slibuje obrození v rámci konceptu Hispanidad spolu 

s návratem kulturní hegemonie Španělska ze šestnáctého století. José Anto-

nio hledal pro Španělsko „významný podíl na duchovních úkolech světa“.
55

 

Tento důraz na „duchovní úkoly“ byl asi uznáním toho, ţe dokonce ani pod 

národním syndikalismem nemohlo Španělsko doufat v aspirování na světo-

vou velmoc na samotném ekonomickém a politicko-vojenském základě. 

Ačkoliv však tato geopolitická skutečnost mohla být tiše uznána, problém 

osudu zůstával: 

                                                           
54

 Mosley, Tomorrow, str. 79. >: Jeden z těch výroků, jenţ příznačně spojuje modernu 

s tradicí (toto spojení se snaţí vystihnout termíny jako „reakcionářský modernismus“, 

„konzervativní revoluce“, „archeo-futurismus“) a odkazuje k sebepřekonávání („surhuma-

nismus“). 

 
55

 José Antonio, Answer, str. 59. 
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...Španělsko je v osudu světa skrze imperiální poslání oprávněno sjednoco-

vat jazyky, sjednocovat rasy, sjednocovat lidi a sjednocovat obyčeje.
56

 

Proto byl kromě slíbeného posílení španělské vojenské a politické moci kla-

den velký důraz na znovuprosazení Španělska jako kulturní osy hispánského 

světa. „S ohledem na země latinské Ameriky je naším cílem sjednocení kul-

turních a ekonomických zájmů a moci“.
57

 Je ironií, ţe zatímco José Antonio 

v podstatě volal po následování příkladu Britského úspěchu („Španělsko 

opět pro slávu a své bohatství upře zrak na námořní cesty“,
58

 Mosley Britá-

nii varoval před nevyhnutelností jejího úpadku podobnému tomu španěl-

skému.  

Kontrast mezi deklarováním imperiálního osudu jakoţto podstaty pochopení 

národa ze strany Mosleyho a Josého Antonia oproti Codreanovu romantic-

kému nacionalismu ilustruje významný rozdíl v těchto typech fašismu. Dů-

sledky fašismu „zaloţeného na poslání“, který zastávali Mosley a José An-

tonio, jsou pro rasovou teorii hluboké. Protoţe ačkoliv se BUF stala antise-

mitským hnutím, zakládalo se to na odlišné analýze neţ antisemitismus 

Codreanův. Codreanův nacionalismus byl vlastně dobře charakterizován 

kousavým útokem Josého Antonia na „opilost“ patriotismu „rostlin“. Podle 

rumunského vůdce měla být podstata povahy národa interpretována zejména 

v ţivém vyjádření nacionalismu „krve a půdy“. Jeho teorie rumunského 

národa byla zaloţena na integraci dávného, současného a budoucího jak se 

odhaluje skrze činy aktivní části národa – v tomto případě legionářů: 

Všechny ty miliony mrtvých a mučedníků minulosti jsou s nimi, stejně jako 

ţivot národa zítřka.
59

 

Na první pohled to mohlo být prostě vnímáno jako nacionalistické prohláše-

ní nepříliš vzdálené od Mosleyho a Josého Antonia. Jak se však od Codrea-

na dalo dobře očekávat, jeho víra v integritu mrtvých, ţivých a nenaroze-

ných nebyla jen řečnická, byla to ţivá víra, hmatatelná skutečnost spíše neţ 

pouhá výzva k jeho stoupencům. Během jeho triumfální vlakové jízdy zpět 

                                                           
56

 Tamtéţ, str. 85-86. >: Současná La Falange / F. E. de las JONS proto zaujala smířlivý 

postoj k barevným imigrantům, kteří se za vlády Zapaterových socialistů nahrnuli do země 

z bývalých španělských drţav. To je nepřijatelné pro jinou organizaci, která se hlásí 

k odkazu José Antonia – F. E. / La Falange.  

 
57

 José Antonio, Writings, str. 132. 

 
58

 Tamtéţ, str. 133. 

 
59

 Codreanu, str. 54. >: Podobné formulace zajisté poukazují k vnímání kolektivní duše 

národa a k dnes zvláštnímu, „archaickému” pojetí času…  
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do Iasi po jeho zproštění viny ze zavraţdění prefekta Mancia, byl Codreanu 

naplněn vírou v duchovní a pokrevní styk mezi lidmi rumunského národa: 

Davy někdy navazují styk s duší národa. Okamţik vize. Masy vidí národ se 

všemi jeho mrtvými a se vší jeho minulostí; cítí všechny své slavné chvíle, i 

chvíle poráţky. Cítí budoucí vření. Tento dotek s celou věčnou a kolektivní 

duší národa je horečnatý, plný rozechvění. Kdyţ se toto stane, davy plá-

čou.
60

 

Rumunský národ byl proto v důsledku výlučný. Být členem tohoto národa 

proto znamenalo být předurčen být Rumunem, protoţe mrtví předávali svou 

podstatu nenarozeným skrze ţivé. Osud byl prvkem tohoto postoje, ale byl 

v podstatě osudem, který byl formován duchovními a pokrevními pouty 

mezi všemi Rumuny. 

Codreanův koncept nesmrtelnosti kolektivní duše Rumunska nalezl vyjád-

ření ve velice vlasteneckých vytrţeních, jaká odmítal José Antonio. Codrea-

nova pouta se svou zemí byla silně mystické povahy. Například se ve svém 

charakteristickém mesiášském stylu pokoušel osvobodit od muk nedůvěry 

v sebe sama toulkami do horské divočiny. Psal o svém šestitýdenním pobytu 

na hoře Rarau následujícím způsobem: 

Ani jedna ţivá duše kolem. Jen stromy se supy vřískajícími na holých srá-

zech... Pojedl jsem trochu chleba a vypil trochu vody pramenící mezi skala-

mi.
61

 

A znovu symbolika a realita, hory a stromy: 

Tam nahoře budeme bránit ţivot stromů a hor od dalšího ničení. Tam dole 

(ve městech) budeme šířit smrt a milosrdenství.
62

 

Ještě výmluvnější byl důraz, který Legie kladla na rumunské rolnické písně 

a rumunskou půdu. Aby Legii zkonsolidovali, sloţili legionáři v roce 1927, 

po více neţ čtyřech měsících od jejího zaloţení, první slavnostní přísahu na 

svátek Sv. Michaela Archanděla. Kaţdý z 27 legionářů, který sloţil přísahu, 

obdrţel malý sáček naplněný půdou „ze všech slavných míst rumunské his-

torie za 2000 let nazpět,“
63

 který nosili blízko svému srdci. Jejich oddanost 

                                                           
60

 Tamtéţ, str. 179. >: Jak ukázal Carl Gustav Jung, nejhlubší vrstvy naší psyché jsou tvo-

řeny imprintem z dob, kdy jsme si primárně rozuměli z druhých, neţ ze sebe sama. Češi 

jako národ je v minulých desetiletích probudili dvakrát – v letech 1968 a 1989.  

 
61

 Tamtéţ, str. 146. 

 
62

 Tamtéţ, str. 225. 

 
63

 Tamtéţ, str. 249. 



19 
 

tomuto symbolu hmotného Rumunska, stejně jako jeho duchovní nesmrtel-

nost byla ilustrována činem profesora Gavanescula, kdyţ obdrţel sáček 

s rumunskou půdou: 

Pak, po chvíli ticha, řekl: „Pánové, nejsem hoden přijmout tento talisman, 

neţli na kolenou“. Vzal jej, pak pomalu poklekl a modlil se. My všichni jsme 

klečeli kolem něho.“
64

 

Uctívaný sáček byl symbolem „materiálního dědictví“, o němţ Codreanu 

hovořil, který spolu s „biologickým dědictvím“ všech Rumunů a „duchov-

ním dědictvím“ náboţenství, národní ctí a kulturou tvořily Codreanovu teo-

rii národa.
65

 

Antisemitismem se vyznačovaly ideologie Legie i BUF, ale v  podstatně 

odlišném stupni. Protoţe Codreanův antisemitismus byl příznačně silným a 

podstatným základem, bezpochyby typickým pro středoevropský fašismus. 

Nicméně přítomnost antisemitismu jako prvku v ideologiích obou hnutí je 

částečným odrazem víry v národní soudrţnost, která vedla k  určení „vnější 

skupiny“, v tomto případě Ţidů. Lze polemizovat, ţe výše nastíněné odlišné 

interpretace národa se částečně podílejí na odlišnostech britského a rumun-

ského antisemitismu a stejně tak pomáhají objasnit nepřítomnost rasové 

teorie mezi britskými a španělskými fašisty. Ve společnosti, kde být dobrým 

Rumunem takřka automaticky znamenalo být antisemitou, nebyl Codreanu 

netypický. Pro západní oči však bylo jeho protiţidovské přesvědčení zvláště 

silné. Jednotlivosti svého antisemitismu se naučil od svého otce a velkého 

rumunského vědce, profesora A. C. Cuzy. Codreanu vnímal Ţidy jako ztě-

lesnění zla, které utlačuje Rumunsko; zničení rolnictva, země a náboţenství. 

Byl fanatickým antisemitou, který pro sebe nárokoval roli v antisemitské 

                                                                                                                                                    
 
64

 Tamtéţ, str. 256. 

 
65

 Tamtéţ, str. 313-14. >: Různí autoři připomínají téţ pravděpodobný předkřesťanský 

ideový substrát legie. Obraz archanděla Michaela se kříţí s ikonografií tzv. Thráckého 

jezdce, obraz pravoslavného „Slunečního“ Krista zase s Mithrou, jehoţ četné svatyně byly 

v Thrákii zřízeny římskými legionáři a stopy jehoţ kultu přetrvaly na Balkáně v lidových 

obřadech a zvycích spojených s nestoriánstvím. Vedle Mithrova vojenského kultu sebeod-

říkání a oslavy askeze je pak s Legií nevyhnutelně spojován i dávný dácký Zalmoxiův kult 

smrti, který se – lze-li to tak říci – „moderně“ transformoval ve svéráznou „filozofii ţivo-

ta“: „Nejkrásnější aspekt ţivota legionáře je jeho smrt“, neboť ta je „výrazem nejintenzív-

nějšího ţití“. To by odpovídalo i pojetí „Vivere pericolosamente“ (nebezpečného ţivota) 

italských fašistů, avšak v Legii byla zároveň explicitně vyjádřena i víra v zalmoxiovské 

znovuzrozování. V jedné z jejích militantně-mystických písní se mj. říká: „Legionáři, ne-

bojte se, ţe zemřete mladí. Zemřete pro znovuzrození, jako jste se narodili pro smrt. Smrt je 

pro legionáře sladkou nevěstou.“ Cit. podle.: Miroslav Tejchman, Balkánský fašismus, 

Academia, Praha 1989, s. 64.   
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osvětě německých studentů raných 20. let 20. století.
66

 Kdyţ Nagy-Talavera 

ve svém velkém díle o předmětu maďarského a rumunského fašismu píše o 

Codreanově fanatickém zaujetí ţidovskou otázkou, komentuje to: 

Codreanu ve svých dílech za sebe řekl jen málo nebo nic proti ţidovské rase 

nebo náboţenství jako takovým. Na druhou stranu je povaţoval za nebez-

pečné „kvůli nemoţnosti je asimilovat“.
67

 

Tím se dá povaha Codreanova antisemitismu pochopit pouze částečně. Za-

jisté je pravda, ţe na rozdíl od německých nacionálních socialistů Codreanu 

nikdy nerozvinul jakoukoliv explicitní teorii rasové nadřazenosti nebo vý-

lučnosti. Důsledky této teorie národa, zvláště jeho víra v nesmrtelnou duši 

Rumunska, však jistě vylučují Nerumuny z toho, aby byli částí společenství 

mrtvých, ţivých a nenarozených. Navíc není jasné, zda Codreanův postoj 

byl zaloţen na tom, ţe selhala ţidovská asimilace, protoţe napadal ţidov-

skou přítomnost ve Francii, přítomnost, která byla daleko méně zřejmá neţ 

v Rumunsku: 

Neshledáváme ţádný rozdíl mezi Ţidy v Tagul-Cucului a těmi ve Štrasbur-

ku; stejná postava, stejné zvyky a ţargon...
68

 

Je tedy velmi pravděpodobné, ţe národní introspekce Codreanova fašismu 

vedla takřka nevyhnutelně k pocitu rasové výlučnosti, i kdyţ tento pocit 

nebyl nikdy přeměněn na formální doktrínu. Proto, i kdyby Ţidé nebyli 

v Rumunsku tak dominantním a utlačovatelským vlivem, mohl být fašismus 

v této zemi docela dobře antisemitský.  

V protikladu ke středoevropskému antisemitismu povstávajícímu 

z jasnějšího rasového povědomí, důsledky mosleyovské a falangistické ná-

rodní teorie nevedly přímo k rasovým doktrínám. Koncept národa Josého 

Antonia výslovně odmítal rasu jako základ národa a ačkoliv rasová a nábo-

ţenská homogenita Španělska byla jen málo narušena nešpanělskými vlivy, 

i tak zdůrazňoval víru v náboţenskou toleranci.
69

 Ačkoliv Mosleyho fašis-

mus neobsahoval jakoukoliv rozvinutou rasovou teorii (teorie ve svém důra-

zu na imperiální povahu Británie stejně jako „poslání“ Josého Antonia 

opravdu rozeznávala rasově rozmanitou povahu tohoto osudu), počáteční 

podstatné prvky ideologie BUF hrály úlohu, která ze strany hnutí umoţňo-
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vala – spíše neţ ţe by byly jen příleţitostné – pozdější přijetí antisemitis-

mu.
70

 Mosley a BUF tvrdili, ţe nenapadají Ţidy proto, kým jsou (tj. nikoli 

na rasovém nebo náboţenském základu), ale pro to, co dělají. Tato proslulá 

formulace byla stálým heslem BUF v jejím dlouhém boji s Ţidy v Británii. 

Zda byly počátečními iniciátory ţidovská populace nebo černé košile je 

otázka, která musí být ještě objasněna na akademické půdě.
71

 Avšak na-

vzdory tomu, ţe hnutí později přijalo víru v existenci ţidovské otázky,
72

 a 

přijalo také redukovanou teorii spiknutí,
73

 nerozvíjela BUF, navzdory někte-

rým zlověstným komentářům Williama Joyce, teorii rasové nadřazenosti. 

V jedné rovině byl mosleyovský antisemitismus odrazem typického fašis-

tického důrazu na solidaristickou interpretaci společnosti, víru v národní 

jednotu, která nejen pomohla BUF pohnout se směrem k antisemitské pozi-

ci, ale odráţela se také v odporu fašistů vůči politice zaloţené na stranách a 

třídách. 

Jestliţe Ţidé představovali ve fašistickém světě národní soudrţnosti „vnější 

skupinu“, pak třídní a stranická politika byly v národním společenství vní-

mány jako původci sil rozkladu. Mosley napsal, ţe podstatou fašismu je 

„týmová práce, síla sjednotit se a odmítnout zájem jednotlivce ve společné 

věci národa“.
74

 Ačkoliv se tento postoj projevoval v silné nelibosti ke stra-

nické politice, kterou Mosley povaţoval jen za další stránku zastaralého 

mechanismu vlády, neobrátil se v útok vůči labouristické straně kvůli jejím 

zájmům zaloţeným na třídách. Labouristická strana sama samozřejmě nikdy 

nebyla stranou třídního boje, ale její teoretická víra v socialismus by ji nor-

málně otevírala obviněním ze strany fašistů z třídně zaloţeného útoku na 

národ. Namísto toho, coţ bylo charakteristické, plísnil Mosley labouristic-

kou stranu za její „nerozhodnost, kompromis a ţvanění“.
75

 Ve Španělsku 

měli falangisté historické sympatie k socialismu, který vnímali jako nevy-

hnutelnou a oprávněnou odpověď utlačovaných na liberalismus. Oprávněný 

vznik socialismu byl však brzy následován třemi deformacemi: 
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...za prvé, přijal materialistický výklad ţivota; za druhé, přijal postoj odpla-

ty; a za třetí, vyhlásil dogma třídní války.
76

 

Výsledek byl v očích Josého Antonia stejný jako ekonomický liberalismus: 

„nejednota, nenávist, oddělování, zapomínání na jakékoliv pouto bratrství a 

solidarity mezi lidmi“.
77

 Pro všechny fašisty byla národní jednota pro přeţití 

národa podstatnou, taková jednota nemohla být ohroţována jakýmkoliv 

[dílčím] zájmem, ať uţ finančníků, bankéřů, socialistů, Ţidů nebo politic-

kých stran. Podřízení všech osobních zájmů národnímu zájmu bylo prvo-

řadé. Falanga sama sebe deklarovala jako „antistranu“,
78

 a Mosley slíbil, ţe 

fašismus „ukončí válku stran“,
79

 Codreanu shrnul toto cítění všech fašistů, 

kdyţ napsal: 

Zvítězit nad vlastním zájmem je základní ctností legionáře. Toto je 

v naprostém protikladu vůči postoji politika, jehoţ jediným motivem jednání 

a boje je jeho osobní zájem, doprovázený všemi degenerovanými vedlejšími 

produkty – lačností po obohacení, přepychem, hýřením či arogancí.
80

 

* * * 

Ze všech těchto styčných bodů mezi idejemi Josého Antonia, Mosleyho a 

Codreana tvoří víra ve vedoucí roli svých vlastních hnutí, duchovní povaha 

jejich přesvědčení a touha stvořit nového, fašistického člověka nejbliţší 

pouto. Ideologický útok fašistů na stranickou politiku a lidi, kteří jsou v ní 

angaţováni, se neomezoval jen na obvinění z protinárodního chování nebo 

osobních zájmů. „Staré bandy“, abychom uţili Mosleyho vyjádření, byly 

vadné uţ v základu, svou povahou nevhodné pro potřeby nové doby po prv-

ní světové válce. José Antonio byl zvláště kousavý ohledně provinčního, 

omezeného postoje burţoazních politiků: 

...upřednostňovali místnost v maloměstském klubu, s jejími štiplavými drby, 

karetními hrami a nevkusnými závěsy, které byly příznačně prolezlé vešmi, 

podobnou španělské politice.
81
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Proti obrazu vlády oligarchických skupin setkávajících se u opulentních 

večeří a nekonečných stranických schůzí vyznačujících se tlacháním a ne-

rozhodností, vyhlašovali fašisté ctnosti pochodujících legií upřímných ka-

marádů se svěţími tvářemi, vedených jedním rozhodným a neústupným 

muţem – ve stylu, který byl vnímán jako „rázný, zanícený a bojovný“.
82

 A 

skutečně, kontrast mezi fašistickými hnutími a burţoazními stranami ne-

mohl být větší: 

Nebudeme se přít se stálými návštěvníky nad neuspořádanými zbytky špina-

vého banketu. Naše místo je vně, ačkoliv můţeme příleţitostně strávit pár 

pomíjivých minut uvnitř. Naše místo je na čerstvém vzduchu, pod bezoblač-

ným nebem, se zbraněmi v rukách, s hvězdami nad námi. Ať si ostatní po-

kračují ve svých radovánkách. My vně, v napjaté, zanícené a spolehlivé 

ostraţitosti jiţ cítíme počátek úsvitu v radosti svých srdcí.
83

  

Dynamická fašistická hnutí slibovala přinést „novou morálku“
84

 do politiky 

i ţivota, s duchem oběti a boje působícím jako nový mravní vůdce. Očeká-

valo se, ţe jednotliví fašisté najdou svou odměnu v náboţenské oddanosti 

hnutí, lidu a zemi – pro sebe ţádný prospěch očekávat neměli. Hnutí čer-

ných košil se učilo povaţovat politiku za sluţbu, nikoliv za kariéru. Mosley 

proto prezentoval tuto ideu: 

Povaţujeme za výsadu ţít v době, kdy Anglie vyţaduje, aby se vykonaly vel-

ké věci, výsadu být z generace, která se učí říkat: „co můţeme dát“, namísto 

„co si můţeme vzít“. Proto se tedy naše generace učí, ţe existují větší věci 

neţ líné pohodlí; větší věci neţ jistota; strašnější věci neţ smrt.
85

 

Fašistické hnutí samo bylo ztělesněním této „nové morálky“ a bylo to pouze 

fašistické hnutí, které mohlo vést národ ke spáse. José Antonio nechápal 

historii jako neustálý pokrok, ale spíše jako řadu vzestupů a úpadků 

v institucích, idejích a postojích. Jeho argument, ţe Španělsko ve 30. letech 

dosáhlo období, které bylo charakteristické neplodností a tudíţ „dějinnou 

degenerací“, se odráţel i v názorech Codreana a Mosleyho. Důsledkem toho 
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bylo, ţe bylo potřeba dynamické „moderní hnutí“ vystupující v rámci spo-

lečnosti jako vůdčí skupina – coţ je teorie ne nepodobná marxisticko-

leninskému konceptu strany jako předvoje revoluce. Zatímco je však jasné, 

ţe Mosley a José Antonio viděli úlohu spících mas aţ po jejich probuzení 

pokrokovými elitami národního hnutí, zdá se, ţe Codreanu nikdy s konverzí 

všech Rumunů nepočítal, a jako jediný z těchto tří se nepokoušel vybudovat 

masové hnutí per se. José Antonio popsal neschopnost samotných mas do-

sáhnout revoluce: 

Revoluce je věcí odhodlané menšiny, jejíţ první kroky masy nepochopí, pro-

toţe vnitřní světlo bylo nejvzácnější věcí, kterou ztratily jako oběti období 

úpadku.
86

 

Codreanu lnul k teorii elit, která by učinila zadost Moscovi, Paretovi nebo 

Michelsovi: 

...skutečná elita se rodí z války s degenerovanou elitou, falešnou elitou. A to 

i na zásadě výběru.
87

 

Codreanu ve své diskuzi ohledně povahy elit uvedl sedm vlastností, které 

musejí mít ti, kteří usilují o vstup do elity pravé. Těchto sedm základů elity 

zahrnovalo „čistotu duše“, „chudobu, jmenovitě dobrovolné zřeknutí se 

hromadění bohatství“, „víru v Boha“ a „lásku“.
88

 Křesťanské podtóny jsou 
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zde skutečně velmi silné, v Codreanově odkazu křesťanské obrazy nikdy 

nemizí. Jeho ţivot se také zdá být vědomým, ačkoliv selektivním a neúpl-

ným, napodobováním Kristova ţivota. Od způsobu, jakým shromaţďuje své 

„učedníky“ aţ po jeho smrt je jasné, ţe pro mnoho Rumunů a většinu legio-

nářů byl Codreanu napodobením velice působivé ideje. Náboţenský aspekt 

kaţdodenního ţivota Legie (ať uţ ve formě bojovného pravoslaví, nebo 

prostě ve zboţném přístupu k ţivotu), byl zjevný z náboţenských obřadů 

před kaţdou schůzí a ze stálé stráţe u ikony Archanděla Michaela 

v legionářském ústředí. Codreanův blízký přítel, raný mučedník Legie 

Moţa, popsal tento aspekt legionářského ţivota ve svém článku „Při ikoně“ 

pro první číslo legionářského časopisu Země předků: 

Neangaţujeme se v politice, ani jeden den ve svém celém ţivotě. Máme ná-

boţenství, jsme otroky víry. Jsme stravováni v jejím ohni a plně ji podléhá-

me, slouţíme jí aţ na pokraj svých sil.
89

 

Codreanu však uznával, ţe některé akce Legie byly s křesťanstvím nesluči-

telné, dokonce i s formou bojovného pravoslaví. Dále jako křesťan uznával, 

ţe působí v tomto světě, ve hmotném světě, a ţe proto není schopen přiro-

zeně následovat příklad církve: 

Činíme velký rozdíl mezi linií, kterou sledujeme my, a linií křesťanské círk-

ve. Církev nám vládne shora. Dosahuje dokonalosti a boţského. Nemůţeme 

sníţit tuto rovinu pro vysvětlení našich činů. My skrze svůj čin, skrze všech-

ny své činy a myšlenky, tíhneme k této linii, pozvedáme se k ní, nakolik to 

tíha našich hříchů těla a náš pád v prvotním hříchu dovolují.
90
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V tomto byl Codreanu a Legie mnohem bliţší křiţáckým řádům křesťan-

ských rytířů jako byli templářští rytíři, neţ jejich kolegové fašisté ve Špa-

nělsku a Británii. 

Jakkoliv usilovně se však fašistické hnutí snaţilo přesvědčit své národy o 

potřebě soběstačnosti říše, nebo o agrární reformě, nebo o materiální 

skromnosti vůdců, jediným slibem, který byli fašisté do určité míry schopní 

vyplnit, byla potřeba „nového člověka. Jestliţe institucionální a vládní revo-

luce nebyla moţná neţli pod vedením fašistického hnutí, pak podstatou hnu-

tí byl tento nový fašistický člověk. Určitým způsobem tito fašisté, které 

zkoumáme, byli velmi blízcí socialistům, například svým důrazem na eko-

nomickou svobodu a svými útoky na finanční moc. Zatímco však socialisté 

věřili, ţe lze vytvořit lepšího člověka aţ změnou formy společnosti, fašisté 

věřili, ţe prvním krokem musí být právě vytvoření nového člověka, coţ byl 

i krok podstatný, mělo-li se uspět s novými institucemi. Hnutí nebylo „pou-

ze novým způsobem myšlení... je novým způsobem bytí“.
91

 Vstupem do 

hnutí a obléknutím si [stranické] košile fašista vstupoval do úzce sepjatého 

společenství, které navzdory moţným vnitřním akcentům bylo jednotnou 

frontou vůči nepřátelskému souboru „mocných v oblecích, rudé fronty a 

masovým řadám reakce“. Jednotící síla jejich ideologie, spolu se solidaritou 

nabytou díky mnoha soudním procesům [vůči nim vedeným], je zřejmá do-

                                                                                                                                                    
postavili hlavní středisko Legie, tzv. Zelený dům, zelená, jako barva obrody, byla totiţ 

barvou legionářských košilí (pro srovnání: čeští fašisté jiţ v roce 1929 pořádali tzv. Cihlo-

vou akci, sbírku „ve prospěch spolkového domu“; ten však nikdy nevznikl; zlé jazyky do-

konce tvrdily, ţe vybranou /a nedostatečnou/ částku pouţil generál Gajda hlavně pro svou 

reprezentaci). Legie měla také své „terciáře“ a mecenáše, ty zejména z řad staré pozemkové 

aristokracie, kteří ji podporovali zvenčí, ale soběstačnost, nezávislost na vnějších silách, 

byla prvním zákonem. A stejně jako středověké řády i Legie systematicky pomáhala svým 

bliţním – především rolníkům z vesnic, se stavbou cest a mostů, samozřejmě při ţních, 

s léčením. Legionářská „výchova činností“ (která bývá z angličtiny překládána jako „akce“) 

a moţnost přistoupit k legionářské přísaze se z podstatné části skládaly právě z prokázané 

nezištné pomoci druhým, při opravě domu, kostela, při zátopách, stavbou hrází, zařízením 

bytu pro kněze, obstaráním práce sousedovi atd., tedy z přístupu, který je v příkré opozici 

k pragmatickému a egoistickému jednání „demokrata“ a podobných stvoření.  Příslušníci 

„Týmů smrti“ [Echipele mortii] a jiných vybraných oddílů (viz pozn. 65) s nejpřísnější 

„řeholí“ (včetně celibátu), „mniši-válečníci“, kteří se zdravili pozdravem „Ať ţije smrt! Ať 

ţije vítězství legie!“ (Sbor Moty a Marina s devízou „Připraveni na smrt“), tvořili i v Legii 

menšinu dle zásady „Kaţdý buď na svém místě!“  
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 José Antonio, Answer, str. 53. >: Nejzazším cílem je pak překonání novověké kartezián-

ské metafyziky subjektu, který ztroskotal v nihilismu (tj. v nicotě, ve „vyprázdněnosti“) a 

ustavení nové pevné religio (=vazby, „svazku“) mezi člověkem a skutečností, tj. vytvoření 

nového Logu. Podstata „fašismů“ tkví mnohem hlouběji, neţ mohou moderní politické a 

humanitářské doktríny připustit. Také „archaická“ Legie pěstovala v intelektuálním jádru 

tzv. naismus (Ionescu, Vulcanescu, Cioran aj.), neoidealistickou filozofii, která se mj. 

dokládala i teoriemi Maxe Plancka.   
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konce i po padesáti letech ve způsobu, jak bývalí černokošiláči zůstali 

v kontaktu s dřívějšími kamarády a z často opakovaného prohlášení: „Stále 

jsem v duchu fašistou“. Fašistický boj si ţádal muţe a ţeny, kteří, slovy 

Josého Antonia, „nahlíţeli na ţivot jako na sluţbu“ [militia]:  

Musejí nahlíţet na ţivot jako na sluţbu: kázeň a nebezpečí, sebezapření a 

odříkání se vší marnosti, závisti, lenosti a zlých projevů; a zároveň budou 

slouţit tomuto duchu radostným a čistým způsobem.
92

 

S takovými poţadavky, a vezmeme-li v potaz násilí, které často bylo pří-

tomno na fašistických akcích, jen stěţí překvapí, ţe jako ztělesnění této 

„nové morálky“ fašismu byla chápána mládeţ. Mládí Codreana, Mosleyho a 

Josého Antonia se odráţelo v mládí jejich aktivních stoupenců. Studenti 

tvořili páteř raného Codreanova hnutí stejně jako ve Španělsku, zatímco 

BUF v pozdějších letech zaţilo vzrůstající čelní roli mladých lidí. To bylo 

samozřejmě v souladu s důrazem fašistů na to, ţe jsou antitezí starého řádu, 

který byl kreslíři z řad černých košil karikován v podobě tlustého bankéře 

nebo neohrabaného, popleteného a starého politika. Bylo na „mladých mu-

ţích, aby zachránili velké národy před dekadencí, a aby pochodovali vpřed 

k vyššímu a vznešenějšímu civilizačnímu řádu“.
93

 A skutečně, fašistický 

„nový člověk“ měl být ztělesněním muţných ctností, ctností zaloţených na 

„spartském vzoru“: 

...muţem s heroickými vlastnostmi; titánem našich dějin, který povede bitvu 

a zvítězí nad všemi nepřáteli naší Otčiny; jeho bitva a vítězství se rozšíří za 

hranice hmotného světa do sféry neviditelných nepřátel, mocností zla.
94

 

* * * 

Fašisté dovedli k dokonalosti styl politiky, který dlouho nebude zapomenut 

– masová shromáţdění, vlajky, písně, barevné košile a projevy jejich vůdců. 

Shromáţdění Codreanových legionářů by se v jistém smyslu zdály divné 

černokošiláčům uvyklým na naprostou velkolepost shromáţdění Mosleyo-

vých. Rumunským rolníkům na shromáţdění často postačovala mystická 

přítomnost samotného Codreana. Nicholas Nagy-Talavera nám podal dra-

matický popis Codreanova shromáţdění, jehoţ byl svědkem jako dítě.
95

 

V tomto případě měl Kapitán ze strany autorit zakázán projev, avšak taktika 
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ticha nebo krátkých prohlášení, namísto dlouhých projevů fašistických ana-

lýz tak typických pro Mosleyho, byla taktikou Codreanem často uţívanou. 

Styl a vnější forma fašismu, stejně jako jeho negace, uvízla v akademických 

myslích nejţivěji. Do určité míry toto přílišné soustředění se na organizační 

a stylové aspekty naše pochopení fašistického fenoménu příliš nerozšířilo. 

Ve spojení s jasnější analýzou fašistické ideologie však odlišnosti formy 

mohou uţitečně zvýraznit odlišnosti v přístupu. Falanga stejně jako BUF 

byla zjevně přísně hierarchickým hnutím s institucí Jefeho jako ústředním 

organizačním rysem. BUF během svého trvání změnila detaily své organi-

zace, ale podstatnou, nezměněnou skutečností bylo Mosleyho vůdcovství. 

Ačkoliv to trvalo aţ do roku 1938 a [do vydání díla] Tomorrow We Live, 

kdy Mosley zformuloval specifickou víru ve vůdcovství jednoho muţe, byl 

vůdcovský princip v organizování BUF jiţ dlouho uznáván. Toto přesvěd-

čení bylo shrnuto v této formuli: 

1. dejte muţi úkol, který má splnit; 

2. dejte mu pravomoc splnit jej; 

3. učiňte jej zodpovědným za jeho splnění; 

4. vyhoďte jej, pokud ho nesplní.
96

 

V celém hnutí byla s různým stupněm úspěšnosti uplatňována doktrína, kte-

rá byla výslovně vytvořena, aby se stavěla proti britskému systému výborů, 

zaloţeném na kolektivní odpovědnosti. Země byla rozčleněna na národní 

oblasti, regiony a pobočky a kaţdá úroveň měla svůj systém vůdců a dohlí-

ţitelů. Černokošiláči nepochybně doufali, ţe přesvědčí lidi, ţe umí účinně a 

„vědecky“ řídit své vlastní hnutí, stejně jako doufali jednoho dne řídit zemi. 

Protikladem toho byl zjevně anarchický systém „hnízd“, na který se spolé-

hal Codreanu. Systém hnízd byl částečně reakcí na intenzivní tlak vlády na 

hnutí, byl však také do určité míry Codreanovi vnucen, protoţe, jak vysvět-

loval: „kdyţ Legie vznikla, neexistovala ţádná naše účinná podpora, ale 

pouze nepočetní, izolovaní lidé, kteří byli roztříštěni ve městech a vesni-

cích“.
97

 Systém hnízd však byl více neţ jen taktickou reakcí na podmínky 

rumunské politiky: 

Hnízdo je nakonec nejlepším místem pro to, aby zde člověk získal svou legi-

onářskou výchovu. Je to proto, ţe se zde setkávají lidé stejného věku, lidé 

totoţné vnímavosti a stejného duchovního zaloţení.
98
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Malá velikost hnízd, mezi 3 aţ 13 lidmi pod vedením vůdce hnízda, umoţ-

ňovala legionářům rozvíjet duchovní mohutnost, která neměla nikde 

v rumunské politice obdobu. Neorganizovali se ani tak pro vládu jako BUF, 

ale spíše pro osobní a národní boj. Stejně tak zatímco vůdci v rámci BUF 

byli jmenováni v přísně hierarchickém stylu, vůdcové hnízd získávali svou 

vůdcovskou pozici na základě schválení svých kolegů legionářů. 

Podobně jako byl jen Codreanu ze všech tří [zkoumaných vůdců] tím, kdo 

se pokoušel plně definovat teorii elity, tak také Legie byla jediným hnutím 

ze všech tří, které se pokusilo uvést takovou teorii do praxe. Codreanu chtěl 

„muţe, ne programy“ a za jeho ţivota byla Legie obecně vzato plodem této 

ideje. Po jeho smrti a po eliminaci většiny ze staré gardy legionářského ve-

dení upadlo hnutí způsobem, jaký Codreanu předvídal pro období úspěchu, 

kdy by bylo umoţněno masové členství. Výstřelky období Národního legio-

nářského státu by, jak se lze domnívat, nenastaly, kdyby ţili Codreanu a 

Moţa. Protoţe byl Codreanu v zásadě proti průměrnosti, omezil členství 

v Legii a skutečně nejprve záměrně nesháněl členstvo: 

Věřil jsem tehdy, a věřím tomu dodnes, ţe organizace nesmí dovolit vstoupit 

„komukoliv, kdo si to přeje“, ale jen tomu, kdo „si zaslouţí se přidat“, a 

dovolit v ní zůstat jen těm, kteří jsou bezchybní, tvrdě pracující, disciplino-

vaní a věrní, a jen dokud takovými jsou.
99

 

                                                                                                                                                    
kterou nekriticky přejal hlavní proud liberální historiografie), a v tomto smyslu jsou také 

iniciativami národními a nikoli úzce třídními (komunisté) nebo stavovskými (jako např. 

různé agrární strany). To však s sebou nese i značnou rozdílnost (sociálních) východisek a 

(ekonomických) stanovisek, jeţ bez silného vedení s přirozenou autoritou vedou postupně 

k četným štěpením. Odtud pro fašismus tak důleţitá instituce vůdce – usměrňujícího a 

stmelujícího, ţivoucího ztělesnění (politických) idejí a světonázoru vůbec –, který vede ke 

společnému cíli, na němţ se „různí fašisté“ ještě shodnou nejlépe. Pod Codreanovým pra-

porem se sešikovali jak negramontní rolníci, tak příslušníci nejvznešenějších aristokratic-

kých rodin (Cantacuzino, Sturdza), uznávané intelektuální kapacity (Ionescu, Crainic) i 

mladí intelektuálové (Polihroniade, Eliade, Cioran), ba i někteří dělníci (Sbor legionářských 

dělníků byl zaloţen v r. 1936 a brzo měl jen v Bukurešti 8 tisíc členů), duchovenstvo, státní 

zaměstnanci (tajně!), samozřejmě studenti (Národní svaz studentů). V Legii se organizova-

ly i ţeny (Svaz legionářských ţen) a emancipační, modernizační důsledky jejich aktivismu 

pro rumunskou společnost jsou podobně jako u obdobných ţenských sdruţení v Itálii nebo 

ve Španělsku v ohnisku zájmu několika mladých historiků.  
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 Codreanu, str. 185. >: Legie neuznávala individuální členství, a proto také neuváděla, 

kolik má členů. Podstatný byl počet „hnízd“. Jakmile přesáhlo hnízdo 13 členů, rozdělilo 

se. V roce 1937 jich uţ existovalo 34 tisíc a Legie pro ně vydávala více neţ 10 časopisec-

kých titulů! Několik hnízd tvořilo legionářskou „rodinu“. Kaţdý přijatý adept navíc prošel 

tříletou kandidátskou lhůtou a teprve pak se mohl stát, po přísaze na kříţ v přijímacím rituá-

lu, řádným legionářem. Podle některých údajů bylo takových řádných legionářů aţ 200 

tisíc, podle jiných dokonce 350 tisíc. Legie přitom byla hnutím mladých. V roce jejího 

zaloţení, 1927, bylo Codreanovi teprve 28, Moţovi 29, Marinovi 27 (oba posledně jmeno-
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Členství v hnízdu bylo nejprve prozatímní; teprve kdyţ člověk prokázal 

„mravní hodnotu“, mohl zůstat legionářem. Je moţné argumentovat, ţe 

Codreanu se nevázal na získání moci stejným způsobem jako José Antonio 

nebo Mosley. Na místo toho se pokoušel ustavit kontrakulturu vůči té, 

která v Rumunsku existovala. Stejně jako José Antonio si byl vědom toho, 

ţe Legie můţe příleţitostně „strávit pár pomíjivých minut uvnitř“, skuteč-

nou podstatou jeho hnutí však bylo dojití osobní, legionářské spásy skrze 

vytvoření „nového člověka“, a národní spásy skrze vedení hnutí. 

Spor o to, kde leţí odpovědnost za násilí, které bylo přítomno na shromáţ-

děních BUF, bezpochyby ještě nějakou dobu potrvá. V otázce násilí však 

existuje jasný rozdíl mezi Josém Antoniem a Codreanem na jedné straně a 

Mosleym na straně druhé. BUF nikdy nepopírala, ţe je ochotná a schopná 

bránit se před útoky. Navíc se v prvním návalu prudkosti při jejím zaloţení 

zdálo, ţe Mosley naznačuje, ţe bude-li to nutné, BUF bude ochotná napo-

dobit Mussoliniho: 

Naše Fašistické branné síly [Fascist Defence Force]...budou pouţity pouze 

proti silám anarchie, jestliţe a pokud začnou působit v onom zhroucení sys-

tému, k němuţ nepořádek vede.
100

 

Mosley a BUF však nikdy násilí nepřikládali nějakou ideologickou roli, 

neexistoval zde ţádný kult násilné akce, jako tomu bylo u PNF [Partito na-

zionale fascista] nebo Darnardovy Milice Française. Mimo to v širší sféře 

existoval silný pacifistický či izolacionistický rys v zahraniční politice BUF, 

coţ odráţelo příspěvek britských válečných veteránů hnutí. José Antonio 

                                                                                                                                                    
vaní padli ve Španělsku po boku „modrých košil“). V roce 1937 získala politická organiza-

ce Legie, Vše pro vlast (=po zákazu přejmenovaná Ţelezná garda), 15, 6% hlasů ve volbách 

a 66 poslaneckých mandátů, takţe se stala třetí nejsilnější politickou silou v zemi. Reakcio-

nářský státní převrat krále Carola II. v únoru r. ´38 však výsledky voleb anuloval, v dubnu 

byl Codreanu uvězněn a v listopadu ho Carol nechal na přímluvu své ţidovské konkubíny, 

„madam Lupescu“, ve vězení zavraţdit „na útěku“. Rozhodl tak na zpáteční cestě z Berlína, 

kde mu Adolf Hitler naopak doporučil, aby Codreana jmenoval předsedou vlády... Do září 

1939 bylo zlikvidováno takřka celé původní vedení Legie a vybity její nejstarší kádry. De-

sítky z nich byly přímo ubity k smrti ve věznicích a koncentračních táborech (mj. princ 

Cantacuzino, básník Goga, studentský předák Furdui), v kaţdém ţupním a okresním městě 

pak bylo pro výstrahu veřejně popraveno po třech legionářích. Z nejzkušenějších legionářů 

zůstalo sotva několik set, jejich špičky pak postupně z ilegality odcházeli do emigrace. 

Desetitisíce řadových legionářů bylo zatčeno, internováno a mučeno. Legie odpověděla 

v záři 1939 úspěšným atentátem na hlavního strůjce těchto štvanic a masakrů, premiéra 

Calinesca. Devět mstitelů se poté dobrovolně vzdalo policii, po osmihodinovém mučení 

byli zabiti a jejich zohavená těla byla vystavena na náměstí. Politický a ideový boj měl jak 

vidno v meziválečném  Rumunsku bezmála „renesanční“ rozměr, v prvé řadě se nabízí 

srovnání s osudem Savonaroly a jeho teokratické republiky ve Florencii...  
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však, řečeno slovy Stanleyho Payna, rozvinul ideologické ovzduší „poezie a 

terorismu“;
101

 a ačkoliv to měla být Falanga, která utrpěla prvním úmrtím, 

tlak na realizaci „dialektiky pěstí a pistolí“ Josého Antonia se brzy ukázal 

jako neodolatelný. Jefe řekl, ţe „násilí není soustavně zavrţeníhodné, ale jen 

tehdy, kdy odporuje spravedlnosti“,
102

 a aby odůvodnil svůj postoj, odkazo-

val se na sv. Tomáše. Výsledkem bylo, ţe v boji padlo mnoho falangistů a 

jejich odpůrců. A skutečně atmosféra násilné smrti prostupovala krátkou 

předválečnou existencí Falangy, atmosféra, která se stávala ostřejší a dus-

nější, jak Španělsko sklouzávalo blíţe ke katastrofě. Falangistickým symbo-

lem krvavého mučednictví (před mučednictvím samotného Josého Antonia) 

byl Matías Montero, mladý student, který byl zastřelen v roce 1934 ve věku 

20 let. Montero byl Moţou nebo Horstem Wesselem Falangy, postavou, na 

níţ se neustále poukazovalo, aby se zocelilo kamarádství pro pokračující 

boj. 

Jestliţe José Antonio a falangističtí radikálové vítali násilnou výzvu, Codre-

anu a jeho muţi násilí také pouţívali, ale jeho uţíváním se trápili. Mnoho se 

nadělalo kolem teroristické povahy Legie, Eugen Weber však teror Legie 

zasadil do kontextu: 

Mezi lety 1924 a 1939 letmý součet, který je pravděpodobně neúplný, ukazu-

je 11 vraţd a pokusů o vraţdu ze strany legionářů a 501 legionářů zavraţ-

děných různým způsobem státními autoritami.
103

 

Po Codreanově zavraţdění měla Legie vytrpět dokonce ještě větší pronásle-

dování, nebo spíše masové vraţdění, které zbytky legionářů a nových dob-

rodruhů oplácely během svého krátkého období u moci. Vraţdy prefekta 

Mancia Codreanem a Vernichesca Moţou udaly tón legionářskému násilí. 

Zvláštním rysem tohoto terorismu bylo, ţe na rozdíl od pumových atentát-

níků dneška se pachatelé těchto vraţedných činů okamţitě vzdali státním 

autoritám, které těmto kacířům nadílely mučení, věznění a smrt. Toto bylo 

na straně legionářů přímým důsledkem víry v křesťanské pokání. Kontrast 

mezi BUF dodrţující přísně zákony na jedné straně a Falangou a Legií na 

straně druhé tedy nemohl být v tomto aspektu fašismu větší. 

* * * 
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Studium méně známých fašistických hnutí je samo o sobě nanejvýš zajíma-

vou činností, protoţe právě bokem hlavního proudu fašismu, mimo převaţu-

jící dějinný vliv Hitlera a Mussoliniho, můţe být na problém fašismu vrţeno 

nové světlo. Zkoumáním idejí, které motivovaly fašisty v Británii, Španěl-

sku a Rumunsku lze vidět, ţe tvoří celou škálu fašistického přesvědčení. 

Tato škála pokrývá rozsah fašistických idejí od programových, zákony přís-

ně dodrţujících, modernizačních, imperiálních tendencí Mosleyho, aţ po 

antiprogramové, teroristické, protimoderní, antiimperiální tendence Codrea-

na. Tuto propast ve fašistickém myšlení přemosťuje José Antonio, který 

poněkud více inklinuje k Mosleymu neţ Codreanovi. Diskutované ideje 

však stále tvoří škálu stejné širší zkušenosti, protoţe ideje těchto tří můţeme 

snadno zasadit do rámce tří hlavních skupin Payneova typologického popi-

su. Potvrzení, ţe tito tři často velmi odlišní fašisté spadají do rámce téţe 

evropské širší zkušenosti, není asi příliš dramatickým závěrem. Kdyţ jsme 

však viděli velikou pestrost a rozsah škály fašistického myšlení ztělesněné-

ho v těchto vůdcích, je jasné, ţe spojitosti a rozdíly různých projevů fašismu 

jsou asi mnohem jemnější, neţ mnozí předpokládali. 

Nuffield College, Oxford* 

 
Morellův plakát z roku 1939  

* Tento text vyšel v originále v časopise History, sv. 71, č. 233, s. 408 aţ 430, z října 1986. 

Viz: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-229X.1986.tb01450.x/abstract.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-229X.1986.tb01450.x/abstract
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K dalšímu čtení: 

Historie britského fašismu 1932-1945, nakladatelství NHS, 1996. 

Překlad z časopisu Action. Tištěný sešit je uţ vzácný, avšak jeho přepis je k nalezení zde: 

http://aryanrebel.files.wordpress.com/2008/07/historie-britskeho-fasismu.pdf. 

Práci Martina Koláře Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami s podtitulem „Příspě-

vek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 

1919-1939“ zmiňujeme jen pro úplnost: obsahuje sice řadu faktů, ale svým slovníkem i 

předkládanými tezemi/závěry nijak nevybočuje z povinného akademického konformismu. 

Ettore Vernier, Falanga, Knihovna Národní myšlenky, sv. 7, Praha 2008. 

Publikace obsahuje i seznam a odkazy na další, převáţně cizojazyčné tituly, obrazovou 

přílohu a četné citace z dobového domácího národoveckého tisku. K objednání je mj. zde: 

http://shop.cervenobili.cz/index.php?route=product/product&path=38&product_id=116.  

Miroslav Tejchman, Balkánský fašismus: Fašistické hnutí a organizace 

v zemích jihovýchodní Evropy, Academia, Praha 1989. 

Rumunsku jsou věnovány strany 50 aţ 74. Celková perspektiva je pochopitelně poplatná 

době svého vzniku, text však vychází z původní rumunské literatury a odkazuje i k dílkům 

a časopisům exilových autorů z řad bývalých legionářů, které vycházely v Madridu nebo v 

Buenos Aires. A poněvadţ je dnes Tejchmanova kníţka velmi těţce dostupná, přebíráme 

z ní hojně alespoň do našich poznámek. 

V demoliberální Přítomnosti vyšel v roce 1938 delší článek jakéhosi Romana Demka Ţe-

lezná garda a její kapitán, který vedle mnoţství účelových zkreslení a několika vyloţených 

nepravd obsahuje i některé zajímavé jednotlivosti, které rovněţ přebíráme do našich po-

známek. 

Milan Špinka zpracoval pro své Pravicové postavy Codreanův medailon: 

http://www.narmyslenka.cz/view.php?cisloclanku=2006041701.  

Internet: 

Ze série příspěvků o Legii a Codreanovi, které jsou publikovány na stránkách Hrdosti 

(http://hrdost.net/tag/codreanu/) si zvláštní pozornost zasluhuje zejména článek Několik 

připomínek k demokracii. 

Tematické překlady na Délském potápěči: http://deliandiver.org/tag/zelezna-garda.  

Codreanova kniha Mým legionářům v angličtině:  

http://www.scribd.com/doc/16950206/Codreanu-Corneliu-Z-For-My-Legionaries. 

 

Obálka původního madridského vydání z r. 1976 

________________________________________________________ 

Pro Fascikly přeloţil: Václav Charvát; redakce a poznámky Karel Veliký. TB 2013. Obrá-

zek na předchozí straně pochází z katalogu Kunst und Macht, str. 104. 
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