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Anotace
Bakalářská práce „Rumunská extrémní pravice v meziválečném období na příkladu
Železné gardy“ pojednává o extrémně pravicových organizacích v Rumunsku v období mezi
dvěma světovými válkami. Speciální důraz je kladem na nejvýznamnější uskupení tohoto
charakteru, jímž byla Železná garda. Práce proto rozebírá podrobně příčiny vzniku Železné
gardy, její počáteční působení, dále pak její ideologii a program, organizační strukturu a
spektrum jejích voličů a příznivců. Ve zvláštní kapitole je popsána úloha Železné gardy
v rumunské politice během 30. a počátkem 40. let, kdy tato organizace za celé meziválečné
období nejvíce ovlivnila poměry v zemi. Práce si všímá i dalších extrémně pravicových
organizací ve Velkém Rumunsku. Ty však nedosáhly takového významu jako Železná garda,
a proto jsou popsány pouze stručně v několika odstavcích.
Cílem této práce je ukázat, že i v Rumunsku, tedy ve státě, o jehož dějinách se toho mezi
širokou veřejností mnoho neví, existovala významná extrémistická politická síla, srovnatelná
s italským fašismem, německým nacismem či podobnými hnutími jinde v Evropě, mající však
specifické rysy charakteristické pouze pro rumunské prostředí.

Anotation
The bachelor thesis „The Romanian extreme right in interwar Romania on the example
of the Iron Guard“ deals with organizations with the extreme right platform during the period
between the two world wars. Special emphasis is laid on the most significant grouping with
this traits, on the Iron Guard. The thesis details therefore the circumstances of the foundation
of the Iron Guard, furthermore the beginning of its activity, its ideology and programme, its
organization structure and the spectrum of its voters and supporters. A special chapter
describes the role of the Iron Guard in the Romanian politics in the 1930s and in the early
1940s, when this organization influenced situation in the country most from the interwar
period. The thesis also adverts to another extreme right organizations in Greater Romania,
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that, however, were not so important as the Iron Guard. Hence they are mentioned only
briefly in several paragraphs.
The aim of this thesis is to show that also in Romania (the country whose history is not
well-known among ordinary people) there existed a significant political force comparable to
Italian fascism, German nazism or similar movements elsewhere in Europe, but also having
many specific signs which are typical only for Romanian environment.

Klíčová slova
Legie archanděla Michaela, Železná garda, Codreanu, extrémní pravice, Rumunsko,
meziválečné období, Sima, Antonescu
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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá problémem extrémní pravice v Rumunsku
v meziválečné době. Přestože v této balkánské zemi existovalo ve sledovaném období mnoho
organizací tohoto typu, zaměřuji se v textu na nejvýraznější z nich, jíž byla Legie archanděla
Michaela, později přetransformovaná a přejmenovaná na Železnou gardu. Ostatní podobná
hnutí budou popsána mnohem stručněji, neboť zdaleka nedosáhla takového významu a
neovlivnila rumunskou politiku tolik jako právě Železná garda.
Rumunsko sice po první světové válce náleželo k vítězným státům, neboť se během
konfliktu přidalo na stranu dohodových mocností, jeho obyvatelé však měli po skončení války
mnoho důvodů k nespokojenosti. V prvé řadě zde byly hospodářské problémy a nízká životní
úroveň. Pravda je, že Rumunsko nikdy nepatřilo k ekonomicky vyspělým státům se solidním
životním standardem. Ostatně také leží v jihovýchodní Evropě, která byla v moderních
dějinách prakticky neustále okrajovou a zaostalou částí starého kontinentu. Během 19. a
počátkem 20. století se však hospodářská propast mezi západní a východní Evropou ještě
prohloubila a Rumunsko představovalo mezi dvěma válkami druhou nejchudší zemi v Evropě
(zaostalejší byla již pouze Albánie).
Ekonomické problémy však nebyly jedinou příčinou nespokojených nálad Rumunů. Tím,
že se jejich vlast rozrostla po válce o další území, stala se státem etnicky velice různorodým,
kde téměř třetina populace byla tvořena jinými národnostmi, než byla rumunská. Tato
skutečnost samozřejmě nemohla nevyvolat projevy antipatie většinového etnika vůči
národnostním menšinám, které byly umocněny tradiční xenofobií a antisemitským cítěním
Rumunů. Obyvatelstvo hledělo s nechutí rovněž na své volené státní představitele, kteří
v naprosté většině usilovali spíše o vlastní obohacení než o pozvednutí rumunského státu po
stránce ekonomické a sociální. Proto byla rumunská politika úzce spjata se všudypřítomnou
korupcí, která odjakživa byla (a bohužel i v současnosti je) velkým nešvarem všech států na
Balkáně.
Nástup extrémní pravice v Rumunsku byl tedy způsoben nespokojeností obyvatelstva
s tehdejším stavem společnosti. Extrémisté slibovali svým voličům a příznivcům vyřešení
všech problémů v zemi, odstranění veškerých nepravostí a vytvoření nové, lepší společnosti,
v níž by každý člověk nalezl prostor pro seberealizaci. To byly přesně představy a vize, které
uspokojovaly značnou část populace ze všech sociálních vrstev. Chudší a méně vzdělaní lidé
obdivovali „smysl pro spravedlnost“ a populistické vystupování Železné gardy, bohatší vrstvy
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a inteligence zase volaly po etnicky čistém a jednotném Rumunsku. Na tomto místě se nabízí
otázka, zda a do jaké míry se Železné gardě podařilo prosadit své představy o společenském
uspořádání a dosáhnout tak uspokojení svých sympatizantů.
Byla Železná garda spíše sociálním hnutím, nebo politickou stranou? O co vlastně
usilovala a jaký byl její program a ideologie? Jak tato organizace ovlivnila vnitropolitický
vývoj meziválečného Rumunska? Přinesla Železná garda své zemi také něco kladného, nebo
pouze vnesla do rumunské společnosti chaos, násilí a brutalitu? Na tyto a ještě další otázky se
pokusí najít odpovědi tato bakalářská práce. Hlavním cílem textu však zůstává osvětlit
čtenářům

problematiku

meziválečné

extrémní

pravice

v Rumunsku,

popsat

její

charakteristické znaky, vykreslit názory a ideje jejích vedoucích představitelů, přinést souhrn
událostí týkajících se tohoto tématu ve sledovaném období a konečně také nastínit atmosféru
politických vztahů v tomto balkánském státě. Práce má podobu tzv. případové studie (case
study) a její charakter bude tedy především popisný. Jelikož je sledovaný časový úsek pro
možnosti bakalářské práce možná příliš dlouhý, soustředím se spíše na představení problému
jako celku. Moc bych si přál, aby můj text byl pro čtenáře srozumitelný a čtivý a aby přinesl
alespoň základní informace o pojednávaném tématu.
Po úvodní teoretické kapitole vymezující pojmy bude následovat druhá kapitola, která
stručně představí meziválečné Rumunsko. Třetí kapitola popíše extrémistické organizace,
které vznikly ještě před Železnou gardou. Čtvrtá kapitola pojedná podrobněji o okolnostech a
příčinách vzniku legionářského hnutí, jeho počátečním působení, ideologii, organizační
struktuře a spektru členstva. Následující pátá kapitola seznámí čtenáře s několika konkrétními
osobnostmi, které podporovaly Železnou gardu. V šesté kapitole bude napsáno o působení
Železné gardy ve 30. letech až po potlačení jejího povstání roku 1941. Závěrečná kapitola pak
pouze v několika odstavcích nastíní další osudy legionářů.
Co se týče literatury a zdrojů použitých při tvorbě této práce, neměl jsem problém při
jejich vyhledávání a shánění. Jako hlavní zásobárna titulů mi posloužila především Národní
knihovna ČR, knihovna Historického ústavu AV ČR a Knihovna společenských věd T. G.
Masaryka v Jinonicích. V těchto institucích je dostupná především sekundární literatura
týkající se Železné gardy. Primární literaturu tu představují hlavně paměti legionářského
vůdce Codreana, které lze získat v německém překladu pod názvem Eiserne Garde, avšak při
jejichž studiu je nutné oprostit se od všudypřítomných antisemitských a nacionalistických
výroků autora.
Vycházel jsem hlavně z cizojazyčných zdrojů, převážně anglické, německé a rumunské
provenience. V českém prostředí se rumunskou extrémní pravicí dosud systematicky zabýval
- 10 -
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pouze náš přední balkanista a odborník na rumunské dějiny dr. Miroslav Tejchman, který o
tomto tématu publikoval zhruba dvacetistránkovou stať ve své knize Balkánský fašismus.
Dále existují v češtině již jen některé kratší časopisecké články, například ze Slovanského
přehledu, vesměs zpracované tímtéž autorem. Z cizojazyčných prací je zapotřebí uvést
přehledné a faktograficky bohaté dílo Nicholase M. Nagy-Talavery, které podává čtivým
způsobem ucelené informace o dané problematice a navíc vhodně zasazuje zkoumané téma do
celorumunského politického kontextu. Ještě obsáhlejší je kniha Armina Heinena, jež sice
působí v některých ohledech poněkud nepřehledným dojmem, avšak poskytuje dobré
informace snad úplně o všem, co souvisí se Železnou gardou. Pro zpracování kapitoly o
ideologii Železné gardy považuji za užitečnou publikaci Alexandra F. C. Webstera, který se
podrobně zabývá aspekty tohoto tématu. Dobrým zdrojem je i útlá knížka Alexandra E.
Ronnetta, z jejíž četby se však může zdát, že autor mnohdy kladně hodnotí Železnou gardu a
zastává se jí. Přehledná je rovněž práce Ewalda Hibbelna, která navíc v zadním oddílu
obsahuje mnoho dokumentů týkajících se Železné gardy. Z původních rumunských prací je u
nás běžně dostupná pouze kniha, jejímiž autory jsou Mihai Fătu a Ion SpălaŃelu. Tato
publikace je poměrně podrobná a dobře strukturovaná, avšak je nutné zohlednit fakt, že vyšla
v Rumunsku v roce 1971, tedy v období tvrdé komunistické diktatury. Výborným doplňkem k
hlavním zdrojům jsou relevantní kapitoly v pracích sledujících paralelně historii fašismu a
extrémní pravice v evropských zemích, z nichž je zapotřebí uvést především obsáhlou
publikaci The European Right, editovanou Hansem Roggerem a Eugenem Weberem. Jako
doplňující zdroj informací mi posloužily některé anglicky psané články z odborných časopisů,
jako je třeba Journal of Contemporary History. V těchto periodikách publikovali své stati o
Železné gardě historici jako Radu Ioanid nebo Eugen Weber. Vzhledem k tomu, že jsem ke
svému tématu nalezl opravdu dostatek tištěné literatury, internet a elektronické zdroje jsem
využil minimálně a pouze okrajově.
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1. Byla Železná garda fašistickou organizací? – vymezení pojmů
Dříve, než začnu ve své práci rozebírat zkoumanou problematiku, je nutné vyjasnit si
terminologii. Naskytne se zde otázka, mezi jaké politické ideologie můžeme Legii archanděla
Michaela, resp. Železnou gardu1, zařadit. Vzhledem k tomu, že tato práce není a ani nemíní
být politologickou analýzou problému, pokusím se jen ve stručnosti vymezit základní
pojmosloví.
Nejprve je třeba zamyslet se nad otázkou, zda lze Železnou gardu označit jako
fašistickou organizaci. V literatuře, ať už české nebo zahraniční, se poměrně často vyskytují
slovní spojení typu rumunský fašismus a jemu podobná. Zjednodušující pohled v tomto
přináší komunistická historiografie, která zpravidla nazývá každou radikálnější ideologii
s pravicovými rysy jako fašistickou, příp. teroristickou.2 Protože však fašismus jako ideologie
pochází z Itálie a bez problému lze jako fašistické označit pouze Mussoliniho hnutí, je možná
vhodnější pro ostatní evropská hnutí podobného ražení použít jiného označení.
Fašismus lze velmi zjednodušeně definovat jako politickou ideologii, která si klade za cíl
nastolit vládu silné ruky a využívá boje jako prostředku k jejímu dosažení. Fašismus klade
důraz na roli Vůdce jakožto nejvyšší autority, jemuž jsou všichni ostatní podřízeni a který má
neomezenou moc. Typickým znakem fašismu je militantní nacionalismus.3 Svého největšího
nepřítele spatřují fašisté především v lidském rozumu, liberalismu, kapitalismu a komunismu
(potažmo i socialismu).4
Všechny zmíněné vlastnosti se týkají i Železné gardy. Její ideologie ovšem zahrnovala i
jiné znaky, jako např. antisemitismus a rasismus5, a pak i velmi specifické prvky jako téměř
posvátnou úctu k církvi, důraz na rolnický stav, kult smrti nebo vlastní filozofický směr. Tyto
rysy ji od Mussoliniho i Hitlera značně odlišovaly. Jak je tedy patrné, ideologie Železné gardy
se zdaleka ve všem neztotožňovala s fašismem tak, jak je definován. Z tohoto důvodu bude
nejlépe Železnou gardu označovat obecnějším pojmem jako hnutí extrémně pravicové nebo
radikálně pravicové, neboť ji skutečně nelze jednoznačně zařadit k fašismu, nacismu ani
jiným příbuzným ideologiím a programům tehdejší doby. Toto se týká i ostatních ideově
podobných uskupení v meziválečném Rumunsku.

1

Pro zjednodušení se v této kapitole budu držet názvu Železná garda.
ISAC Victor, O istorie obiectivă a Mişcării Legionare, Deva: Editura “Călăuza”, 1997, s. 116.
3
Podrobněji viz např. HEYWOOD Andrew, Politické ideologie, Praha: Victoria, 1994, s. 162-181.
4
Ke kategorii Nepřítele blíže viz KOTLÁN Pavel, Fašismus a jeho česká podoba, Přerov: Šárka, 2001, s. 23-26.
5
V tomto se Železná garda blíží německému nacismu, přestože její vedení nikdy nerozvinulo oficiální rasistické
teorie jako Hitler ve svém Mein Kampfu.
2
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Vzhledem k tomu, že by se legionáři, tedy členové Legie archanděla Michaela, měli
správně od roku 1930, kdy se tato organizace začala nazývat Železnou gardou, spíše
označovat jako gardisté, docházelo by v práci k prolínání obou pojmů a text by podle mého
názoru mohl místy působit poněkud chaoticky. Proto se v celé práci přidržím termínu
legionáři jak pro označení členů Legie, tak i příslušníků Gardy.

2. Rumunsko v meziválečném období
2.1. Teritoriální vymezení
Rumunské knížectví (od roku 1881 království) bylo původně státním útvarem
zahrnujícím dvě tzv. Podunajská knížectví, a sice Valašsko a Moldavsko.6 Postupně se
k území Rumunska připojila i další teritoria obývaná v převážné většině rumunským
obyvatelstvem. Berlínský kongres potvrdil v roce 1878 Rumunsku plnou nezávislost na
Osmanské říši a zároveň přiřkl tomuto státu severní Dobrudžu7 a deltu Dunaje. Během první
balkánské války, která proběhla roku 1912, vyhlásilo Rumunsko neutralitu a nezúčastnilo se
bojů států Balkánské ligy8 proti Osmanské říši. Do druhé balkánské války z roku 1913 se však
již Rumunsko zapojilo na straně protibulharské koalice a tento krok mu přinesl zisk jižní
Dobrudže9 na úkor svého jižního souseda, který byl potvrzen následnou bukurešťskou
mírovou smlouvou.
Po vypuknutí první světové války vyhlásilo Rumunsko zpočátku neutralitu. Oba
mocenské bloky se snažily získat Rumunsko na svoji stranu slibem připojení dalších území
obývaných rumunským obyvatelstvem. Ústřední mocnosti nabízely Rumunsku v případě
vítězství anexi Besarábie, jež byla dosud součástí Ruska. Státy Dohody naopak přislíbily
Rumunům za vstup do války na jejich straně přičlenění Sedmihradska, Banátu a Bukoviny na
6

Obě knížectví byla od 15. století vazalskými státy Osmanské říše, byť netvořila přímo její integrální součást, a
musela odvádět sultánovi pravidelnou daň z míru (tzv. tribut). Drinopolským mírem z roku 1829, který ukončil
jednu z četných rusko-tureckých válek, získalo Rusko faktický protektorát nad Podunajskými knížectvími, který
byl po ruské porážce v krymské válce dle pařížské mírové smlouvy v roce 1856 nahrazen společným
protektorátem velmocí, především Velké Británie, Francie, Ruska, Rakouska a Pruska. Roku 1859 došlo ke
sjednocení Valašska a Moldavska prostřednictvím personální unie pod knížetem Alexandru Ionem Cuzou a tím
vzniklo Rumunské knížectví. Více o územním vývoji Rumunska viz např. HONZÁK František a kol., Evropa
v proměnách staletí, Praha: Libri, 2001.
7
Část Dobrudži, která je součástí Rumunské republiky dodnes.
8
Spojenectví Srbska, Černé Hory, Bulharska a Řecka.
9
Jižní Dobrudža nebo také Cadrilater (název podle čtyřúhelníkového tvaru území) byla teritoriem, na němž
nemělo rumunské obyvatelstvo nikdy většinu, a držba tohoto území vlastně neměla pro Rumunsko žádný přínos.
Naopak se stala problematickým bodem v rumunsko-bulharských vztazích po celé meziválečné období.
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úkor Rakouska-Uherska. Nakonec se Rumunsko v roce 1916 pod vedením krále Ferdinanda I.
a předsedy vlády Iona I. C. Brătiana rozhodlo připojit se k Dohodě, neboť vidina připojení
Sedmihradska byla odvěkým snem snad všech Rumunů. Následně byla 27. srpna 1916
podepsána bukurešťská spojenecká smlouva Rumunska s Dohodou.
Vzhledem k revolučním událostem v Rusku z roku 1917 se naskytla příležitost pro
spojení Besarábie s Rumunskem, byť tento krok nebyl součástí původního plánu Dohody.
Zástupci besarabských Rumunů vytvořili v prosinci 1917 v Kišiněvě tzv. Zemskou radu
(Sfatul łării), jež se vyslovila pro sjednocení regionu s Rumunskem. Po několikaměsíčních
bojích mezi rumunskou armádou a sovětskými oddíly schválila Zemská rada dne 9. dubna
1918 připojení Besarábie k Rumunskému království. 27. října 1918 bylo v bukovinské
metropoli Černovicích dojednáno a odsouhlaseno sjednocení celé Bukoviny s Rumunskem.10
Koncem roku 1918 se aktivizovali i představitelé rumunského etnika v Sedmihradsku.
Vytvořili Rumunskou národní radu, která vyhlásila právo na sebeurčení místních Rumunů a
dohodla s uherskou vládou sjednocení Sedmihradska s Rumunskem. Dne 1. prosince 1918 se
v sedmihradském městě Alba Iulia sešlo velké shromáždění sedmihradských Rumunů, které
se jednoznačně vyslovilo pro připojení Sedmihradska11 a Banátu12 k rumunskému státu. Nové
maďarsko-rumunské hranice byly potvrzeny Trianonskou mírovou smlouvou ze 4. června
1920. Mírová smlouva s Bulharskem v Neuilly, podepsaná 27. listopadu 1919, pak potvrdila
rumunskou držbu jižní Dobrudže.13
Spojením všech zmíněných území vzniklo tzv. Velké Rumunsko (România Mare) coby
stát zahrnující všechna území většinově obývaná rumunským obyvatelstvem. V porovnání se
130 177 km2 a 7 160 682 obyvateli předválečného Rumunského království (tzv. Regatu)
představoval nový státní útvar více než dvojnásobek těchto čísel, přesněji 295 049 km2 a 15
541 424 obyvatel.14 Vznik Velkého Rumunska znamenal završení snah několika generací
rumunských politiků, ale přinesl s sebou i nemálo problémů. Z celkového počtu obyvatel totiž
28 % tvořily národnostní menšiny, z nichž nejpočetnější byli Maďaři, Němci a Židé.
Především posledně jmenovaní pak z velké části představovali hospodářskou a sociální elitu
rumunské společnosti, což bylo trnem v oku mnoha obyčejných lidí.

10

V dnešní době patří k Rumunské republice pouze jižní část Bukoviny, sever je součástí Ukrajiny.
Včetně oblastí Krišany (Crişana) a Maramureše (Maramureş).
12
Banát byl rozdělen mezi Rumunsko a nově vzniklé Království Srbů, Chorvatů a Slovinců tak, že 2/3 jeho
území připadly Rumunsku a zbylá třetina byla začleněna do Království SHS.
13
Podrobněji k jednáním o připojení výše zmíněných území viz např. TREPTOW Kurt (ed.), Dějiny Rumunska,
Praha: Lidové noviny, 2000, s. 255-259.
11
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2.2. Hlavní politické strany a osobnosti politického života
V předválečném Rumunsku existoval v podstatě systém dvou stran. U moci se tehdy
pravidelně střídaly dvě nejvýznamnější politické strany, Konzervativní strana a Národně
liberální strana. Po první světové válce počet politických stran v Rumunsku mnohonásobně
vzrostl. Konzervativní strana, která hájila především zájmy statkářů a bojarů, brzy vymizela
z politického spektra v důsledku provedení agrární reformy. Naproti tomu liberálové si svůj
vliv udrželi a spolu s nově vzniklou Caranistickou (rolnickou) stranou představovali dvě
hlavní politická uskupení v meziválečném Rumunsku.
Národně liberální strana (Partidul NaŃional Liberal) reprezentovala zájmy finanční a
průmyslové buržoazie. Prosazovala hospodářskou doktrínu „sami sebou“ (prin noi înşine),
která znamenala omezení zahraničních investic a převahu rumunského kapitálu ve všech
oblastech ekonomiky. Liberálové sice prosazovali parlamentní demokracii a dodržování
ústavnosti, nicméně sami během svého vládnutí nezřídka používali nedemokratických metod.
Strana si s malými přestávkami udržela vládu v Rumunsku prakticky až do roku 1928. Mezi
hlavní představitele Národně liberální strany patřili členové rodiny Brătianu, především bratři
Ion I. C. (nazývaný někdy Ionel) a Vintilă, a dále Ionův syn Gheorghe. Dalšími významnými
liberály byli např. Gheorghe Tătărescu a Ion Gheorghe Duca.15
V roce 1918 vznikla Caranistická strana (Partidul łărănesc), která získala příznivce
především v zemědělských oblastech a podporovala rozsáhlejší pozemkovou reformu. Dále
volala po rozšíření demokratických práv a svobod občanů a ostře vystupovala proti dominanci
rodiny Brătianu. Na rozdíl od liberálů se caranisté snažili zajistit co největší přísun
zahraničních investic. Působnost této strany byla zpočátku omezena na území Regatu a
postupně se rozšířila i do Besarábie a Bukoviny. Vůdcem caranistů byl valašský politik Ion
Mihalache. Po jednáních se sedmihradskou Rumunskou národní stranou, kterou vedli
sedmihradští politici a někdejší poslanci uherského parlamentu Iuliu Maniu16 a Alexandru
Vaida-Voevod, se obě strany roku 1926 spojily a tím vytvořily Národní caranistickou stranu
(Partidul NaŃional łărănesc). Předáky nové strany se stali již zmínění politici – Mihalache,
14

Viz ROTHSCHILD Joseph, East Central Europe between the Two World Wars, Seattle: University of
Washington Press, 1990, s. 281. První údaje jsou z roku 1912, druhé pak z roku 1920 (pozn. F.Š.).
15
Po smrti uznávaného vůdce liberálů Iona I. C. Brătiana roku 1927 se však Národně liberální strana začala
štěpit na různá uskupení, mezi nimiž panovaly neshody a konflikty. Např. Gheorghe Tătărescu vytvořil ve 30.
letech skupinu tzv. mladých liberálů, kteří protestovali proti politice „starých“ liberálů, tedy vlastního jádra
strany pod vedením Constantina „Dinu“ Brătiana. Po prohraných volbách v roce 1937 se strana opět sjednotila,
ale zanedlouho potom již byla vyhlášena tzv. královská diktatura. Srov. TREPTOW Kurt (ed.), Dějiny
Rumunska…, s. 276-277.
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Maniu a Vaida-Voevod. Mezi další představitele caranistů můžeme zařadit politiky jako
Nicolae Lupu či Armand Călinescu. V prosinci 1928 vyhráli caranisté volby s nejlepším
výsledkem v dějinách Rumunska, když získali téměř 78 % hlasů.17 Avšak ani této straně se
nevyhnulo štěpení. Již v roce 1927 se od caranistů odtrhla skupina kolem již zmíněného dr.
Nicolae Lupu, který směřoval spíše ke spolupráci s liberály.18
Kromě těchto dvou nejsilnějších stran stojí za zmínku ještě několik dalších subjektů
figurujících na politické scéně Velkého Rumunska. V roce 1920 založil populární generál a
válečný hrdina Alexandru Averescu vlastní Lidovou stranu (Partidul Poporului), jež vládla
několikrát během 20. let, ale vždy vydržela u moci jen pár měsíců. Tato strana sama sebe
označovala jako beztřídní, vzešlá pouze „z válečných utrpení“.19 Avšak Averescu se ukázal
být neschopným politikem a jeho strana postupně ztratila na významu. V roce 1932 se od ní
navíc oddělila skupina kolem antisemitského básníka Octaviana Gogy a vytvořila Národně
agrární stranu (Partidul NaŃional Agrar).
Mezi zástupce levicových politických stran patřila Socialistická strana (Partidul
Socialist), v rámci níž postupně vyrostlo její levé křídlo, vyzývající ke vstupu do
Komunistické internacionály (Kominterny). Komunisté brzy získali většinu ve vedení
Socialistické strany, a proto se její demokraticky orientovaní členové odtrhli a založili v roce
1921 Federaci socialistických stran Rumunska, která se o šest let později přetransformovala
v Sociálně demokratickou stranu (Partidul Social Democrat). Ta měla program obdobný
komunistům, nicméně k jeho dosažení hodlala použít pouze takových prostředků, které by
nebyly v rozporu s ústavou a parlamentarismem. K nejvýznamnějším vůdcům sociálních
demokratů náležel Constantin Titel Petrescu.
Levicová frakce socialistů dala roku 1921 vzniknout Rumunské komunistické straně
(Partidul Comunist Român), která byla sekcí Kominterny a byla řízena z Moskvy. Do vedení
RKS se postupně dostali příslušníci národnostních menšin, především Židé, Maďaři a
Ukrajinci, protože někteří rumunští členové se postavili proti direktivám Kominterny, která je
za to vyloučila ze strany a Rumunům již nedůvěřovala.20 Rumunská komunistická strana však

16

Maniu je považován za jednoho z mála politiků meziválečného období, který byl demokratem tělem i duší,
údajně nikdy nepřijal úplatek (což je mezi rumunskými politiky tehdejší doby světlá výjimka) a o němž můžeme
říci, že opravdu žil „pro politiku“ a ne „z politiky“.
17
Ač se to může zdát nepravděpodobné, volby v roce 1928 se považují za nejsvobodnější v celém meziválečném
období. Srov. STAVRIANOS Leften S., The Balkans since 1453, New York: New York University Press, 2000,
s. 694.
18
ROTHSCHILD Joseph, East Central Europe..., s. 294.
19
Tamtéž, s. 295.
20
Vůdcem těchto „odpadlíků“ byl Gheorghe Cristescu. Podrobněji viz TREPTOW Kurt (ed.), Dějiny
Rumunska…, s. 281.
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byla krátce po svém vzniku zakázána a po celé meziválečné období i během druhé světové
války pracovala v ilegalitě.
Poslední skupinou politických stran jsou strany etnických menšin, mezi něž patřila
především Maďarská strana (Partidul Maghiar) a Německá strana (Deutsche Partei). Zatímco
Maďaři odmítali připojení Sedmihradska k Rumunsku a podporovali revizionismus
budapešťské vlády, Němci byli k novému státu loajální a spolupracovali vždy s vládnoucí
stranou. Díky tomu jim byl splněn nejeden požadavek.
V meziválečném Rumunsku existovaly také četné extrémně pravicové politické strany,
ale o těch bude pojednáno na dalších řádcích.

2.3. Postavení Židů v meziválečném Rumunsku
Židovská menšina byla nepochybně významným fenoménem v dějinách meziválečného
Rumunska, který do značné míry ovlivnil sociálně-politický vývoj státu. Ve Velkém
Rumunsku žilo dohromady 728 115 Židů, což představovalo 4 % z celkového počtu
obyvatelstva.21 Žila zde druhá největší židovská komunita ve středovýchodní Evropě, hned po
Polsku. Regionem s nejvyšším počtem Židů (206 958) byla Besarábie, ale co se týče
procentuálního podílu na celkovém obyvatelstvu, v tomto směru patřil primát Bukovině (10,9
% Židů).22
Charakter židovského obyvatelstva v Rumunsku však byl velmi různorodý. Např. ve
Valašsku či Sedmihradsku žili vesměs Židé západního typu, tedy reformně naladění a
liberálně smýšlející, naproti tomu v Moldavsku, Besarábii a Bukovině náleželi tamní Židé
v naprosté většině k východnímu typu a byli konzervativně zaměření a ortodoxní.23 Zatímco
Židé v Regatu zastávali kladné stanovisko k rumunskému kulturnímu prostředí, byť drtivá
většina z nich nikdy nepřijala rumunskou národní identitu, Židé z nově připojených území
byli ovlivněni sociálním a kulturním prostředím země, v níž žili před první světovou válkou.
Můžeme dokonce říci, že zastávali nepřátelské postoje vůči Rumunsku.24

21

Číselné údaje k roku 1930. Převzato z: ROTHSCHILD Joseph, East Central Europe…, s. 284. Ezra
Mendelsohn uvádí ve své knize čísla 756 930, resp. 4,2 %. Viz MENDELSOHN Ezra, The Jews of East Central
Europe between the World Wars, Bloomington: Bloomington Indiana University Press, 1987, s. 178.
22
MENDELSOHN Ezra, The Jews..., s. 179.
23
Právě východní oblasti Rumunska se mohly pochlubit jednou z nejpočetnějších chasidských komunit
v Evropě.
24
Židé v Sedmihradsku a Banátu byli před válkou natolik loajální ke své uherské vlasti, že je budapešťská vláda
využívala jako hlavní nositele maďarizace v těchto územích. Odmítali se smířit s postupující rumunizací
sedmihradských měst a podporovali maďarské instituce a organizace v těchto městech. Nedošlo jim, že „nový“
maďarský antisemitismus je pro ně mnohem nebezpečnější než ten „starý“ rumunský.
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Předválečné Rumunské království mělo bohužel pověst země silně antisemitské25 a
xenofobní a tento stav se přenesl i do nově vzniklého Velkého Rumunska. Častá rolnická
povstání proti rumunským velkostatkářům byla téměř vždy doprovázena útoky na židovské
pachtýře (rum. arendaşi) a jejich pozemky. Rumuni a jejich politické reprezentace nikdy
neusilovali o přátelské vztahy se svými židovskými spoluobčany a odmítali jim udělit
rumunské občanství.26 Až roku 1923 bylo Rumunsko pod nátlakem svých dohodových
spojenců donuceno uznat své Židy jako občany státu a podepsat smlouvu o zrovnoprávnění
všech národnostních menšin s dominantním rumunským etnikem. Ustanovení této dohody
však byla velmi často porušována státní mocí a už vůbec nebyla respektována veřejností, z níž
především studenti vysokých škol se stali nejhorlivějšími zastánci diskriminace Židů a
požadovali zavést numerus clausus27 na univerzitách a jiných institucích. Přes zřetelné
antisemitské nálady rumunské společnosti ani liberální, ani caranistické vlády nezavedly
během 20. let žádné protižidovské zákony, odmítaly násilné akce proti Židům a snažily se
potlačovat všechny akce extrémní pravice.
V meziválečném Rumunsku existovalo několik židovských politických stran, z nichž
nejvýznamnější byl Svaz rumunských Židů (Uniunea Evreilor Români - UER). Jeho
předsedou byl význačný bukurešťský právník dr. Wilhelm Filderman, asi nejdůležitější
představitel a vůdce rumunských Židů v období mezi válkami. Tato strana usilovala o kulturní
emancipaci Židů v Rumunsku, ale nevystupovala tak radikálně jako třeba některé sionistické
strany. Zároveň se však snažila asimilovat Židy politicky s rumunským národem. UER sama
sebe deklarovala jako stranu, jejíž členové jsou „dle etnického původu židovští, národnosti
rumunské, náboženství mojžíšského“.28 Působnost této strany se omezovala prakticky jen na
Regat, v nově připojených územích získaly sympatie místních Židů jiné subjekty. Tato
regionální uskupení29 však vystupovala více nacionalisticky než UER, a proto nezaznamenala
Besarabští Židé sice poznali tvrdou absolutistickou a rusifikační politiku někdejšího carského režimu, nicméně
stále se stavěli kladněji ke komunismu než k rumunskému nacionalismu. Neuvědomili si do značné míry
bolševickou hrozbu.
Naopak Židé z Bukoviny žili doposud v poměrně tolerantním prostředí pod rakousko-uherskou správou a pro ně
opravdu znamenalo přičlenění k Rumunsku zhoršení jejich postavení.
Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in Hungary
and Romania, Iaşi: Center for Romanian Studies, 2001, s. 361.
25
Z ostatních zemí středovýchodní Evropy pouze Rusko vykazovalo větší míru antisemitismu.
26
Liberální strana ovládaná rodinou Brătianu byla sama antisemitsky zaměřená, přestože byla ochotná
spolupracovat se židovskými průmyslníky, ale pouze do té míry, dokud neohrozili jejich politickou moc. Viz
MENDELSOHN Ezra, The Jews…, s. 174.
27
Numerus clausus je omezení podílu jistého etnika v určité oblasti veřejného života.
28
MENDELSOHN Ezra, The Jews…, s. 190.
29
Např. v Besarábii působila regionální odnož levicové sionistické strany Bund, která byla aktivní v celé
středovýchodní Evropě. Jejím hlavním soupeřem byla ortodoxní a konzervativní strana Agudas Jisrael.
Sedmihradsko pak zastupovala politická strana s názvem Národní židovský svaz Sedmihradska, reformně
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takový ohlas. Úspěch UER pramenil i ze snahy této strany o spojenectví s rumunskými
politickými stranami v období parlamentních voleb.30
Tradiční antagonismus mezi UER a židovskými nacionalisty z nových území byl
částečně překonán v polovině 30. let v souvislosti s růstem extrémní pravice. V roce 1936 se
oba póly spojily ve svém úsilí a založily Ústřední radu rumunských Židů, která měla za cíl
bránit Židy proti útokům fašistů a organizovat židovskou emigraci. Předsedou této rady byl
zvolen schopný Wilhelm Filderman.
Židé si v Rumunsku vytvořili rovněž svoji vlastní kulturu a školství. Nejlepší podmínky
pro jejich vznik a rozvoj existovaly v Besarábii a v poněkud menší míře v Bukovině a
metropoli Bukurešti. Z těchto oblastí pocházela většina židovské inteligence, vydávala se tam
velká část židovské literatury a novinových periodik a především v Besarábii existoval
vysoký počet židovských škol od mateřských až po vysoké.
V meziválečné době ovládali Židé hospodářský život země a tvořili rovněž značnou část
vzdělané elity společnosti. Dominovali mezi obchodníky a průmyslovou buržoazií,
představovali velké procento příslušníků tzv. svobodných povolání, tj. lékařů, právníků,
novinářů či vědců. Rovněž v řadách studentstva vysokých škol tvořili Židé vysoké procento.
Nejvíce univerzitních studentů židovského původu se rekrutovalo z Besarábie. Ti pak
odcházeli studovat na vysoké školy po celém Rumunsku, ale nejvíce se jich uchytilo na
univerzitě v moldavské metropoli Jasech (Iaşi). Jejich rumunští spolužáci na ně postupně
začali nahlížet jako na konkurenty, kteří zabírají místa Rumunům. To bylo hlavním důvodem,
proč právě z Jasů se stalo podhoubí pro antisemitismus a proč odtud vzešla první větší
extrémně pravicová organizace v Rumunsku.

3. Počátky rumunského pravicového extremismu
3.1. První extrémistická až fašizující politická uskupení
V reakci na dominanci Židů v hospodářském životě meziválečného Rumunska a na
vzrůst jejich počtu ve státě po připojení nových území se začaly vytvářet radikálně pravicové,
naladěné uskupení vycházející z kořenů židovského osvícenství (Haskaly). V Bukovině pak měli vliv tzv.
folkisté, sionistický směr, který odmítal socialistické ideje Bundu. Podrobněji k jednotlivým židovským
politickým subjektům viz MENDELSOHN Ezra, The Jews..., s. 189-202.
30
Ne že by ostatní židovské politické strany nehledaly možnost využít aliancí s rumunskými stranami, ale činily
tak v míře omezenější než UER. Tato se byla schopná domluvit na alianci dokonce i s antisemitskými
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antisemitské a antikomunistické organizace, které obviňovaly Židy z vykořisťování země,
viděly v nich agenty bolševismu31 a volaly po jejich eliminaci z veřejné sféry.
Jako jedna z prvních takovýchto organizací vznikla v Jasech v srpnu 1919 Garda
národního uvědomění (Garda ConştiinŃei NaŃionale). Založil ji instalatér a elektrikář
Constantin Pancu, jenž kolem sebe shromáždil přibližně 50 podobně smýšlejících dělníků a
intelektuálů.32 Jejich ideologii lze charakterizovat jako vágní verzi nacionálního socialismu
s důrazem především na národní prvek.33 Prosazovali „sociální harmonii a zespolečenštění
výrobních prostředků, ale pouze ve prospěch těch, kteří žijí ve svaté víře v Krista“.34 Byli také
silně antikomunističtí. Cílem Gardy bylo rozbití komunistické organizace v základech tím, že
pořádala násilné útoky na shromáždění komunistů. V bojůvkách této organizace získal své
první zkušenosti C. Z. Codreanu, pozdější vůdce Železné gardy. Codreanu se aktivně podílel
na různých manifestacích, stávkách a jiných akcích pořádaných Gardou a pomáhal vydávat
periodikum Uvědomění (ConştiinŃa). V březnu 1920 se ke Gardě připojila sedmihradská
organizace Bratři kříže (FraŃii de Cruce), vedená A. Frincem a L. Ghilezeanem. Avšak roku
1922 byly obě skupiny rozpuštěny na příkaz úřadů.35
V letech 1922-1923 vznikly další fašistické organizace. Nejprve byla v Kluži ustavena
Rumunská akce (AcŃiunea Românească), v podstatě obdoba Action française, kterou vedli
místní univerzitní profesoři Catuneanu, Ciortea, HaŃigean a student Ion MoŃa, pozdější přítel a
spolupracovník Codreana, o němž ještě bude řeč dále.
Elena Bacaloglu, rumunská novinářka žijící v Itálii, se snažila do své rodné země
importovat ideologii italského fašismu prostřednictvím jakési rumunské odnože italské vládní
strany Fasci di Combattimento. Tato paralelní sekce italských fašistů nesla název Fascio.
Bacaloglu pro svoji myšlenku získala skupinu vědců z univerzity v Kluži, kteří tuto
organizaci přeměnili v kulturní sdružení pod názvem Italsko-rumunské kulturní a hospodářské
národní hnutí (Movimento Nazionale Italo-Romeno Culturale et Economico). Po roztržce
s Mussolinim v roce 1925 se Bacaloglu pokusila iniciovat přeměnu hnutí na politickou stranu,

Brătianovými liberály, neboť takové spojenectví bylo výhodné pro obě strany. Za podporu UER totiž pramenily
liberálům nemalé finanční prostředky.
31
Tento fakt se týkal především Židů v Besarábii, často neprávem považovaných za dezintegrační element se
snahou o iredentu ve prospěch Sovětského svazu.
32
Na ustavující schůzi Gardy byli přítomni lidé těchto profesí: 1 typograf, 1 student, 4 mechanikové z továrny na
tabák, 2 železniční dělníci, 1 kněz a asi 30 dělníků a řemeslníků z dalších odvětví. Srov. CODREANU Corneliu
Zelea, Eiserne Garde, Berlin: Brunnen Verlag/Willi Bischoff, 1939, s. 19.
33
WOOLF Stephen J. (ed.), European Fascism, London: Weidenfeld and Nicholson, 1970, s. 153.
34
FĂTU Mihai, SPĂLAłELU Ion, Garda de Fier – OrganizaŃie teroristă de tip fascist, Bucureşti: Editura
politică, 1971, s. 35.
35
TEJCHMAN Miroslav, Balkánský fašismus, Praha: Academia, 1989, s. 57.
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nazývající se Národní fašistická strana (Partidul NaŃional Fascist), ale její snaha byla policií
v zárodku odhalena a potlačena.36
Současně s iniciativou Eleny Bacaloglu vznikla v Bukurešti splynutím několika
fašistických skupin konkurenční organizace Rumunská národní fascie (Fascia NaŃională
Română), rovněž postavená na ideologii italského fašismu. Jejími vůdci byli jistí Lungulescu
a Băgulescu, kteří získali pro svou stranu zhruba 1500 členů, mezi něž patřili především
vysokoškolští studenti, úředníci a vojáci. Tito lidé plánovali očistit společnost od všech
levičáků, zejména komunistů a socialistů, a zasazovali se o provedení agrární reformy a
zrušení velkostatků. Chtěli zachovat agrární charakter Rumunska tím, že brojili proti
industrializaci. V neposlední řadě pak vystupovali proti Židům a plánovali očistu Rumunska
od Židů.37 Svých cílů však nehodlali dosáhnout parlamentními prostředky, ale pomocí
nastolení diktatury, která by po nějakém čase byla schválena plebiscitem.38 Své názory
publikovali v časopise Fascismul. Roku 1925 se však Rumunská národní fascie rozpadla a její
členstvo splynulo s Cuzovou Ligou křesťanské národní obrody (viz dále).
Ani jedna z těchto organizací, usilujících o etablování západoevropských modelů fašismu
v Rumunsku, se však výrazněji neprosadila, a brzy byly rozpuštěny buď vlastní iniciativou,
nebo z donucení státní moci.

3.2. Alexandru C. Cuza a Liga křesťanské národní obrany
První větší fašistickou organizaci zformoval Alexandru C. Cuza (1857-1940), profesor a
vedoucí katedry ekonomie na univerzitě v Jasech. Cuza začínal jako socialista, ale pod vlivem
učení nacisty Gregora Strassera se brzy stal nacionalistou. Hlásal bojovný antisemitismus a
vystupoval proti parlamentnímu zřízení.39 Již v roce 1910 založil spolu s historikem Nicolaem
Iorgou Národně demokratickou stranu (Partidul NaŃional Democrat), základem jejíhož
programu bylo všeobecné volební právo pro muže a restriktivní opatření vůči Židům.40 Po
první světové válce však Cuza tuto stranu opustil, neboť se mu zdála málo radikální, a roku
1919 vytvořil vlastní Stranu křesťanskou národně demokratickou (Partidul NaŃional
Democrat Creştin), jež se ale po pouhém roce rozpadla. Počátkem roku 1922 založil Cuza a

36

Srov. HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“ in Rumänien. Soziale Bewegung und politische
Organisation, München: R. Oldenbourg Verlag, 1986, s. 115-116.
37
Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 364.
38
HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“..., s. 118.
39
Srov. TEJCHMAN Miroslav, Balkánský fašismus…, s. 58.
40
Mezi zakládající členy této strany patřil i Ion Zelea Codreanu, otec pozdějšího vůdce Železné gardy. Srov.
ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right. A Historical Profile, London: Weidenfeld and
Nicholson, 1965, s. 511.
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jeho kolegové z Jasů Nicolae Paulescu, Ion Zelea Codreanu, Constantin Şumuleanu a
Alexandru Naum Národně křesťanskou unii (Uniunea NaŃional Creştină), jejímž cílem bylo
„hájit všemi zákonnými prostředky hospodářské, politické a kulturní zájmy Rumunů proti
Židům, a tím přispět k uchování národních, demokratických a křesťanských myšlenek“ a
zavedení numeru clausu na rumunských univerzitách.41 Jejím tiskovým orgánem se stal
časopis Národní obrana (Apărarea NaŃională).
4. března 1923, v souvislosti se schválením nové rumunské ústavy, vytvořil profesor
Cuza v Jasech Ligu křesťanské národní obrany (Liga Apărarii NaŃional Creştine – LANC),
která již byla moderní politickou stranou s ultranacionalistickým programem.42 V této
organizaci se sdružili studenti a profesoři ze čtyř rumunských univerzit. LANC volala hlavně
po etnické jednotě státu, emancipaci rolníků pomocí vzdělání a osvěty a převýchově dělníků.
Postupně do programu přijala po vzoru NSDAP také demagogická hesla proti
velkokapitalistům. V zahraniční politice zdůrazňovala orientaci na Německo a Itálii. Hlavní
náplní programu strany byl však antisemitismus. LANC prosazovala omezení pobytu a
výkonu povolání pro Židy, zavedení numeru clausu ve všech oblastech veřejné činnosti,
vyvlastnění židovského majetku a splnění všech požadavků radikálního studentstva.43 Později
dokonce chtěla „očistit rumunskou společnost od nebezpečných židovských parazitů, bastardů
a degenerovaných živlů, kteří nejsou schopni vytvořit komplexní a produktivní skupinu ve
společnosti“.44 Jako svůj symbol měla LANC černý prapor, na okrajích lemovaný rumunskou
trikolórou se svastikou uprostřed na bílém poli, symbol, který již od roku 1910 používali
rumunští antisemité. Do čtyř rohů hákového kříže si navíc ligisté přidali nápis složený rovněž
ze čtyř částí, a sice „Jedna země, jedno právo, jeden lid, jeden král“.45 Příslušníci jejích
úderných oddílů, tzv. kopiníci (lăncieri), se oblékali do modrých košil.
Než mohl být přijat nový člen LANC, musel nejprve na nějaký čas působit v
jejích lokálních skupinách, tzv. bratrstvech, sestávajících z počtu 12 až 50 členů. Když byl
uchazeč uznán za spolehlivého a způsobilého, mohl se teprve pak stát řádným příslušníkem
Ligy. K ústřednímu stranickému vedení bylo přičleněno mládežnické oddělení, které se dělilo
dle počtu členů buď na dekurie, nebo na centurie, kohorty, případně legie.46
Do nové strany vstoupili kromě Cuzových spolupracovníků také lidé z předválečné
Národně demokratické strany, z Lidové strany generála Avereska a v roce 1925 s ní splynuly i
41

HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“..., s. 120.
Cuza se stal prezidentem této strany, Codreanu jeho organizačním tajemníkem.
43
Tamtéž, s. 121.
44
MANN Michael, Fascists, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 265.
45
Tamtéž.
42
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Rumunská akce a Rumunská národní fascie. Cuza však odmítal zavést do organizace
disciplínu a řád. Prohlásil, že „LANC nepotřebuje disciplínu, neboť zde nejsme
v kasárnách“.47 Největšího vlivu dosáhla strana roku 1926, kdy měla deset poslanců
v parlamentu. Rok nato se ovšem rozpadla na několik vzájemně nepřátelských skupin a
nepředstavovala již větší politickou sílu.

4. Legie archanděla Michaela, Železná garda
4.1. Corneliu Zelea Codreanu – mládí, počátky jeho politické kariéry
Corneliu Zelea Codreanu se narodil 13. září 1899 v severomoldavském městečku Huşi.
Pocházel z rodu lesníků. Jeho pradědeček Simion Zale byl rodák z Maramureše, ale usadil se
v Bukovině.48 Corneliův dědeček Nicolae Zale sloužil u dragounů císaře Františka Josefa.
Během této doby byla Bukovina přidělena pod vojenskou správu polské Haliče, a proto si
Zale z důvodu srozumitelnosti změnil jméno na Zelinski. Otec Cornelia Ion Zelinski, profesor
na gymnáziu v Huşi a blízký přítel Cuzy a Iorgy, se stal přesvědčeným rumunským
nacionalistou, a proto si své příjmení změnil na rumunské Zelea a navíc si ke svému jménu
přidal přídomek Codreanu z úcty k předkům lesníkům.49 Ion Zelea Codreanu se oženil
s dívkou německého původu Elisabeth Braunerovou, jejíž pradědeček Adolf Brauner přišel
před dávnými lety do Bukoviny z Bavorska coby celní úředník a pracoval tam v tehdejším
hraničním městě Suceava.50 Ion a Elisabeth spolu měli sedm dětí, které všechny nesly jména
dávných rumunských či dáckých hrdinů. Jedné z dcer dali jméno Iredenta, jeden z bratrů byl
pojmenován podle posledního dáckého krále Decebal, jiný zase podle sedmihradského hrdiny,
jenž vedl v 18 století rolnické povstání proti Habsburkům, Horia. Nejstarší syn Corneliu
dostal jméno podle toho, že se narodil v den sv. Cornelia, prvního vojáka římské centurie
Caesarea, který přijal křesťanství.51

46

Srov. HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“..., s. 122.
CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 94. Tento názor mu později zazlíval Codreanu a zde bylo
zaseto sémě pozdějších rozporů mezi ním a Cuzou.
48
Obě zmíněné oblasti byly tehdy součástí Habsburské monarchie. Zatímco Maramureš spadal pod uherskou
část, Bukovina náležela k Předlitavsku.
49
HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“..., s.131-132. Přízvisko Codreanu pochází z rumunského
slova codru, znamenajícího les.
50
Podrobněji ke Corneliovým předkům viz CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 457.
51
ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right..., s. 517.
47
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Mladý Corneliu Zelea Codreanu vyrůstal v silně konzervativním, nacionalistickém a
antisemitském prostředí. V roce 1911 se zapsal do vojenské školy v budově bývalého kláštera
v Mănăstirea Dealului52 a její absolvování ho ovlivnilo na celý zbytek života. Když
Rumunsko vstoupilo do první světové války, jeho otec šel bojovat do armády jako
dobrovolník. Codreanu se k němu chtěl přidat, ale byl pro své přílišné mládí odmítnut.53
Pokračoval proto ve svých studiích, tentokrát na pěchotní škole ve městě Botoşani, a doufal,
že bude moci brzy narukovat. Ale válka skončila příliš brzy, než aby k tomu dostal šanci.
Po skončení války probíhaly boje se sovětským Ruskem v Besarábii. Codreanu se obával
bolševického vpádu do Rumunska, a proto v březnu 1919 shromáždil několik svých přátel
v Dobrinském lese blízko rodného Huşi, kde přísahali, že se za každou cenu postaví
bolševickému útoku a v případě okupace Rumunska budou pokračovat v partyzánském
odboji.54 Ale situace se brzy uklidnila a Codreanu začal studovat právnickou fakultu
univerzity v Jasech, kde se dostal pod vliv antisemitského profesora Cuzy. Přidal se zde k již
zmíněné skupině okolo Constantina Pancua a společně rozbíjeli levicové schůze a zasahovali
proti stávkám organizovaným komunisty. Zároveň útočili na místní Židy a rozpoutali proti
nim faktický teror. Samozřejmě byli Židé vyloučeni z jakékoliv účasti na studentských akcích
v Jasech.
Na podzim roku 1920 Codreanu se svými kumpány požadovali, aby byl nastávající
akademický rok zahájen bohoslužbou, a byli připraveni si své přání vynutit násilím.
Neuposlechli výzev ke klidu z úst děkana právnické fakulty a zaútočili na liberálně a levicově
orientované studenty a vyrabovali kancelář místních novin, které proti nim napsaly odsuzující
články.55 Všechny tyto akce byly vedeny ve jménu antisemitismu. Nakonec byla nucena
zasáhnout policie a Codreanu byl následně vyloučen ze studií. Avšak profesor Cuza jednal na
jeho obranu, docílil Codreanova návratu na univerzitu a umožnil tak jeho absolvování v létě
roku 1922.56
Na podzim téhož roku odjel Codreanu na rok studovat do Berlína. Nelíbilo se mu, že
němečtí studenti v sobě nemají dostatečně zakořeněné antisemitské názory. Když poprvé
slyšel projev Hitlera, byl uchvácen jeho charismatem.57 Od svého německého spolužáka se
rovněž dozvěděl o událostech v Itálii, kde se chopil moci vůdce fašistů Benito Mussolini.
Codreana Mussoliniho puč potěšil, přestože italští fašisté nebyli antisemité. Byl přesvědčen,
52

Název znamená „klášter na kopci“.
Bylo mu tehdy 17 let. Viz CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 12-13.
54
Tamtéž, s. 9.
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NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 354.
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Srov. CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 40-52.
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že “kdyby Mussolini žil v Rumunsku, musel by být bezpodmínečně antisemitou, neboť jeho
fašismus v prvé řadě hlásá obranu vlastního lidu proti všem nebezpečím, která mu hrozí. (…)
To znamená odstranit židovské nebezpečí, čímž bude vytvořena cesta pro svobodný život, na
nějž mají Rumuni právo.”58 V prosinci 1922 se ke Codreanovi dostala zpráva o generální
stávce rumunských studentů proti nové ústavě, jejíž článek 7 umožňoval “všem rumunským
Židům udělit státní občanství a všechna politická práva”.59 Codreanu zrovna dlel v Jeně a bez
váhání se vrátil do Rumunska, aby se postavil do čela studentských protestů.
Mezitím vznikla LANC a Codreanu si po návratu z Německa rozdělil svůj čas mezi
studentské hnutí a činnost v rámci Cuzovy Ligy. Po schválení nové ústavy začala LANC
sbírat podpisy občanů nesouhlasících se článkem 7. Codreanu objížděl celou zemi a cestou
nacházel mnoho sympatizantů, kteří byli ochotni pomstít “zradu rumunských zájmů”.60 Avšak
tato akce nic nezmohla, a proto se Codreanu rozhodl jednat násilně. Dne 26. března 1923 v
noci přepadl se svými přáteli ghetto v Jasech. Ve svých pamětech popsal akci takto: “V této
oblasti (ghettu – pozn. F.Š.) nebydlel jediný Rumun. Tisíce Židů byly v tu ránu vzhůru a
shromáždily se jako hnízdo odporných červů. Když nás uvítaly střelbou, dali jsme jim
okamžitou odpověď a střelbu jsme opětovali. Poté jsme splnili svou povinnost a zastřelili
jsme všechny, kteří se nám postavili do cesty. Byli jsme připraveni Židům ukázat, že Jasy,
staré hlavní město Moldavska, stále ještě zůstanou rumunské. Chtěli jsme, aby si Židé
uvědomili, že zde vládne naše ruka, která určuje válku a mír, která trestá nebo odpouští.”61
Opět však zasáhla policie a Codreanu byl zatčen, ale již brzy byl propuštěn. Proto se mohl
postavit do čela delegace třiceti rolníků, která byla v říjnu 1923 poslána do Bukurešti, aby
tlumočila Cuzovy požadavky premiéru Brătianovi. Když Codreanu pohrozil násilným vpádem
do sídla vlády, premiér přestal váhat a delegaci ihned přijal.62
Avšak Brătianu neměl v úmyslu vydávat žádné protižidovské zákony a požadavky
cuzistů odmítl. Codreanu neviděl jinou možnost, než se zbavit politiků majících zodpovědnost
za článek 7 ústavy a zároveň se vypořádat s vedoucími představiteli rumunských Židů. Jeho
úmysly však někdo vyzradil a Codreanu byl znovu zatčen a držen ve vyšetřovací vazbě ve
věznici Văcăreşti. Během výslechů své myšlenky sdělil přímo a na rovinu, aniž by něco
zamlčoval, ale neřekl, na kdy měl naplánované tyto vraždy. Ještě před verdiktem soudu stihl
Codreanův přítel Ion MoŃa zastřelit zrádce, který je udal. Pro veřejnost bylo obrovským
57
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překvapením, když byli obžalovaní zproštěni viny a s výjimkou MoŃy se všichni mohli vrátit
do Jasů.63
Po propuštění si Codreanu určil sebezdokonalování prostřednictvím tvůrčí práce,
disciplíny a především víry v Boha a sebe sama jako svůj prvořadý cíl a zavrhl na nějaký čas
násilí jako vhodný prostředek boje.64 6. května 1924 Codreanu svolal první z tzv. Bratrstev
kříže (FraŃii de cruce),65 což byly skupiny sdružující žáky, studenty a vesnickou mládež, tedy
mladé osazenstvo, toužící bojovat za obnovu rumunského národa. Do čela bratrstev byl
jmenován Ion MoŃa.66
Codreanu se svými studentskými přáteli se rozhodli zakoupit dům v Ungheni nedaleko
Jasů na břehu řeky Prut a vybudovat si z něj svoje ústředí. Avšak během stavebních úprav
poslal sadistický policejní prefekt z Jasů Constantin Manciu na Codreana a jeho druhy své
muže, kteří je tvrdě napadli a odvlekli ke svému veliteli. Na příkaz Mancia byli krutě mučeni
a biti a pouze zásah profesora Cuzy a jeho spolupracovníka profesora Şumuleana je ochránil
od nejhoršího.67 Poté, co byl osvobozen, uchýlil se Codreanu na svoji oblíbenou horu Rareu
v maramurešských Karpatech a zde strávil půldruhého měsíce sám, pouze za občasné
společnosti místních pastevců, kteří mu poskytli přístřešek a stravu.68
Po návratu do Jasů zjistil, že policejní prefekt Manciu byl odměněn za zásah proti němu a
jeho druhům, a proto jej 24. října 1924 zastřelil. Ihned nato byl znovu zatčen. Lidé však
chápali vraždu neoblíbeného a krutého prefekta jako hrdinský čin. Codreanu byl dlouze
vyslýchán soudní porotou a sdělil, že hodlá pokračovat ve své práci pro lid.69 Nakonec jej
porotci opět osvobodili a Codreanu se triumfálně vrátil zpět do Jasů. Několik osvobozujících
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Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 366.
Také MoŃa byl však brzy propuštěn
64
NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 367.
65
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kříže. Viz. ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right..., s. 520.
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ROGGER Hans, WEBER Eugen, The European Right..., s. 521.
67
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rozsudků bylo důkazem skutečnosti, že rovněž soudci mají dost zkorumpované a nepopulární
vlády liberálů.
V červnu 1925 se Codreanu oženil s mladou dívkou Elenou Ilinoiu, dcerou železničního
úředníka, s níž se v srpnu 1924 zasnoubil. Byla to nanejvýše skromná žena, jež se nejraději
držela v pozadí.70

4.2. Založení Legie archanděla Michaela
Během prvního krátkého pobytu ve vězení Văcăreşti vypracoval Codreanu plán své
vlastní organizace, kterou plánoval založit po propuštění. Toto uskupení mělo působit v rámci
Cuzovy LANC a mělo sloužit jako vzdělávací instituce a zároveň jako ozbrojené bojůvky.
8. listopadu 1923 v den svátku sv. Michaela a Gabriela Codreanu uvažoval, jak budoucí
organizaci pojmenovat. Ve vězeňské kapličce objevil obrázek archanděla Michaela, který na
něho zapůsobil tak hluboce, „jakoby archanděl Michael stál živý přímo přede mnou“.71 Proto
se rozhodl svoji pozdější organizaci nazvat jménem archanděla Michaela.
Postupem času, jak Codreanu pracoval pro Cuzovu LANC, začaly vyplouvat na povrch
rozdílné představy obou mužů nejen o složení organizace, ale rovněž o ideologických
záležitostech. Problém byl, že profesor Cuza si přál klasickou politickou stranu vytvořenou na
demokratickém základě. Zastával názor, že „do Ligy může vstoupit každý a může v ní zůstat,
jak dlouho může nebo si přeje“.72 Codreanu však toužil po jednotné, výběrové bojové
organizaci, v níž má vládnout disciplína a jejíhož vůdce musejí všichni na slovo poslouchat.
Cuza se navíc koncem 20. let přestal orientovat na rolníky, protože byl přesvědčen, že již byli
uspokojeni agrární reformou, kdežto pro Codreana byli rolníci vždy prvořadým předmětem
zájmu.73 Codreanu považoval Cuzu za pouhého teoretika, který není schopen prakticky vést
takové uskupení. Codreanovy snahy změnit charakter LANC nebyly úspěšné, a aby se
vyhnuli otevřenému střetu s Cuzou, odjeli Codreanu s MoŃou a se svými manželkami na
studia do francouzského Grenoblu.74 Na zdejší univerzitě byli přijati na studium národního
hospodářství.75
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Tamtéž, s. 211-212. Jejich svatba byla velkolepá, dostavily se desítky tisíc lidí. Svatební průvod byl údajně
čtyři míle dlouhý.
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rumunské kroje, ale příjmy z této činnosti nebyly dostatečné, a proto časem začali vypomáhat na poli u jistého
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V květnu 1926 se Codreanu vrátil dočasně domů, aby se mohl zúčastnit chystaných
parlamentních voleb. Byl vybrán za kandidáta LANC ve Focşani. Průběh voleb byl
poznamenán manipulacemi (což bylo v meziválečném Rumunsku naprosto běžné), přesto
LANC získala 124 778 hlasů, převážně od obyvatel měst s vysokým podílem Židů na
severovýchodě, a tím dostala 10 křesel v parlamentu.76 Avšak krátce po volbách se poslanci
LANC znesvářili a začali se vzájemně obviňovat ze „zaprodanectví Židům“.77
Úpadek LANC přesvědčil Codreana o nutnosti založit si co nejdříve vlastní organizaci,
prostřednictvím níž by mohl uskutečnit své představy. Proto svolal dne 24. června 1927 do
svého bytu v Jasech své druhy z vězení Văcăreşti a vydal „Denní rozkaz číslo 1“: „Dnes
v pátek 24. června 1927, v den sv. Jana Křtitele o desáté hodině večerní, zakládá se Legie
archanděla Michaela pod mým vedením. Ten, jehož víra nezná hranic, nechť vstoupí do
našich řad. Ten však, kdož pochybuje a váhá, zůstane nám vzdálen. Vůdcem stálé stráže
svatého obrazu (portrétu archanděla Michaela – pozn. F.Š.) jmenuji Radu Mironovici.
Corneliu Zelea Codreanu.“78 Nová organizace se stala skutečností. Jak již její název napovídá,
odvolávala se na archanděla Michaela, jehož považovala za patrona Rumunska, a Lucifer byl
vybrán jako symbol všeho zlého, tedy, v očích legionářů, komunistů, kapitalistů a Židů.79
8. listopadu 1927, v den sv. Michaela, byli přijati první členové do nově vzniklé Legie a
složili slavnostní přísahu.

4.3. Ideologie a program legionářů
Ideologie Legie archanděla Michaela se v mnohém lišila od ideologií ostatních
srovnatelných extrémně pravicových stran v meziválečné Evropě. Nejprve je třeba zmínit, že
Legie sama sebe nechápala jako klasickou politickou stranou, nýbrž dle Codreana byla „spíše
školou a vojskem než politickou stranou“.80 Legie neměla v době svého vzniku roku 1927
prakticky žádný program, řídila se pouze čtyřmi zásadami („brázdami pluhu“): 1) víra v Boha,
2) víra ve vlastní poslání (záchranu Rumunska), 3) vzájemná láska (věrnost, kamarádství,

venkovana, s nímž navázali přátelství. Ten jim poskytoval zároveň i stravu. Podrobněji o francouzském pobytu
viz CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 224-230.
76
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připravenost k nasazení), 4) píseň (legionářská hymna „Probuďte se, Rumuni“, lidové a
pochodové písně).81
Program Legie vycházel jak z domácích myšlenkových tradic, tak i z některých postulátů
z ideologií evropských fašistických režimů. Byla to extrémistická až fašizující ideologie,
doplněná však o některá rumunská specifika. Podívejme se zde proto podrobněji na její
jednotlivé aspekty.
Na rozdíl od Mussoliniho fašistů či Hitlerových nacistů uctívali legionáři církev a
náboženství. Pravoslavné křesťanství chápali jako jedinou správnou víru. Již samotný styl a
rétorika legionářů vykazovaly jejich hluboké náboženské přesvědčení. Codreanu, sám silně
věřící člověk, byl přesvědčen, že politiku nelze oddělit od náboženství. Vyzýval legionáře
k pravidelným návštěvám nedělních bohoslužeb a připomínal jim, aby se často modlili za
blaho národa.82 Rovněž každá legionářská schůze začínala modlitbou a vzýváním předků.
Tomu přikládal Codreanu velký význam a chtěl, aby si legionáři uvědomili, jak podstatně se
jejich hnutí liší od jiných podobných v Evropě. Vůdce legionářské propagandy Mihai
Polihroniade napsal: „Fašismus zbožňuje stát, nacismus rasu a národ. Naše hnutí si neklade za
cíl naplnit úděl rumunského národa, nýbrž chce docílit jeho spásy a vykoupení.“83 Legie
archanděla Michaela bývá vědci označována za jediné extrémně pravicové, příp. fašistické
hnutí s náboženskou strukturou. Každý legionář musel být připraven za svoji víru položit i
život, kdykoliv by to bylo nutné.84
Velkou roli v legionářské ideologii hrál náboženský symbolismus. Jak již bylo řečeno,
obraz archanděla Michaela představoval všemi legionáři uctívanou ikonu, a čím více nesnází
a překážek museli legionáři překonávat, tím více se utíkali pod ochranu archanděla a stínu
jeho meče.85 Legionáři sami sebe považovali za Bohem vyvolené k přetvoření a obrození
rumunského národa, který měl být zbaven všech dosavadních nešvarů. Tato snaha byla
přirovnávána ke vzkříšení Krista. Legionáři dokonce plánovali doplnit pravoslavný kalendář o
jména vlastních svatých a proroků.86 Symbolické bylo také vystupování samotného Codreana.
Ten při svých cestách po Rumunsku, na nichž získával přívržence, vjížděl do každé vsi vždy
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na bílém koni87, v lidovém kroji a s křížem v ruce, obklopen legionáři v tradičních
uniformách, s hajduckými čapkami na hlavách a vlajícími prapory v rukou. Zastavil se vždy
před kostelem, kde již byl očekáván davy vesničanů, a tam pronášel své proslovy.88 Během
těchto shromáždění se zpívaly lidové, nacionalistické, ale i náboženské písně, a akce tak
připomínaly bohoslužbu. Díky osobitému a netradičnímu stylu jednání si Codreanu na svoji
stranu postupně získal značné množství převážně chudých a nevzdělaných vesnických
obyvatel.
Ze všech sociálních vrstev legionáři nejvíce upřednostňovali a podporovali rolníky, jež
chápali jako „jediné pravé a čisté rumunské duše“. Mimořádná úcta k venkovu a jeho
obyvatelům byla vyjádřena tím, že každý legionář nosil kožený pytlíček visící na řemínku
okolo krku, který v sobě skrýval kus hlíny. Tato zemina byla vybírána z míst, na nichž se
odehrály významné bitvy rumunských dějin a kde byla po staletí míšena krev hrdinů.89
Kožený pytlíček s hlínou měl symbolizovat obrovskou úctu legionářů k „rodné hroudě“ a
zemi prapředků.90 Aby mohl zdravý vývoj rumunského státu dospět ke zdárnému konci,
mínili legionáři, že musí existovat schopná a aktivní střední třída, která se však musí skládat
pouze z Rumunů a nezahrnovat žádné cizí elementy.91
Iniciační obřady nových legionářů byly velkolepé a slavnostní. Konaly se zpravidla
v noci, uprostřed lesa nebo ve zříceninách starobylých hradů. Nováčci zde za svitu pochodní
skládali rituální přísahu na kříž a celá ceremonie byla doprovázena zpěvem nekonečných
písní.92 Zavazovali se dodržovat základní pravidla legionářského života, jakési „šestero“
přikázání, které tvořily tyto zásady: disciplinovaná loajalita, pracovitost, mlčenlivost,
sebevzdělávání, vzájemná pomoc a čestnost. To je mělo připravit na schopnost sebeobrany,
sebeobětování a mučednictví.93 Noví legionáři současně prohlásili, že vstupují do zvláštního
světa a že se učením a praxí stanou novými lidmi. To v nich bez přemíry náboženských
87

Bílý kůň pravděpodobně nebyl náboženským symbolem ani romantickým prvkem, pouze jej Codreanu
využíval jako dopravní prostředek po vesměs nekvalitních rumunských komunikacích, které v některých
okrajových oblastech ani neexistovaly. Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 393.
88
Jeho projevy bývaly velice emotivní a strhující. V jednom z nich například říkal: „Musíme se všichni sjednotit,
muži i ženy. Musíme pro náš národ zosnovat nový osud. Blízko je již hodina spásy a vzkříšení našeho národa.
Kdo věří v Boha a je schopen boje a obětí, ten budiž požehnán. Nové časy klepou na naše dveře. Svět, jehož
duše již dávno vyschla, umírá. Nový svět vyvstává! Svět silných, svět věřících! V tomto novém světě bude místa
pro všechny, bez ohledu na jejich vzdělání, inteligenci, moudrost, ale s ohledem na jejich charakter a víru!“ Viz
CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 332.
89
WEBSTER Alexander F. C., The Romanian Legionary Movement…, s. 29.
90
Legionáři považovali svoje předky za téměř posvátné.
91
K postoji legionářů k jednotlivým společenským vrstvám rumunské populace podrobněji viz IOANID Radu,
The Sacralised Politics of the Romanian Iron Guard, Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 5, No.
3, 2004, s. 439-449.
92
Takové prostředí vybral sám Codreanu, který údajně miloval noční toulky po rumunských horách, při nichž
přespával v opuštěných salaších.
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praktik vyvolalo mýtické nadšení a přání vykonat nějaký pronikavý čin.94 Každý nový člen
Legie oblékl zelenou košili symbolizující počátek „jara rumunského národa“. Na košili měli
legionáři připevněný bílý kříž jako symbol hluboké víry v Boha.95 Legionáři se zdravili
původně římským pozdravem „Na zdar! Ať žije Legie a Kapitán! (Sănătate! Trăiască
Legiunea şi Capitanul!)”.96 Staří zasloužilí členové Legie byli obvykle jmenováni do
Legionářského Senátu (viz dále) nebo vyznamenáni řádem zeleného či bílého kříže. Legionáři
mladší 18 let se sdružovali do Bratrstev kříže, která se mezitím stala součásti Legie a jejichž
vůdcem byl Ion MoŃa.97 Nejradikálnější a nejaktivnější legionáři se mohli stát členy
teroristických oddílů zvaných Komanda smrti (Echipele morŃii), zdravících se mezi sebou
pozdravem „Ať žije smrt! Ať žije vítězství Legie!“.98
Filozofickou

základnou

legionářské

ideologie

byl

iracionalismus,

odmítající

„degenerativní“ rozum a nahrazující jej instinktem a emocemi. Svoboda myšlení byla
prohlášena za nebezpečného nepřítele lidství a nahrazena iracionalismem v tom smyslu, že ten
je jedinou metodou k odhalení smyslu života pomocí dogmatu, mýtu a magie, a tedy i
k ovládnutí reality. Produktem iracionalismu byl i nový filozofický směr, tzv. naismus,
vytvořený filozofem a novinářem prof. Nae Ioneskem na základě náboženského mysticismu,
který Železná garda ochotně převzala. Konstatoval, že současná společnost je špatná stejně
jako každý člověk, neboť nese následky prvotního hříchu a všechny pokusy očistit se od nich
jsou marné. A proto život člověka nemá žádnou cenu a lze jej beztrestně zabít ve snaze
dosáhnout určitého cíle.99 Tímto cílem mělo být vytvoření „nového člověka“100 a obnova
Byzantské říše, jež bude novou společností a v níž budou šťastně žít noví lidé. V rámci této
nové společnosti najde své místo i spasený rumunský národ. K realizaci cílů jsou vhodné
všechny prostředky a cenná každá oběť, kterou je třeba přinést s radostí, jelikož smrt je

93

MANN Michael, Fascists…, s. 267.
ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right…, s. 522.
95
WEBSTER Alexander F. C., The Romanian Legionary Movement…, s. 9.
96
NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts…, s. 382.
97
Minimální věková hranice pro vstup do Bratrstev byla 15 let. Viz HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel
Michael“..., s. 392.
98
TEJCHMAN Miroslav, Balkánský fašismus..., s. 62.
99
Srov. tamtéž, s. 63.
100
Koncept „nového člověka“ (Omul nou) představoval snahu o přetvoření lidí v jiné bytosti. „Nový člověk“ měl
být hrdinou, který „zvítězí nad všemi nepřáteli vlasti a jeho boj a vítězství se rozšíří z materiálního světa i na říše
neviditelných nepřátel, síly zla. (…) „Nový člověk“ by měl zvládnout řídit stát, uskutečňovat legionářské vize a
„vyřešit židovský problém“. Na to mu Bůh má poskytnout sílu. (…) „Nový člověk“ musí být ctnostný, mravný a
moudrý, a proto pouze etničtí Rumuni mají nárok stát se „novými lidmi“ a nerumunská etnika nemají šanci
dosáhnout dokonce ani morální čistoty.“ Srov. WEBSTER Alexander F. C., The Romanian Legionary
Movement…, s. 16-17.
94
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jedinou cestou k radosti a vznešené cíle mohou omluvit každý zločin.101 Legionáři si naismus
ještě upravili po svém. Byli totiž přesvědčení, že žijí ve světě, který není jejich, a že navzdory
obětem musí vytvořit nový život. V tom viděli své božské poslání ve jménu vzkříšení Krista.
Důležitým prvkem legionářské ideologie byl nacionalismus. Podle Codreanových slov
byl národ složen jak z Rumunů, kteří žijí a kteří se mají teprve narodit, tak i z duší mrtvých
předků a jejich hrobů. Legionáři vytvořili koncepci, že „národ (rumunský – pozn. F.Š.),
legionářské hnutí, stát a král dohromady tvoří zemi, v níž půda a její plody, člověk se svými
činy i Bůh a jeho tajná vůle jsou spojeny do stejného osudu. Země musí být chráněna proti
cizím vlivům a nelze asimilovat prvky cizích kultur.“102 Tato teoretická východiska byla
v praxi realizována pomocí násilných útoků proti cizincům, především Židům, Maďarům a
Ukrajincům, považovaným za „cizí vykořisťovatele rumunských finančních a přírodních
zdrojů“.103 Podobně jako nacisté vytvořili i legionáři rasistické teorie, v nichž Židé byli
chápáni jako podřadná rasa, která nemá v Rumunsku co pohledávat.104
Codreanu neustále vyzýval k boji jako prostředku naplnění všech cílů. Boj měl mít
podobu křížové výpravy a měl směřovat proti všem nepřátelům rumunského státu a Boha,
jimiž byli „1) špinavá politika, politici a politické strany, 2) komunisté105 a 3) ekvivalent a
součet předchozích dvou, absolutní zlo: Židé“.106 Posledně jmenovaní, jak již bylo uvedeno,
ovládali důležité posty ve státní správě a hospodářství, a někteří se přikláněli ke svobodnému
zednářství

a

komunismu.

Proto

byli

hanlivě

označeni

jako

„Židozednáři“

či

„Židobolševici“.107 V tomto boji měli legionáři překonávat velké překážky, mohli používat
101

Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 374. V tomto směru vycházel naismus
z getodácké teorie boha Zalmoxida, propagující potěšení ze smrti, a výroku rumunského národního básníka
Mihai Emineska, že „politický zločin spáchaný určitou osobou přestává býti zločinem, když je založen na
vyšších cílech a diktován čistými úmysly (byť chybnými) na záchranu státu“. Tamtéž, s. 408-409.
102
Srov. IOANID Radu, The Sacralised Politics…, s. 421.
103
WEBSTER Alexander F. C., The Romanian Legionary Movement…, s. 46.
104
V Rumunsku se také objevily návrhy na totální eliminaci Židů, s čímž souvisí i nápad na zřízení
koncentračních táborů pro Židy, v nichž budou odděleně muži, ženy a děti. Někteří antisemitští kněží dokonce
navrhovali utopit Židy v Černém moři. Mezi další méněcenná etnika byli počítáni rovněž Maďaři, Romové,
Ukrajinci a Řekové. Srov. IOANID Radu, The Sacralised Politics…, s. 427.
105
Rumunská komunistická strana (PCR) byla v meziválečné době marginálním subjektem, ale přesto byla
trnem v oku legionářů, kteří nenáviděli nejen komunistickou ideologii, ale i fakt, že v čele PCR stáli většinou
cizinci. Dále legionáři vystupovali proti komunismu jako nástroji potenciálního revizionismu ze strany
Sovětského svazu, který se nikdy nevyrovnal ze ztrátou Besarábie.
106
NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 378.
107
Srov. WEBSTER Alexander F. C., The Romanian Legionary Movement…, s. 48. Na rozdíl od Cuzy, který
mnohokrát nařkl Židy z jejich viny na ukřižování Ježíše Krista, Codreanu spatřoval v Židech nebezpečí spíše pro
jejich neschopnost asimilovat se. Nahlížel na problém jako na střet světla a tmy, dobra a zla. Světlo a dobro pro
něj ztělesňovali nezkažení rumunští rolníci se svou láskou k zemi a hlubokou vírou. Naproti tomu Židé,
komunisté a svobodní zednáři představovali všechno zlo na Zemi. „Židovský tisk útočí na naše náboženské
přesvědčení, oslabuje v lidech morální odpor a usiluje o zničení našeho spojení s Věčností. Rozšiřuje protistátní
teorie, oslabuje víru lidí a odcizuje nás od půdy.“ Podrobněji ke Codreanovým postojům k Židům viz
CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 65-78.
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jakýchkoliv zbraní a byla od nich vyžadována nekompromisnost, poslušnost, vrcholné
sebeobětování a fanatismus. Po úspěšné akci měli být oslavováni jako hrdinové a stateční
bojovníci.
V přísaze každého člena Legie archanděla Michaela byly obsaženy tyto fráze: „Budeme
žít v chudobě a zabijeme v sobě každou touhu po materiálním bohatství. Budeme vést tvrdý a
přísný život, v němž nebude místa pro přepych a zhýralost. Chceme odstranit jakýkoliv pokus
o vykořisťování člověka člověkem, kdykoli se obětovat pro vlast, bránit všemi svými silami
hnutí proti všemu, co vede ke kompromisnictví anebo co by mohlo oslabit jeho vysoce
morální charakter“.108 Aby mohli legionáři naplnit tuto přísahu, museli se nejprve „vyšplhat
na horu utrpení, prodrat se lesem plným divokých bestií a přebrodit se bažinou zoufalství. Ti,
kteří nepřekonají tyto tři překážky, nemohou být považováni za správné legionáře“.109
Každý legionář musel být připraven kdykoliv obětovat svůj život. Proto si Legie
zakládala na kultu smrti, vycházejícím jednak z naismu a dále ze starých getodáckých tradic
kultu boha Zalmoxida. Noviny Železné gardy psaly: „Nejkrásnější chvílí legionářského života
je smrt, která nemá nic společného s obyčejnou smrtí. Legionář v okamžiku své smrti
vstupuje do bran Věčnosti a stává se pozemskou inkarnací dějin. Stává se legendou. Legionář
nesmí před smrtí zaváhat. Smrt je jeho práci drahá. Skrze ni dosáhne cíle. Stává se symbolem.
Smrt legionáře je symbolem, kultem.“110 Slova jedné populární legionářské písně zněla:
„Legionář umírá, když zpívá, Legionář zpívá, když umírá, Takto legionář triumfuje,
Legionářská smrt je mi drahá.“111
Po vytvoření nové společnosti se legionáři měli stát příslušníky nové elity, jež měla
nahradit starou rumunskou elitu. Řízení státu se měla účastnit pouze elita a široké masy měly
být vyloučeny z podílu na moci. Codreanu dokonce stanovil maximální počet příslušníků elity
na 10 tisíc lidí, neboť považoval elitu za dostatečně silnou a schopnou.112 Tato obrozená
společnost neměla být totalitní diktaturou, ale autoritativním společenstvím, založeným na
přirozené autoritě vůdce, který měl být „garantem jednoty a dovést hnutí k vítězství. Nebýt
vůdce, Legie by se stala beztvarou hmotou a ztratila by se v ohromné mašinérii státu.“113
Codreanu si tímto způsobem vybudoval kult své osoby v rámci Legie a byl oslavován jako
„velký prorok národa“, „zakladatel země“ apod. Ostatní legionáři mu museli být
108

TEJCHMAN Miroslav, Balkánský fašismus…, s. 64.
PETREU Marta, An Infamous Past. E. M. Cioran and the Rise of Fascism in Romania, Chicago: I. R. Dee,
2005, s. 40.
110
GLENNY Misha: Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha: BB Art, 2003, s. 349.
111
NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts…, s. 372.
112
Srov. IOANID Radu, The Sacralised Politics…, s. 431.
113
Tamtéž, s. 433.
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bezpodmínečně oddáni a on sám neváhal použít zastrašování svých „spolustraníků“ jako
varování před jakýmkoliv pokusem o odpor.114 Vůdce měl novou společnost přimět k návratu
k historickým tradicím, odvolávaje se na odkaz starých Dáků a Římanů a středověkých
knížat, jako byl Michal Chrabrý.
Legie archanděla Michaela se snažila vylepšovat svoji materiální situaci vlastní
hospodářskou činností a podnikáním. Ve své režii zakládala a provozovala obchody,
restaurace, vzorové farmy, ale také kantýny, školy a sanatoria. Všechny tyto instituce měly
jednak v praxi ukázat legionářskou představu „nové společnosti“ se spravedlivě fungujícími
institucemi, jednak posloužit k další propagaci hnutí. Dále Legie usilovala o přízeň
nezaměstnaných, když pro ně zajišťovala veřejně prospěšné práce, při nichž davy lidí za mzdu
stavěly silnice, mosty, kostely či kanály.
Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že ideologie Legie archanděla Michaela byla
v základních znacích podobná fašismu, resp. nacismu, nicméně v některých rysech se od nich
přece jen odlišovala. Zaprvé, zahraniční politika legionářů byla pacifistická, protože
Rumunsko již mělo všechna území, na něž si kdy dělalo nárok. Zadruhé zde hrál roli již
zmíněný fenomén ortodoxní církve a odpor k materialismu. Zatřetí legionáři vykazovali silný
proletářský nacionalismus a označovali nepřátele v čele se Židovstvem jako třídní
vykořisťovatele. V posledně zmiňovaném znaku se jejich ideologie podobala spíše ruskému
bolševismu. Jako vhodné shrnutí legionářské ideologie cituji slova, jimiž začínalo a končilo
tzv. Krédo národního křesťanského socialismu, což byl Codreanův první politický spis z roku
1920 a jejž museli všichni nově přijatí členové Legie odříkat jako slib: „Věřím v jednotné a
nedělitelné Rumunsko, záruku všech Rumunů a pouze Rumunů, milovníka práce a cti ve
strachu před Bohem, dárce rovných občanských i politických práv pro muže i ženy, ochránce
rodiny, zastánce sociální harmonie prostřednictvím minimalizace třídních rozdílů, znárodnění
továren a přerozdělení půdy všem rolníkům bez ohledu na třídní původ. Očekávám vzkříšení
a posílení národního vědomí u všech Rumunů a zavazuji se jim pomáhat ve jménu bratrství a
za cílem vzniku nového Rumunska. Amen.“115

4.4. Organizační struktura legionářského hnutí
Základem legionářské organizace bylo hnízdo (cuib)116, sestávající minimálně ze tří,
maximálně ze třinácti osob.117 Pokud počet lidí v jednom hnízdě překročil číslo 13, dané
114

Srov. tamtéž.
MANN Michael, Fascists…, s. 266.
116
Někdy se používá rovněž termín „buňka“.
115
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hnízdo se automaticky rozdělilo na dvě hnízda. Každé hnízdo mělo svého vůdce (şef de cuib),
jímž byl zpravidla jeho zakladatel, dále tajemníka, který vyřizoval korespondenci, posla
(spojku) zajišťujícího styky s ostatními hnízdy a nejvyšším vedením a konečně pokladníka.118
Členové hnízda se mezi sebou oslovovali „kamarádi“ (camarazi), termínem, který převzali od
vojáků.119 Všichni členové Legie archanděla Michaela pak byli podřízeni samotnému veliteli,
který užíval titul „kapitán“ (Capitanul). Tím nebyl nikdo jiný než Codreanu. Jemu byli
všichni bezpodmínečně oddáni a byla od nich vyžadována naprostá poslušnost a loajalita.
V kompetenci hnízda byly úkony jako vybírání členských poplatků, distribuce
propagačních letáků, svolávání mítinků, vytváření nových hnízd nebo účast na pracích
v dobrovolných pracovních táborech. Hnízdo se scházelo jednou týdně a jeho schůze měly
připomínat atmosféru kostela, „v němž lidé na několik hodin zapomenou na každodenní
starosti a věnují své myšlenky pouze vlasti“.120
Uvnitř hnízda dostal každý legionář základní vzdělání z historie a martyrologie a
instrukce, jak se chovat a poslouchat kapitána. Vůdce hnízda měl hlavní slovo a jeho příkazy
spolu s rozhodnutími přijatými na schůzích hnízda musely být bezpodmínečně vykonány jeho
podřízenými. Rozhodnutí hnízda musela být jednomyslná. Každý jednotlivec musel aktivně
plnit úkoly Legie, která se skládala nikoliv ze členů, ale z jednotlivých hnízd. Několik hnízd
mohlo vytvořit jakousi „legionářskou rodinu“.121
Codreanu formuloval šest zákonů (příp. pravidel, směrnic) života v rámci hnízda, jimž se
museli všichni podrobit. Zákony měly následující znění:
1) Zákon disciplíny: „Legionáři, buď disciplinovaný! Jen tak můžeš dosáhnout vítězství.
Následuj vůdce svého hnízda v dobrých i zlých chvílích.“
2) Zákon práce: „Pracuj! Pracuj den za dnem. Pracuj s láskou. Nechť odměnou za tvou práci
není materiální zisk, ale vědomí, že jsi položil základní kámen ke vzniku Legie a pro slávu
Rumunska.“
3) Zákon mlčení: „Mluv málo. Mluv jen, když je to nutné. Tvá řeč musí být vyjádřením činu.
Konej skutky a tlachání přenechej hlupákům.“
4) Zákon sebevýchovy: „Musíš se stát jiným, novým člověkem, hrdinou. Dělej vše pro své
vzdělání. Uč se, abys poznal Legii.“

117

Codreanu odmítal označení „člen“, které v něm evokovalo představu politických stran, jež neuznával. Viz
CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 302.
118
Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 379.
119
WOOLF Stephen J. (ed.), European Fascism…, s. 156.
120
RONNETT Alexander E., Romanian Nationalism..., s. 8-9.
121
Srov. TEJCHMAN Miroslav, Balkánský fašismus…, s. 61.
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5) Zákon vzájemné pomoci: „Pomáhej svému bratrovi, když ho pronásleduje bída a neštěstí.
Nenechávej ho samotného!“
6) Zákon cti: „Jdi pouze cestou cti. Bojuj a nikdy se nestaň podlým zbabělcem. Zlé činy
přenechej jiným. Lepší čestná porážka než zbabělé vítězství.“122
Bylo všeobecně přijímaným pravidlem, že každý, kdo chtěl navštívit schůzi hnízda,
musel přijít přesně a s dobrými úmysly. Hnízda musela vyvíjet činnost vždy a všude – ať na
venkově, ve městech nebo na univerzitách. Ženy a dívky vytvářely samostatná hnízda. Od
členů Legie ve věku mezi 21 a 28 lety se očekávala největší aktivita a pouze nejvíce činorodá
hnízda měla právo vyvíjet politickou aktivitu.123
Vůdci hnízd byli vybíráni nejen podle svých schopností a na základě uznání ostatních
členů hnízda, ale i podle charismatu či zásluh. Codreanu je nejmenoval, pouze jim řekl:
„Jděte! Dobuďte srdce lidí! Zorganizujte je! Čím více jich seženete a na nohy postavíte, tím
více vám jich bude patřit.“124 A na základě jejich chování je spíše potvrdil než jmenoval na
pozice, které si sami dobyli. Avšak ještě před svým potvrzením do funkce museli projít
jakýmsi školením v rámci Školy kádrů.
Hierarchie Legie Archanděla Michaela byla založena na několika úrovních: 1) vůdce
hnízda, 2) vůdce legionářské posádky, zahrnující rodiny legionářů ve městě a na vesnicích, 3)
vůdce jednotky zvané plasă125, 4) vůdce různých legionářských skupin jako družstvo, tábor
nebo sbor, 5) vůdce župy (judeŃ)126, 6) vůdce provincie.127 Codreanu velmi dbal na výběr
kandidátů, kteří museli splňovat dosti přísná kritéria.128 Nikdy nemohl být přijat člen jiné
politické strany.129 Kandidáti na vstup do organizace museli projít tříletou čekací lhůtou,
během níž byli titulováni jako členové. Po uplynutí dané doby se mohli stát legionáři a když
byli schopní, mohli se postupně vypracovávat na stále vyšší funkce. Pro legionáře nad 50 let
byla zřízena speciální čestná funkce senátorů Legie.
Nebylo jednoduché vytvořit jednotnou organizaci s takto promyšlenou strukturou.
Codreanu to věděl, ale věřil, že pomocí disciplíny a vzájemné lásky se to jednou podaří.
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CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 306; obdobně též RONNETT Alexander E., Romanian
Nationalism..., s. 9.
123
Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 380.
124
CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 304.
125
Administrativně-správní jednotka v Rumunsku odpovídající zhruba českému okresu.
126
Rumunské župy jsou obdobou francouzských départementů, podle nichž také byly utvořeny.
127
NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 381.
128
Obvykle z 20 kandidátů na členy Legie bylo 19 odmítnuto.
129
S výjimkou členů Caranistické strany, kterou jako jedinou Codreanu částečně uznával. Srov. NAGYTALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 382.
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4.5. Společenské vrstvy a území nejvíce podporující legionáře
Příslušníci Legie archanděla Michaela byli zpočátku především mladí lidé ve věku
přibližně od 25 do 30 let.130 Legionářští vůdci byli mnohem mladší než předáci ostatních
politických stran v Rumunsku a nikdy nebyli zkušenými politiky. Dominantně byla
zastoupena mužská část populace, ovšem nechyběly ani ženy. Ty v roce 1933 tvořily 8 %
členstva Železné gardy.131 Jednalo se buď o ženy v domácnosti nebo studentky. Účast žen na
masovém fašistickém hnutí neměla v Evropě obdoby. Codreanu totiž uznával rovnoprávnost
mužů a žen a zdůrazňoval ochranu rodinných hodnot. Jeho ideologie dokonce nesla jisté
prvky feminismu.
Legionáři zpočátku získávali své členy a přívržence ve městech mezi vysokoškolskými
studenty – hlavně studenty lékařských a právnických fakult132 – a bývalými úředníky, tedy
mezi příslušníky středního stavu. Brzy však jejich myšlenky zaujaly i okruh intelektuálů a
poté pronikly mezi studenty středních škol. Někteří legionářští vůdci byli syny vrchních
prefektů či policejních ředitelů a mnozí z nich měli špatné zkušenosti s chováním kolegů
svých otců, kteří je všemožně ponižovali a týrali. Jiní zase byli potomky rolníků, farářů nebo
venkovských učitelů, jejichž otcové viděli ve vzdělání svých synů jedinečnou možnost získat
dobré postavení. Proto je posílali na univerzitní studia, kde do sebe tito mladíci vstřebali
nacionalismus a antisemitismus a zároveň zůstali hrdí na svůj rolnický původ, jenž se stal
v univerzitním prostředí více než žádoucím. Byl natolik glorifikován, že někteří studenti si
svůj rolnický původ dokonce vymysleli.133
K legionářům se dále přidávali demobilizovaní vojáci, kteří ztratili po skončení první
světové války svá postavení, a vůbec ostatní bezprizorní jedinci, nespokojení s danou situací a
neschopní se včlenit do společnosti nové doby. Hledali proto útěchu a uplatnění u extrémně
nacionalistických skupin, které jim ostatně byly myšlenkami a ideologií velmi blízké.134 Poté,
co legionáři získali na svoji stranu tyto „vyděděnce“, podařilo se jim postupně oslovit i bohaté
průmyslové magnáty, bankéře, učitele základních a středních škol, vysokoškolské profesory,
novináře, právníky či lékaře. Na druhou stranu se ale k Legii hlásilo také početné dělnictvo.135

130

Průměrný věk legionářů mezi lety 1927 a 1942 byl 28 let. Tolik bylo i Codreanovi, když roku 1927 zakládal
Legii archanděla Michaela.
131
HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“…, s. 385.
132
Tamtéž, s. 393.
133
Srov. MANN Michael, Fascists…, s. 273-274.
134
HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“…, s. 388.
135
Dělníci byli legionářům užiteční ať už coby řemeslná síla produkující materiální hodnoty, nebo coby
zaměstnanci železnice, díky nimž měli legionáři nezřídka na dráze slevu oproti ostatním. Tamtéž, s. 396.
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Kladný postoj k antisemitismu zastávala i rumunská pravoslavná církev, která všemožně
Legii podporovala, protože, jak již bylo řečeno, legionáři velmi vyzdvihovali křesťanské
hodnoty. Proto se k nim začali houfně hlásit pravoslavní kněží a aktivně se podíleli na
činnosti legionářů. Stanovisko církve dobře vystihují názory tehdejšího patriarchy: „Židé měli
jednoduchý život, ovládali veškeré bohatství země. Jako „vrchol dokonalosti“ podněcovali a
kultivovali virus sociální korupce a jiných nešvarů. Získali monopol na tisk a se zřetelnou
zahraniční pomocí vedli nekalou kampaň proti čistým rumunským duším. Velké množství
Židů se přehnalo jako povodeň a začalo ohrožovat samotnou existenci Rumunů a křesťanů.
Osudy ubohých Rumunů, jimž Židé vysávali morek z kostí, mě dovádějí k žalu. Je občanskou
povinností nás všech bránit se tomuto nebezpečí a není to žádný antisemitismus. Je potřeba
Židy vysídlit ze země, nejlépe do Afriky, Asie či Austrálie, případně na nějaký odlehlý
ostrov.“136
Čím více rostl význam Legie, tím více do ní vstupovali také příslušníci bývalé rumunské
aristokracie.137 Legionáři měli také mnoho příznivců mezi intelektuály, kteří se otevřeně
rasově vymezovali vůči Židům. Rozlišovali mezi produktivními Rumuny a „špinavým
obchodním světem“, ovládaným „lichvářskými židovskými vagabundy“, a jediné řešení viděli
v „léčbě židovské infekce“.138
Význam jednotlivých vrstev obyvatelstva zastoupených dle profesního rozlišení můžeme
doložit i na složení tzv. Legionářského Senátu, což byl Codreanův poradní orgán. Do této
instituce si Kapitán vybíral prominentní a vlivné osobnosti starší 50 let. V roce 1930 měl
Senát 12 členů, z nichž byli 2 velkostatkáři, 2 statkáři, 2 kněží, 3 rezervní důstojníci, 1
univerzitní profesor, 1 středoškolský pedagog a 1 spisovatel. Před volbami v roce 1937 počet
senátorů stoupl na 66. Nejvíce nově příchozích představovali rezervní důstojníci, jichž bylo
nyní 23. Dále zde figurovali 2 penzionovaní důstojníci, 3 jedinci, kteří sami sebe označili jako
„důstojníky“, 6 obchodníků, 4 univerzitní profesoři, 1 učitel, 1 středoškolský pedagog, 1
inženýr, 1 bývalý soudce, 1 průmyslník, 1 ředitel banky, 1 statkář a 1 lékárník.139
Dle dřívějších analýz většiny autorů měli legionáři zpočátku největší podporu
v okrajových, zaostalých regionech, kde žili chudí rolníci, na něž fašistická propaganda
převážně směřovala. Později, za použití novějších údajů, se však ukázalo, že podpora
136

MANN Michael, Fascists…, s. 276.
Osoby aristokratického původu rovněž zastávaly vlivné posty v tzv. Národně legionářském státě (září 1940leden 1941). Ministrem zahraničí tohoto státu byl princ Mihai Sturdza, Alexandru Ghica se stal šéfem
bukurešťské policie, Constantin Grecianu velvyslancem v Německu atd. Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas
M., The Green Shirts…, s. 435.
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legionářů byla stejně tak vysoká ve 22 nejrozvinutějších župách a že byla přímo úměrná spíše
míře gramotnosti a počtu rozhlasových přijímačů na 1 obyvatele než ekonomickým
podmínkám dané oblasti.140
Při zkoumání regionů vykazujících největší podporu legionářům můžeme vyznačit tři
hlavní bašty legionářů.141 Prvním bylo střední a severní Rumunsko, zejména regiony jako
Bukovina, Maramureš, severní Moldavsko a Sedmihradsko.142 Druhé území s největší
koncentrací voličů Legie byl středozápad země, především pak Banát, jižní Krišana a západní
Sedmihradsko. A konečně třetí centrum podpory legionářů představovalo jihovýchodní
Rumunsko, tedy jihovýchod Moldavska, severovýchod Valašska (část území historického
regionu Muntenie) včetně metropole Bukurešti. Zajímavé je, že prakticky neexistovaly
izolované župy s vysokou podporou legionářů. Vždy se vytvářely určité „shluky“ několika
žup, tvořící kompaktní celek, z nějž stabilně vycházely prolegionářské sympatie.143
Podpora legionářů v Rumunsku závisela na několika faktorech. Jedním z nich byla míra
legionářské propagandy v daném regionu. Tam, kde legionáři začínali svoje kampaně a kde
prvně získali příznivce, byla jejich podpora vysoká.144 Dalším faktorem bylo etnické složení
jednotlivých žup. Důležité je, že voliči legionářů byli mnohem více Rumuni než příslušníci
jiných národností. Proto pouze ve dvou z devatenácti žup, kde byl podíl Rumunů na
obyvatelstvu nižší než 50 %, měli legionáři lehce nadprůměrnou podporu. Ve zbylých
sedmnácti takovýchto župách byly jejich preference zanedbatelné. Na druhou stranu
průměrný podíl Rumunů v deseti hlavních baštách legionářů byl pouhých 62 % oproti
celostátnímu průměru 72 %.145 Z toho vyplývá, že v těchto regionech s největší podporou
legionářů musel být vysoký počet jak Rumunů, tak příslušníků minorit, jimiž se etničtí
Rumuni cítili být ohroženi.
Sympatie k legionářům nezávisely ani na podílu Židů v jednotlivých regionech. Důvod je
nasnadě, neboť v oblastech s vysokým podílem Židů se spíše prosadila Cuzova LANC.
Největší podporu legionářů pak měly ty župy, v nichž kromě Židů žili ještě příslušníci jiné
menšiny, zejména pak bývalých vládnoucích národů (Maďarů a Němců), kteří byli navíc
nespokojeni se svým postavením v Rumunsku.146 Můžeme říci, že nenávist Rumunů vůči
140

Tamtéž, s. 408.
Vycházím z výsledků parlamentních voleb z roku 1937 jako příkladu.
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Tyto oblasti byly také největšími přívrženci cuzistů ještě před odtržením Codreanovy skupiny. Všech deset
jejich poslanců zvolených do parlamentu v roce 1926 pocházelo právě z tohoto regionu.
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Výjimkou byla Besarábie, která představovala do roku 1918 součást carského Ruska. Zde kromě Židů byla i
početná menšina ukrajinská a dále drobné ostrůvky tatarského a bulharského osídlení. Rusifikace zde však byla
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Židům a těmto menšinám se v takových župách sčítala a vytvářela ideální prostředí pro
legionáře.147

Největší

procentuální

zastoupení

židovského

obyvatelstva

měla

metropole Bukurešť (12 %), dále pak Bukovina (11 %) a Besarábie (7 %).148 Zrovna tak silné
pozice měli Židé ve městech Bukoviny, Besarábie a severního Moldavska. Tam, kde se
LANC podařilo vybudovat si zázemí, což se týkalo především oblastí Besarábie a severního
Moldavska, nenašla Legie mnoho příznivců. Na druhou stranu Bukovina, kde se LANC nikdy
výrazněji neprosadila, byla jednou z nejdůležitějších legionářských bašt.149
Zajímavé je, že zatímco baštou LANC byly regiony s vysokou hustotou zalidnění
(průměrně 73 obyvatel/km2), legionáři se naopak prosadili spíše v oblastech s řidším
osídlením (54 obyvatel/km2). Průměr v celém Rumunsku byl roku 1930 61,2 obyvatel na
čtvereční kilometr.150
Můžeme podotknout, že LANC volili převážně zarputilí antisemité, kteří se však
otevřeně nevymezovali vůči státu, a proto tato strana našla své přívržence právě v oblastech
s vysokým procentem Židovstva. Naproti tomu legionáři přitahovali takové voliče, kteří
kromě protižidovských názorů cítili i nespokojenost sami se sebou a vůbec se situací v
tehdejším Rumunsku, především se zkorumpovaností na politické scéně a v soudnictví, a
obávali se nejisté budoucnosti.151 Proto příznivci legionářů nemuseli nutně pocházet z oblastí,
kde podíl Židů dosahoval vysokých cifer.

4.6. Transformace Legie v masovou organizaci – Železnou gardu
Prvopočátky Legie archanděla Michaela nebyly jednoduché z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Situace se poněkud zlepšila, když otec Iona MoŃy, pravoslavný kněz ze
sedmihradské vsi Orăştie, dal legionářům k dispozici příjmy ze svých nacionalistických novin
Svoboda (Libertatea). Navíc si legionáři založili v říjnu 1927 vlastní periodikum, jemuž dali
název Země předků (Pământul Strămoşesc) a které sloužilo k propagaci jejich ideologie.152
Za takto získané peníze si mohli legionáři koupit automobil, s nímž objížděli zemi. Ve stejné

natolik silná, že místní elity hovořily rusky a nevykazovaly nadšení pro rumunský nacionalismus. Ani zdejší
chudí rolníci nebyli nijak zvláště rumunsky národně uvědomělí. Tamtéž, s. 287-288.
147
Tento fakt se netýká sedmihradských Sasů a Sékelů, kteří představovali menšiny loajální k rumunskému
státu, a neměli tedy důvod se vůči němu vymezovat (pouze během druhé světové války se někteří Sasové
přihlásili k nacismu a do řad SS, ale byla to menšina). Proti těmto národnostem nepřátelství etnických Rumunů
namířeno nebylo. Srov. tamtéž, s. 286.
148
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149
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To také přineslo Legii výrazný nárůst hlasů při volbách v roce 1937, zatímco Cuzovy preference stagnovaly.
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době si Codreanu otevřel vlastní advokátní kancelář v Ungheni, ale příjmy z právnické praxe
mu sotva stačily na vlastní živobytí.153
V lednu 1929 svolal Codreanu do Jasů schůzi vůdců všech hnízd, z nichž se dostavilo
čtyřicet. Legionáři zde mohli konstatovat, že se jim podařilo získat na svou stranu hlavně
mladé lidi, nespokojené se svým dosavadním životem. Proto Codreanu systematicky usiloval
o jejich podporu a zaměřil se právě na tuto generaci.
Po dvou letech existence Legie Codreanu konstatoval, že její pseudonáboženská
ideologie nepřinesla očekávané úspěchy, a proto se rozhodl pro politickou cestu k prosazení
svých cílů. Místo přísně výběrové skupiny, jíž Legie dosud byla, začal nyní Codreanu usilovat
o podporu širokých mas obyvatelstva. Začal proto se svými legionáři cestovat po celém
Rumunsku, ať už pěšky či automobilem, a snažil se získat pro svůj program další lidi,
především chudé vesničany a také hrdé horaly ze Sedmihradska, kteří „byli po staletí
vykořisťováni maďarskou vládnoucí vrstvou, a přestože se v jimi obývaném regionu
nacházela bohatá ložiska zlata, pro ně tu zbyly pouze holé skály. Proto zde žili v nesmírné
bídě, ale na svůj život si nestěžovali.“154 Starostové měst a vesnic, kam legionáři zavítali,
vždy zakázali jejich manifestace, neboť nebyly pořádané vládou. Codreanu však na jejich
příkazy nereagoval, a proto byly legionářské akce často rozháněny násilím četnictvem, které
se také snažilo zabránit lidem v přístupu na mítinky Legie.
V prosinci 1929 uspořádal Codreanu pochod legionářů údolím řeky Prut. První místo,
kde shromáždili své příznivce, byla obec Bereşti. Této akce se dne 15. prosince 1929
zúčastnila necelá stovka lidí a samotné setkání trvalo pouhých pět minut, nicméně na další
manifestace přišly již tisíce lidí.155 Díky nadšeným ovacím obyvatelstva byl pochod podél
Prutu velice úspěšný. Proto v lednu 1930 podnikli legionáři podobnou akci, tentokrát
v Besarábii, a jejich úspěch byl ještě větší než při předchozím tažení.
V dubnu 1930, před plánovaným druhým tažením po Besarábii, založil Codreanu
bojovou odnož Legie, jež se měla stát „bojovou mládežnickou organizací určenou k boji proti
židobolševismu“156, ve skutečnosti však hrála roli jakési ochranky legionářů před násilnými
zásahy státních represivních orgánů. Pro tuto organizaci byl vybrán název Železná garda
(Garda de Fier). Nové uskupení se postupem času transformovalo v masovou politickou
stranu a fakticky nahradilo Legii archanděla Michaela, od níž však převzalo všechny její
znaky a rysy, včetně ideologie.
153
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Jako záštitu nově vzniklé Železné gardy viděl Codreanu tehdejšího ministra vnitra
caranistické vlády Alexandra Vaidu-Voevoda, který patřil k pravému křídlu své strany a
netajil se svými antisemitskými názory a sympatiemi k legionářům. S jeho svolením začal
Codreanu připravovat další akci proti komunismu, a jak uvedl, „když řeknu komunisté, míním
tím v prvé řadě vždycky Židy“.157 V červenci 1930 propukly antisemitské nepokoje v
Maramureši, podle Codreana zapříčiněné Židy.158 Poté podnikla Železná garda další pochod
Besarábií, znovu doprovázený protižidovskými výtržnostmi a častými manifestacemi.

5. Vybrané osobnosti sympatizující s legionářským hnutím
5.1. Politici
Mezi přední příznivce Železné gardy patřil významný ekonom a politik Mihai
Manoilescu (1891–1950). Pocházel z bohaté rodiny, stal se ředitelem Centrální rumunské
banky a zastával post ministra průmyslu v několika meziválečných vládních kabinetech.
Přestože byl původně liberál, brzy se stal zastáncem teorie korporativního státu a velký vzor
viděl v Mussoliniho Itálii. V roce 1933 založil vlastní stranu, Národní korporativní ligu (Liga
naŃională corporativă), a své názory popsal roku 1934 v knize Století korporativismu. Byl
přesvědčen, že „dvacáté století bude stoletím korporativismu, stejně jako devatenácté století
bylo stoletím liberalismu“.159 Brzy se přiklonil k názoru, že korporativismus musí být
podřízen jedné silné politické straně. Kromě Mussoliniho se nyní začal odvolávat i na
německé nacisty Alfreda Rosenberga a Carla Schmidta a citoval také Hitlera, Goebbelse a
Salazara. Stal se zapřisáhlým antisemitou a měl extrémistické názory. Začal finančně
podporovat vydávání oficiálního periodika Železné gardy Dobrá zpráva (Buna Vestire). Roku
1937 byl zvolen senátorem za stranu Vše pro vlast. V roce 1940 zastával Manoilescu krátce
post ministra zahraničí.160 Po nástupu komunistů byl uvězněn a v žaláři také zemřel.
Extrémně pravicové názory zastával i významný historik prof. Nicolae Iorga (18711940). Narodil se v bohaté rodině v Moldavsku. Studoval historii v Jasech u silně
antisemitského historika Alexandra D. Xenopola. Již před první světovou válkou vstoupil do
156

CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 349.
Tamtéž.
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Srov. tamtéž, s. 351-353.
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MANN Michael, Fascists…, s. 277.
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Bylo to právě v době, kdy Rumunsko přišlo o části svého území ve prospěch Maďarska a Bulharska. Když se
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politiky a založil Národně demokratickou stranu. V roce 1906 začal vydávat vlastní
nacionalistické noviny Rumunský národ (Neamul Românesc), do nichž denně přispíval svými
články po celý zbytek života. Iorgovy postoje k Železné gardě můžeme označit za více než
nejednoznačné, neboť procházely v průběhu času častými proměnami. Iorga sám pohrdal
vůdčími osobnostmi legionářů a Codreana dokonce označil za „tragického tatrmana“161,
nicméně byl v neustálém kontaktu s hlavními ideology Gardy, jako byl Nae Ionescu či
Nichifor Crainic. Stavěl se kriticky k aktivitám legionářů, na druhou stranu se však vždy
zasazoval pro propuštění duchovních vůdců Železné gardy, když byli uvězněni. Někdy
podporoval útoky legionářů na Židy, jindy zas proti nim ostře vystupoval.162 Tvrdě však
odsuzoval politické násilí a atentáty vykonané legionáři. Přál si přísný trest pro Codreana za
jeho podíl na vraždách politiků, ale zásadně odmítal jeho likvidaci.163 Když se Iorga během
svárů krále Carola se Železnou gardou postavil na stranu krále, označili jej legionáři za zrádce
a zavraždili ho.
Ve druhé polovině 30. let se k legionářům přidaly i takové osobnosti jako princ Mihai
Sturdza nebo generál Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul. Oba muži byli potomky starých
bojarských rodů z Moldavska. Sturdza byl diplomat, který vstoupil do Železné gardy a za ni
byl ministrem zahraničí v době tzv. Národně legionářského státu. Cantacuzino-Grănicerul,
přezdívaný „Zizi“, byl veteránem z první světové války. Zpočátku se spojil s generálem
Avereskem v Lidové straně, později však přešel k extrémní pravici a přidal se k Železné
gardě. V roce 1935 se stal šéfem strany Vše pro vlast, politické odnože Železné gardy.

5.2. Intelektuálové a umělci
S názory Železné gardy se ztotožnil například proslulý rumunský filozof Mircea Eliade
(1907–1986), představitel a teoretik filozofického směru zvaného komparativní religionistika.
Narodil se v Bukurešti, kde také studoval u prof. Nae Ioneska. Byl velmi vzdělaný, ovládal
aktivně či pasivně osm jazyků. Viděl ideál v jednotném, etnicky rumunském a spravedlivém
státě, jehož jediným možným náboženstvím je rumunské pravoslaví. Své myšlenky vyjádřil
roku 1937 ve své stati nazvané Proč věřím ve vítězství legionářského hnutí. Věřil, že legionáři
přinesou Rumunsku spásu, znovu nastolí důstojné a silné Rumunsko a vytvoří nový typ
člověka.164 Ve svých četných příspěvcích do novin a časopisů ze 30. let otevřeně vyjadřoval
podporu Železné gardě. Po nástupu komunistů Eliade odešel do francouzské emigrace a roku
161
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1957 se usadil ve Spojených státech. Eliadeho obdivovatelé na Západě takticky ignorovali
jeho fašistické názory.
Ještě extrémnější vize ztělesňoval spisovatel a filozof Emil Cioran (1911–1995). Narodil
se v rolnické rodině a studoval filozofii v Bukurešti, stejně jako Eliade, u Nae Ioneska.
V letech 1933-1935 absolvoval studijní pobyt v Německu, kde jej ovlivnila nacistická
ideologie. Stal se odpůrcem demokracie a volal po nastolení autoritativního režimu, který by
„ukončil bezvýznamnost Rumunska a přeměnil jej na stát, který má svou roli v dějinách“.165
Prosazoval totální eliminaci Židů z rumunské společnosti, pro niž je možno použít
jakýchkoliv prostředků, tedy i teroru. Zalíbila se mu rovněž ideologie Železné gardy a věřil,
že „Železná garda je poslední šancí pro Rumunsko“.166 Své názory popsal v roce 1937
v kontroverzní knize Přeměna Rumunska.167 Dne 27. listopadu 1940, před nadcházejícím
druhým výročím zavraždění Codreana, přečetl Cioran v Rádiu Bukurešť jeho medailónek
nazvaný Vnitřní profil Kapitána, v němž bývalého vůdce legionářů přehnaně velebil. Po
neúspěšném povstání Gardy emigroval v lednu 1941 do Paříže168, kde žil až do konce svého
života.

6. Postavení Železné gardy v rumunském státě ve 30. letech
6.1. Vliv Železné gardy na vnitropolitický vývoj v zemi, teroristické akce
Koncem roku 1930 nahradil Vaidu-Voevoda na postu ministra vnitra Ion Mihalache,
přesvědčený demokrat a zapřisáhlý odpůrce fašismu. Poté, co se navíc jeden z legionářů
pokusil zastřelit jistého bukurešťského novináře, podporujícího Židy proti legionářské zvůli,
rozpustil Mihalache začátkem roku 1931 Železnou gardu. Spousta legionářů byla zatčena,
jejich rodiny a příbuzní vyslýcháni a jejich bydliště prohledávána. Zatčen byl i samotný
Codreanu pro svou domnělou spoluúčast na neúspěšném atentátu na ministra zemědělství,
který měla spáchat skupina arumunských169 studentů. Codreanu se s nimi ve vězení sblížil a
164
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Po nastolení komunistického režimu podporovali Ciorana finančně jiní rumunští emigranti jako
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když byl brzy jako obvykle zproštěn viny, tito Arumuni vstoupili do Železné gardy a aktivně
pro ni pracovali.170
V červnu roku 1931 se konaly parlamentní volby, jichž se zakázaná Železná garda
účastnila pod novým názvem Skupina Cornelia Z. Codreana. Podařilo se jí získat 34 183
hlasů, což ale nestačilo na vstup do parlamentu. O měsíc později však Codreanu
v doplňovacích volbách v župě NeamŃ porazil svého liberálního protivníka o více než 4 000
hlasů a stal se poslancem.171 Na jaře 1932 se Železná garda zúčastnila doplňovacích voleb v
jihomoldavské župě Tutova a setkala se s ozbrojeným zásahem policie. Legionáři však
odpovídali na násilí rovněž násilím172, a tak zásah neměl velký efekt. Železná garda vyhrála
tyto volby a Codreanův otec Ion Zelea byl zvolen dalším poslancem. Železná garda však byla
znovu zakázána vládou.
V červenci téhož roku se konaly nové parlamentní volby, poznamenané násilím. Železná
garda v nich více než zdvojnásobila svůj úspěch, získala 70 674 hlasů a pět zástupců
v parlamentu.173 Nový premiér Vaida-Voevod byl opět schopen nalézt modus vivendi se
Železnou gardou. Za to, že budou tolerováni, slíbili legionáři postavit přehradu na řece Buzău
u vsi Vişani, jež měla bránit každoročním záplavám. Na stavbu bylo povoláno 500 legionářů
z celého Rumunska, kteří se však znovu potýkali s útoky policistů.174 Codreanu poslal
protestní dopis premiérovi, ale ten již nemohl mnoho vyřešit, neboť na podzim 1933 se
chopili moci opět liberálové a nastalo období násilí a teroru jak ze strany státu, tak ze strany
Železné gardy.
Nový liberální premiér Ion Gheorghe Duca nařídil počátkem prosince 1933 znovu
rozpuštění Železné gardy. Zhruba 18 tisíc legionářů bylo zatčeno a osm z nich zahynulo při
pokusu o odpor. Jeden z Codreanových spojenců, generál Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul,
napsal premiérovi, že “si tímto krokem podepsal ortel smrti”.175 A skutečně, 29. prosince

romanizovaného obyvatelstva na Balkáně, odříznutého vpádem Slovanů od většiny svých soukmenovců, z nichž
se později vyvinuli Rumuni. V žádném státě na ně nebyl brán ohled jako na národnostní menšinu, proto se po
první světové válce část z nich vystěhovala do Rumunska za vidinou lepších podmínek a usadili se hlavně v
Dobrudži. Podrobněji o tomto zapomenutém etniku viz např. WEITHMANN Michael, Balkán. 2000 let mezi
Východem a Západem, Praha: Vyšehrad, 1996, s. 214-215.
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1933 byl premiér Duca zastřelen třemi legionáři na nádraží v Sinaii.176 Jeho vrazi, Nicolae
Constantinescu, Doru Belimace a Iancu Caranica, se stali legendou v očích ostatních
legionářů.177 Codreanu o jejich plánovanému činu pravděpodobně předem věděl a schválil jej,
přestože to vždy popíral. Poté, co byl jeden z jeho přátel nalezen pod mostem mrtvý a
zohavený, musel se Codreanu ukrýt. Oslovil prý židovského průmyslníka Maxe Auşnita,
jemuž pohrozil, že pokud mu neposkytne skrýš, zastřelí jej. U něj přečkal Codreanu měsíce
teroru, který byl nastolen proti Železné gardě coby pomsta za smrt Ducy.
Poté, co se situace poněkud uklidnila, byl vydán zákon na ochranu státu a Codreanu
usoudil, že již není možná existence Železné gardy ve stávající podobě. Proto založil v březnu
1935 politickou stranu, jež měla usilovat o získání moci ústavními prostředky. Strana dostala
název Vše pro vlast (Totul Pentru łară) a byla fakticky stranickou obdobou Železné gardy,
neboť organizační struktura legionářů byla zachována se vším všudy. Předsedou strany byl
jmenován generál Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul.
Význam a vliv Železné gardy rostl a král Carol doufal, že se mu podaří získat Codreana a
jeho druhy a využít je ve svůj prospěch, tedy hlavně k získání masové členské základny pro
svůj plánovaný autoritářský režim. Proto také Gardu podporoval finančními prostředky, které
pocházely většinou z peněžních kont členů královské kamarily. Codreanu se však králi odmítl
podřídit pro uskutečnění jeho osobních cílů, a tak se Carol od legionářů rozhořčeně odvrátil a
propast mezi ním a Železnou gardou se neustále prohlubovala.178
Do roku 1936 Codreanu uznával versailleské uspořádání, v němž existuje blok vítězných
států a blok revizionistů, a zastával názor, že obě strany musí spolupracovat.179 Od roku 1936
však Železná garda ostře vystoupila proti dosavadní zahraniční politice Rumunska a
Codreanu poslal memorandum Carolovi, v němž mu sdělil, že „existují proti sobě dva světy:
na jedné straně státy národní revoluce a na druhé straně bolševismus a jeho přívrženci. Již
neexistuje Malá dohoda a Balkánská dohoda. Kdo tomu stále věří, neporozuměl ničemu.“180
Codreanu požadoval okamžitou změnu zahraničněpolitické orientace Rumunska a změny ve
vnitřní politice ve prospěch Železné gardy a rumunské krajní pravice. Začal pronášet útočná
hesla proti králi a jeho okolí a legionáři zavraždili několik státních úředníků.181
176
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Železná garda se oproti Legii archanděla Michaela sice stala masovou organizací, ale
také uskupením stále více heterogenním, což vytvářelo předpoklady k „separatismu“ uvnitř
organizace. V roce 1936 se od Gardy oddělila skupina kolem dosavadního Codreanova
souputníka a vůdce Komand smrti Mihai Steleska, který založil vlastní organizaci Křížová
výprava rumunství (Cruciada românismului) a nalezl pro ní štědré sponzory.182 Codreanu
odmítl tolerovat tento krok a nařídil Steleskovu likvidaci. Všech deset členů hnízda, jemuž
Stelescu dříve velel, na něj vystřelilo, když se v nemocnici zotavoval po operaci slepého
střeva. Poté „rozsekali jeho tělo sekyrou, tančili kolem kusů těla, modlili se, vzájemně se
líbali a křičeli radostí“.183 Aby napravili svůj čin, vzdali se dobrovolně policii a nechali se
odsoudit na doživotí.184 Po likvidaci Steleska zavedl Codreanu ještě tvrdší disciplínu v rámci
Železné gardy a nemilosrdně trestal každou známku odporu či odlišných názorů. Pro „zločin
proti legionářství“ zavedl jeden z ideologů Gardy Nichifor Crainic termín „stelismus“,
znamenající „zradu, spáchanou legionářem tím, že dezertuje z řad Železné gardy… Stelismus
je třeba trestat smrtí po vzoru toho, po němž je pojmenován.“185
Koncem roku 1936 odešlo sedm legionářů bojovat do španělské občanské války, kdy se
přidali na stranu Francových povstalců. Mezi nimi byli i Ion MoŃa, zástupce Kapitána
(Codreana) a Vasile Marin, vůdce bukurešťské organizace Gardy. Krátce poté, v lednu 1937,
MoŃa i Marin padli u vsi Majadahonda nedaleko Madridu. Jejich těla byla převezena
z Madridu do Berlína a nakonec do Bukurešti ke slavnostnímu pohřebnímu procesí.
Před parlamentními volbami plánovanými na prosinec 1937 uzavřela strana Vše pro vlast
volební alianci s Maniovými caranisty a Tătăreskovými odštěpenými pravicovými liberály.
Bylo to čistě pragmatické spojenectví a neznamenalo sblížení legionářů s těmito subjekty.186
Codreanu nařídil všem členům a příznivcům Železné gardy, aby v žádném případě
nehlasovali pro cuzisty v oblastech, kde strana Vše pro vlast nesestavila kandidátní listinu.
Docházelo k násilným střetům mezi legionáři a Cuzovými lăncieri. Avšak i přes občasné
manipulace získala Železná garda (resp. Vše pro vlast) 15,58 % hlasů a 66 poslanců a stala se
tak třetí nejsilnější stranou v zemi. Volby vyhráli liberálové, ale poprvé v dějinách nezískala
vítězná strana 40 % hlasů (získali jen 35,92 %).187 Druzí se umístili caranisté s 20,4 %. Král
nemohl jmenovat liberální vládu, ale nechtěl pověřit sestavováním vlády ani Mania, jehož
182

Mezi nimi byla údajně i židovská milenka krále Carola Elena Lupescu.
ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right..., s. 548.
184
Stali se opět legendárními postavami pro legionáře a dostali přezdívku „Decemviri“.
185
FĂTU Mihai, SPĂLAłELU Ion, Garda de Fier..., s. 141.
186
Maniu byl po druhé světové válce komunisty neprávem nařčen z konverze k fašismu.
183
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neměl rád proto, že byl demokrat. Nakonec se Carol obrátil na Gogu a Cuzu, jejichž Národně
křesťanská strana sice obdržela pouhých 9,15 % hlasů188, ale u níž král předpokládal, že bude
poslušným nástrojem k uskutečnění jeho ambicí. Důvod tohoto kroku byl i ten, že Carol
pochopil, že stále větší část Rumunů se přiklání k extrémně pravicovým názorům.189 Octavian
Goga se stal premiérem a byl naprosto loajální ke králi. Profesor Cuza se stal pouze ministrem
bez portfeje a neměl prakticky žádný vliv.
Po nástupu nové vlády Gogy a Cuzy byl rozpoután velký protižidovský teror.190 Židé byli
hromadně zbavováni občanství, propouštěni ze zaměstnání a byly zavírány jejich podniky.
Byly zaznamenány desetitisíce útoků na Židy ze strany lăncieri. V reakci na to přešli Židé do
pasivní rezistence a tím paralyzovali státní obchod. Jejich vůdce Wilhelm Fildermann žádal
Společnost národů a západní velmoci o pomoc. Francie, Velká Británie a Spojené státy
poslaly Gogově vládě protestní nóty, ale premiér se jim pouze vysmál.
V reakci na ekonomický propad byly ohlášeny nové volby na březen 1938. Vypukl
otevřený boj mezi cuzisty a Železnou gardou, během něhož přišli o život dva legionáři, 52
bylo těžce zraněno a 450 zatčeno.191 8. února 1938 však znesvářené strany náhle uzavřely
příměří. Cuzisté i strana Vše pro vlast se účastnili předvolební kampaně, ale Codreanu se
v poslední chvíli rozhodl stáhnout kandidaturu. Tato dohoda obou extrémistických uskupení
se pranic nelíbila králi, který za dva dny propustil premiéra Gogu z funkce, odložil plánované
volby na neurčito a vytvořil loutkovou vládu partiarchy Mirona Christey. Dne 10. února 1938
byla vyhlášena osobní diktatura krále Carola II. a jeho dávný sen o samovládě v Rumunsku se
konečně naplnil.

6.2. Další extrémně pravicová uskupení v Rumunsku vzniklá ve 30. letech
Ve 30. letech vznikly v Rumunsku kromě Železné gardy ještě další organizace
podobného typu a zaměření. V roce 1932 založil plukovník v záloze Ştefan Tătărescu
Rumunskou národní socialistickou stranu (Partidul NaŃional Socialist Român) jako věrnou
kopii NSDAP. Byla to malá strana a její program byl celý okopírován od nacistů, stejně jako

187

HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“…, s. 355. Podle tehdejší rumunské ústavy vítězná strana,
pokud dostala přes 40 % hlasů, automaticky získávala polovinu poslaneckých mandátů a o zbývající polovinu se
pak podělila se všemi stranami, které získaly nad 2 %.
188
Tamtéž.
189
SUGAR Peter (ed.), Native Fascism..., s. 117.
190
Ten vycházel z popudů prof. Cuzy, mnohdy proti Gogově vůli.
191
NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 413. Goga otevřeně požádal Němce, aby
nepodporovali Železnou gardu, aby se předešlo podpoře jedněch pravičáků proti druhým.
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symbolika a fašistický pozdrav.192 Proto ji také nacisté již od počátku podporovali, ale strana
nikdy nedosáhla většího významu.
Ve stejném roce se skupina kolem Octaviana Gogy odtrhla od Lidové strany generála
Avereska a v dubnu založila Stranu národně agrární (Partidul NaŃional Agrar). Tato strana,
podobně jako Manoilescu, prosazovala teorii korporativního státu, a byť se otevřeně
k fašismu nehlásila, byla svou rétorikou stranou autoritativní a fašizující.
V květnu 1934 pak někdejší trojnásobný premiér Alexandru Vaida-Voevod opustil
caranistickou stranu a založil Rumunskou frontu (Frontul Românesc), autoritářskou stranu,
jejímž cílem bylo sjednotit veškerou rumunskou pravici a vytvořit monoetnický stát,
spravovaný fašistickými metodami a orientovaný na Německo a Itálii. Zároveň se strana ostře
vymezila proti komunistům a soustředila se na preferování středních vrstev. Vaida-Voevod se
vyhlásil za „vůdce“ strany s právem jmenovat její ostatní funkcionáře. V roce 1935 byly
vytvořeny úderné oddíly Rumunské fronty, tzv. Valašská legie.193
Počátkem roku 1935 byla ustavena Ohňová svastika (Svastica de Foc) pod vedením
advokáta V. Emiliana a plukovníka Emanuela Tătăreska.194 Tato strana vznikla z odpadlíků
od několika pravicových stran, program převzala v podstatě od NSDAP a její aktivita se
omezovala pouze na Bukurešť. Její členové byli vesměs příslušníci střední třídy. Po krátké
době se ale spojila s Cuzou a jeho LANC.
V roce 1935 se Gogova Národní agrární strana spojila s Cuzovou LANC a tím vznikla
Národní křesťanská strana (Partidul NaŃional Creştin). Její program vycházel z programů
obou bývalých stran a byl autoritativní, prosazoval etnicky jednotné Rumunsko. Ve svém
programu se tato strana dále soustředila na podporu zemědělství na úkor průmyslu, čímž
chtěla na svoji stranu získat rolníky. Prostřednictvím vlastních odborů se pak snažila získat
podporu dělníků. Úhlavním nepřítelem byli pro stranu nejen komunisté a Židé, ale také
Železná garda, v níž viděla svého největšího konkurenta.195 Strana převzala organizační
strukturu cuzistů, včetně jejich ozbrojených formací (kopiníků).196 Krátce po založení strany
podnikli Goga s Cuzou návštěvu u Hitlera a ten vsadil na jejich podporu spíše než na
Železnou gardu.197

192

Jejich symbolem byla svastika v bílém poli na červeném podkladě, tedy vlastně vlajka nacistického Německa.
Srov. TEJCHMAN Miroslav, Balkánský fašismus…, s. 59.
194
Bratr liberálního premiéra Gheorghe Tătăreska.
195
TEJCHMAN Miroslav, Carol II. Rumunský – král playboy, Historický obzor, roč. 14, č. 1-2, 2003, s. 29.
196
Ti byli mimochodem zodpovědní v letech 1935-1937 za více útoků na Židy než Železná garda.
197
Hitler si přál stabilnější antisemitskou vládu v Rumunsku, která by mu byla podřízena, než skupinu
nacionalistických mystiků a sociálních revolucionářů, slibujících pouze konflikt zájmů a vnitřní převrat.
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Dokonce i samotný král Carol II. si v roce 1934 založil vlastní fašistickou mládežnickou
organizaci Stráž vlasti (Straja łării), která byla štědře finančně dotována královou kamarilou
a v níž bylo členství povinné pro každého mládežníka do 18 let. Ale tato organizace nezaujala
mladé lidi zdaleka tolik jako Železná garda. Navíc se její vůdce Constantin Sidorovici zapletl
do korupční aféry a spáchal sebevraždu.198

6.3. Diktatura krále Carola II., zavraždění Codreana a jeho nejbližších
spolupracovníků
Poté, co se král Carol chopil moci coby samovládce, rozpustil všechny politické strany a
20. února 1938 vyhlásil novou autoritářskou ústavu, založenou na korporativismu. Král
soustředil ve svých rukou všechny tři složky moci. Odteď byl každý ministr vlády jmenován
králem, byl mu plně odpovědný a navíc musel být rumunské národnosti, stejně jako jeho
předkové tři generace zpět.199 Tato podmínka byla namířena zejména proti rodině Codreana,
který na protest proti ní rozpustil stranu Vše pro vlast.200
Ale Carol již nechtěl dále tolerovat konkurenci v podobě Železné gardy. Do noty mu hrál
i prof. Iorga, jenž psal útočné články proti legionářům. Když Codreanu odpověděl podobným
odsudkem, byl zatčen a odsouzen na půl roku do vězení. Brzy nato byl obviněn ještě ze zrady,
pobuřování a špionáže ve prospěch cizí mocnosti201 a přesto, že i ministr obrany generál Ion
Antonescu202 svědčil v jeho prospěch, byl Codreanu odsouzen a potrestán deseti lety
nucených prací, šesti lety ztráty občanských práv a pokutou 5000 lei.203
Krátce po procesu nařídil ministr vnitra Armand Călinescu tvrdé represe proti
legionářům. Tisíce z nich byly zatčeny a jejich domovy prohledávány. Prakticky celé vedení
Železné gardy bylo uvězněno v žalářích Jilava, Miercurea-Ciuc, Râmnicu Sărat a Vaslui.
Mnoho legionářů se zachránilo útěkem do nepřístupných oblastí Karpat a výhodná struktura
hnízd umožnila existenci Gardy i v úkrytech. Jiní legionáři zase emigrovali do nacistického
Německa a do Polska. Ministr zahraničí Istrate Micescu přišel s kuriózní nabídkou
198

NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts..., s. 403.
Podrobněji k ústavě viz SAVU Al. Gh., Dictatura regală, Bucureşti: Editura politică, 1970, s. 158-169.
200
Důvodem pro překvapivě povolné jednání Codreanovo byla nejspíš skutečnost, že Kapitán očekával, že jeho
chvíle teprve přijde a Železná garda se bude moci ujmout vlády. Srov. HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel
Michael“…, s. 369.
201
Tou mocností bylo míněno nacistické Německo. Codreanu byl obviněn i přesto, že jeho napojení na Německo
nebylo zdaleka tak výrazné jako v případě Gogy a Cuzy.
202
Ion Antonescu se narodil roku 1882 ve valašském městě Piteşti. Byl velkým rumunským vlastencem a
nenáviděl komunismus. Sovětský svaz považoval za odvěkého nepřítele Rumunska. Bojoval v první světové
válce a měl dosti probritské cítění. Ve 20. letech působil jako rumunský vojenský atašé v Londýně. Avšak ve 30.
letech se jeho sympatie k Britům začaly postupně vytrácet v reakci na neúspěšnou politiku appeasementu.
203
HEINEN Armin, Die Legion „Erzengel Michael“…, s. 372.
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legionářům, že vláda povolí jejich existenci, pokud se do čela Železné gardy postaví sám král
Carol. Legionáři samozřejmě tuto „nabídku“ otevřeně odmítli.204 V této době se do čela
Železné gardy dostal doposud druhořadý legionářský regionální vůdce z Banátu Horia
Sima.205 Nový Kapitán vydáváním letáků rozpoutal nevybíravou antisemitskou kampaň.
Codreanu s jeho postupem nesouhlasil, neboť měl oprávněné obavy, že Simovo jednání
ohrozí jeho život. Ale Sima pokračoval v útocích na židovské obchody a synagogy. Obětí
těchto výtržností se stali i někteří židovští intelektuálové.
Mezitím navštívil Carol v listopadu 1938 Hitlera v Berchtesgadenu. Neví se přesně, o
čem se tam oba muži dohadovali, ale Carol odjížděl s dojmem, že mu Hitler dal volnou ruku
ke konečnému zúčtování se Železnou gardou.206 Král se rozhodl jednat okamžitě. V noci z 29.
na 30. listopadu 1938 byli Codreanu a jeho 13 kumpánů207 spoutáni a posazeni do vězeňského
automobilu, který je měl převézt do jiné věznice. Během cesty vozidlo zastavilo na
osamocené silnici a všichni zmínění legionáři byli uškrceni a postříleni. Veřejnosti bylo
oznámeno, že byli zastřeleni při pokusu o útěk.208 Jejich mrtvoly byly polity kyselinou a
pohřbeny do hromadného hrobu u věznice Jilava.
20. prosince 1938 založil Carol svoji vlastní fašizující stranu s názvem Fronta národního
obrození (Frontul Renaşterii NaŃionale). Stala se jediným povoleným politickým hnutím
v Rumunsku. Všichni poslanci museli povinně nosit stranické uniformy. Počátkem roku 1939
se stal premiérem Armand Călinescu, který sebevědomě prohlásil, že „Železná garda je
starým příběhem a již neexistuje“.209 Avšak Garda zdaleka nebyla mrtvým hnutím a
pokračovala v útocích na vládní budovy nebo na Židy. Dokonce i život samotného krále byl
ohrožen v červnu 1939, kdy se legionáři pokusili na něj hodit granáty, když sledoval koňské
dostihy. Také legionáři v exilu čekali na vhodnou příležitost k akci ve svůj prospěch.
Dne 21. září 1939 šest legionářů přepadlo v Bukurešti automobil premiéra Călineska a
zavraždili jej. Měl to být akt pomsty za smrt Codreana. Bezprostředně poté se dle svého
zvyku vzdali policii a ještě téhož dne byli zastřeleni na stejném místě, kde zahynul premiér.
Nyní byl rozpoután pravý teror proti Železné gardě. Z každé župy byl vybrán určitý počet

204

Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts…, s. 418.
Horia Sima se narodil roku 1908 v sedmihradském městečku Făgăraş pod stejnojmenným pohořím. Studoval
u prof. Nae Ioneska. Postrádal Codreanovo charisma a organizační schopnosti, což však vynahradil svým
zaníceným nepřátelstvím vůči Židům. Koncem roku 1938 utekl dočasně do Německa, aby se vyhnul represím
ministra vnitra Călineska.
206
SAVU Al. Gh., Dictatura regală…, s. 225.
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Jednalo se o Nicadori a Decemviri, tedy vrahy premiéra Ducy, resp. Steleska.
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CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde.., s. 455.
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legionářů, kteří byli popraveni a jejich těla pověšena na telegrafní tyče či kandelábry jako
memento pro ostatní lidi.
Călineska nahradil ve funkci premiéra Gheorghe Argeşeanu, který však rok nato rovněž
padl za oběť legionářům. Po krátkem působení Constantina Argetoiana nastoupil do čela
vlády znovu Gheorghe Tătărescu, jenž se snažil usmířit legionáře s králem. Carol propustil
v březnu 1940 pár uvězněných legionářů a oznámil, že mu Garda slíbila věrnost. Následně
přeměnil Frontu národního obrození v totalitní stranu s názvem Strana národa (Partidul
NaŃiunei) a pozval legionáře ke spolupráci se slibem, že budou potrestáni lidé zodpovědní za
smrt mnoha legionářů. Horia Sima se vrátil z německého exilu a se dvěma dalšímu legionáři
se v červenci 1940 přidal k nové vládě germanofila Iona Gigurtu, která již otevřeně zavedla
antisemitské zákony.210
Situace v Rumunsku se však vyhrotila, když 25. června 1940 Sovětský svaz poslal
rumunské vládě ultimátum, v němž požadoval postoupení Besarábie a severní Bukoviny. Dne
29. srpna téhož roku přišlo Rumunsko na základě tzv. druhé vídeňské arbitráže o severní část
Sedmihradska ve prospěch Maďarska. Dílo zkázy bylo dokonáno 6. září, kdy podle dohody
z Craiovy muselo Rumunsko odstoupit Bulharsku jižní Dobrudžu. Ztráta téměř třetiny území
státu otřásla pozicí krále Carola, který povolal k moci generála Antoneska, jmenoval jej
novým premiérem a sám abdikoval ve prospěch svého syna Michala. Ten však byl pouhou
loutkou v rukou premiéra, jenž na sebe postupně strhnul veškerou moc. Král Carol odešel do
emigrace v Portugalsku.211

6.4. Národně-legionářský stát a odstranění Železné gardy z politického života
Premiér Antonescu si byl vědom, že jedinou možnou zárukou proti sovětskému a
maďarskému nebezpečí je spojenectví s hitlerovským Německem. Proto si vybral za svého
vládního partnera Železnou gardu, jež splňovala dvě důležité podmínky: byla příznivě
nakloněna Ose a populární mezi lidmi. Dne 15. září 1940 vyhlásil generál Antonescu tzv.
Národně-legionářský stát, kde se Železná garda stala jedinou povolenou politickou stranou,

210

Ministrem zahraničí této vlády se stal Mihai Manoilescu.
Jejich útěk proběhl za poněkud neobvyklých okolností. Vlak vezoucí krále, jeho družinu a obrovský majetek
královské rodiny se potřeboval dostat k jugoslávským hranicím, ale jeho trasu sledovali legionáři usilující o
králův život. V Temešváru se legionářům skutečně podařilo vlak zastavit, ale král spolu s paní Lupeskovou a
věrným komorníkem Ernstem Urdăreanem se schovali ve vaně v jednom vagóně. Vlaku prostřílenému kulkami
legionářů se za pomoci přednosty místní stanice podařilo projet bezpečně do Jugoslávie. Králova anabáze pak
pokračovala dále, až se nakonec usadil v Portugalsku. Podrobněji viz TEJCHMAN Miroslav, Carol II.
Rumunský…, s. 33.
211
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„která měla být zodpovědná za morální a materiální povznesení národa“.212 Antonescu se stal
nejvyšším suverénem v zemi a prohlásil se za Vůdce (Conducător) státu. Jeho zástupcem,
tedy vicepremiérem, byl jmenován Kapitán legionářů Horia Sima.
Železná garda však prožívala období vnitřních rozporů. Proti Simově klice se
vymezovala skupina okolo Iona Codreana, otce mrtvého zakladatele Gardy. Oba muži se
vzájemně nenáviděli a konkurovali si, jak jen to bylo možné. Třetí frakce v rámci strany byla
navíc silně prokomunistická a protiněmecká a měla pravděpodobně kontakty na levicovou
Zemědělskou frontu pozdějšího premiéra dr. Petru Grozy. Přesto v této době Garda
zaznamenala příliv několika set tisíců nových členů, z nichž mnozí však byli čistí oportunisté
se snahou zavděčit se Simovi a rychle zbohatnout ze členství ve straně.213 Noví členové byli
rekrutováni výhradně z řad prostých občanů. Tehdy také do Gardy vstoupilo mnoho dělníků,
jejichž počet brzy dosáhl 13 tisíc.214 Dělnické útvary v rámci Gardy, tzv. Legionářské
dělnické sbory vedené Dumitru Grozou, byly vyzbrojeny a jejich úloha vzrostla.
Začaly konfiskace židovského majetku, které však probíhaly typicky rumunským
způsobem: bez řádu, náhodným a svévolným stylem, důsledným pouze v nepředstavitelném
množství korupce.215 Legionáři si na popud Antoneska zřídili vlastní policejní složky, tzv.
Motorizované legionářské gardy (Gărzile Legionare Motorizate). Tyto jednotky, oděné do
kožených bund a hajduckých čapek, zahájily ohromný protižidovský teror spojený
s loupením, mrzačením či vražděním obětí. A tak se zanedlouho celá země ponořila do
anarchie a násilí.
Spolupráce Antoneska se Železnou gardou byla zatím hladká, neboť obě strany spojovala
touha po pomstě vůči minulému režimu. Conducător zřídil zvláštní soudní tribunál s cílem
vyšetřit a potrestat násilnosti páchané na legionářích v meziválečné době. Skutečně, mnoho
vysoce postavených funkcionářů z doby Carolovy bylo dáno pod kontrolu legionářské policie
do věznice Jilava.
Zvěrstva páchaná Železnou gardou nabrala ještě více na intenzitě. Nebylo prakticky dne,
kdy by nebyl zabit nějaký Žid nebo vyrabován židovský dům. Kromě Židů začali být
pronásledováni Řekové a také cuzisté, jimž legionáři nemohli odpustit opovržlivé chování ke
212

NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts…, s. 433.
Toto by bývalo bylo naprosto proti mysli Codreana, který byl natolik čestný, že dokonce jednou tvrdě
potrestal jednoho mladého legionáře, jenž vyhrožoval smrtí židovskému majiteli restaurace namísto zaplacení
účtu za jídlo. Srov. CODREANU Corneliu Z., Eiserne Garde…, s. 328-329. Proto byli tito oportunisté „starými“
legionáři nazíráni s nevraživostí. Byli označeni jako Septemviri, přičemž tento výraz měl hanlivý význam.
214
ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right…, s. 561.
215
Vyvlastňování židovského majetku se v rumunském prostředí nikdy nenazývalo arizací, nýbrž se pro něj
používalo termínu „rumunizace“. Důvodem bylo smýšlení Rumunů, kteří na rozdíl od Němců nikdy nerozvinuli
komplexní rasistické teorie o nadřazenosti „árijské“ rasy.
213
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Codreanovi.216 Velvyslanci cizích států v Bukurešti protestovali proti této svévoli, ale nebylo
jim to mnoho platné. Koncem října 1940 přijela do Rumunska německá vojenská mise a
německé jednotky vstoupily do země. Legionáři vítali přítomnost Němců, neboť se mylně
domnívali (jak se později ukázalo), že posílí jejich pozici.
Také Antonescu začal s nevolí pohlížet na atmosféru v zemi vyvolanou legionáři. Ti
navíc stále více pod vlivem vzrůstajícího počtu dělnického členstva inklinovali k socialismu a
rovnostářství a postupně úplně zavrhli kapitalismus. Antonescu odmítal rozkrádání majetku
buržoazie, v němž viděl hrozbu pro státní ekonomiku. Dokonce vyzdvihl i přínos Židů pro
národní hospodářství! Bylo stále zřetelnější, že rozdílné názory Antoneska a legionářů se ještě
více prohlubují. Otázkou nyní zůstávalo, koho podpoří nacistické Německo.
V polovině listopadu 1940 navštívil Antonescu Hitlera v Berlíně a dojednal přistoupení
Rumunska k Paktu tří. Führer již v té době plánoval útok proti SSSR a hodlal pro tento účel
využít Rumunsko nejen jako zdroj nerostných surovin, ale také rumunskou armádu pro
pomoc proti nepříteli. Za to slíbil Antoneskovi znovupřipojení Besarábie a znovuotevření
sedmihradské otázky. Nevyjádřil zatím rumunskému vůdci podporu proti legionářům, ale
mezi oběma muži byl navázán kontakt spojený s důvěrou, jež přetrvala až do konce války.
Koncem listopadu 1940 začal Antonescu prosazovat zproštění viny pro funkcionáře
uvězněné v Jilavě, kteří jej vzápětí požádali o výměnu stráže složenou z legionářů za
vojenskou stráž. Když se o tom legionáři dozvěděli, vtrhli do cel a všechny bývalé
funkcionáře povraždili. 28. listopadu byli prof. Nicolae Iorga a ekonom Virgil Madgearu
nalezeni mrtví v lese poblíž Ploieşti. Stali se dalšími obětmi Železné gardy.217
Po dalších sporech ve vládě požadoval Antonescu, aby se mohl ujmout vedení Železné
gardy sám. Sima to tvrdě odmítl, stejně jako ostatní legionáři, a Vůdce nakonec od svého
požadavku ustoupil. Stále neměl jistou podporu Německa pro to, aby si mohl legionáře
podřídit.
30. listopadu 1940, v den druhého výročí zavraždění Codreana a jeho 13 kolegů, se konal
jejich oficiální pohřeb provázený projevy legionářského kultu smrti. Pohřební průvod byl
velice slavnostní a zúčastnily se jej tisíce lidí. Po tomto velkolepém aktu začali legionáři
prosazovat prohlášení Codreana za svatého. Padly dokonce úvahy o založení nového hlavního

216

Srov. ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right…, s. 562.
Iorga často tvrdě vystupoval proti legionářům, jak již bylo uvedeno. Madgearu, ekonom a člen caranistické
strany, byl legionáři nenáviděn pro svůj maďarský původ a považován za jednoho z viníků represí proti Gardě.
217
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města nacionalistů, které by se jmenovalo Codreni.218 V průběhu prosince se konalo ještě
několik shromáždění, slavností a pohřbů padlých legionářských hrdinů.
Koncem roku 1940 ještě zintenzívnily útoky Železné gardy na Židy. Došlo to dokonce až
tak daleko, že kolem Štědrého dne byli Židé v některých městech v rámci „Vánočních oslav“
házeni do zamrzlých řek. I přes protesty samotného Antoneska mnoho Židů padlo za oběť této
zvůli. Legionáři tyto akce chápali jako naplnění své role „nových lidí“. Vážně se hovořilo i o
novoroční „bartolomějské noci“, při níž měli být vyvražděni političtí odpůrci legionářů, aby
Rumunsko mohlo vstoupit do nového roku „očištěné od malomocenství minulosti“.219 Avšak
k ničemu takovému nedošlo.
Na Nový rok vyzval naposledy Antonescu Železnou gardu k zastavení teroru. Jeho apel
však legionáři nebrali vážně, neboť byli přesvědčeni, že je již nic nemůže ohrozit a že Němci
stojí za nimi.220 Během ledna 1941 legionáři svolali schůzi vůdců všech hnízd do Bukurešti a
začali připravovat ozbrojenou vzpouru proti Antoneskovi. Horia Sima napsal dopis Hitlerovi,
v němž jej žádal o podporu a sděloval mu, že spolupráce Gardy s Antoneskem není nadále
možná. Prozradil Hitlerovi generálovy dřívější probritské sympatie, o nichž nacistický
diktátor doposud nevěděl.
Dne 7. ledna 1941 navštívil Antonescu Hitlera a tehdy dal Führer rumunskému vůdci
souhlas k úderu proti Železné gardě. Antonescu začal tím, že zrušil rumunizační komise, což
přerušilo legionářům největší zdroj finančních prostředků. Dále bylo propuštěno několik
ministrů a legionářský šéf policie. Horia Sima si uvědomil, že tyto kroky by mohly překazit
jeho vlastní připravovaný puč, a proto zmobilizoval své legionáře. Dumitru Groza svolal
dělnické sbory a studenti se shromáždili pod vedením legionářského studentského vůdce
Viorela Trify.221 V Bukurešti vypukly 21. ledna velké demonstrace na podporu legionářů a
jejich vůdce Simy. Grozovi dělníci dobyli důležité posty jako telefonní ústřednu či budovu
rozhlasu a došlo ke střetům s jednotkami armády.
Povstání legionářů se omezilo téměř výlučně na metropoli Bukurešť, venkov zůstal touto
událostí až na drobné incidenty prakticky nezasažen. Hlavní město bylo skoro celé v rukou
legionářů222 a propadlo se do násilí a vraždění. Davy legionářů vtrhly do židovské čtvrti a
drancovaly jejich obchody, zapalovaly synagogy, znásilňovaly ženy před zraky jejich
218

Srov. NAGY-TALAVERA Nicholas M., The Green Shirts…, s. 449.
ROGGER Hans, WEBER Eugen (ed.), The European Right…, s. 564.
220
Pravdou je, že skutečně někteří nacističtí pohlaváři, jako např. Reichsführer SS Heinrich Himmler, vyjádřili
legionářům svoji podporu.
221
Viorel Trifa uprchl po válce do Spojených států, kde se stal biskupem místní rumunské pravoslavné církve.
V 80. letech byl však vyhoštěn ze země kvůli své legionářské minulosti.
222
Kromě kasáren, hlavního nádraží, některých ministerstev a Antoneskova ústředí.
219
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manželů a muže mučily k smrti.223 Tato apokalypsa byla provázena neustálým vysíláním
rozhlasu, pokaždé končícím zvoláním „Ať žije smrt!“. Za každého mrtvého legionáře
zabitého vojáky či policií byla zapálena svíčka a vyzváněly zvony bukurešťských kostelů.
Německá vojska doporučila Antoneskovi soustředit veškeré síly armády proti legionářům
a když se k jejich výzvě připojil i sám Hitler, dal Conducător večer dne 23. ledna rozkaz
k rozhodujícímu úderu. Armádní jednotky a tanky zasáhly a rozdrtily vzpouru Železné gardy
během několika hodin. Legionáři na některých místech dokázali klást odpor, ale poté, co
Hitler pohrozil zásahem německé armády, když Garda nepřestane bojovat, Sima se vzdal a
podepsal příměří. To byl konec legionářské rebelie. Železná garda se z tohoto zásahu již
nevzpamatovala a přestala v Rumunsku existovat jako politická síla. Generál Antonescu se
prohlásil diktátorem a 15. února 1941 oficiálně zrušil Národně legionářský stát.
A jaký osud potkal Horiu Simu, druhého a posledního kapitána Železné gardy? Ten po
ztroskotání lednového povstání uprchl do Německa, kde byl umístěn v koncentračním táboře
Sachsenhausen ve zvláštním oddělení s lidským zacházením. V Rumunsku byl odsouzen
v nepřítomnosti k trestu smrti, aby mu byl znemožněn návrat do vlasti. V roce 1945 žil
v Paříži a poté v Itálii, až nakonec následujícího roku zakotvil v Madridu. Po celou dobu
trvání komunismu v Rumunsku odsuzoval jeho zločiny a snažil se pro své myšlenky získat i
ostatní Rumuny v emigraci, ale nikdy nedosáhl významnější podpory. Zemřel v roce 1993
v Madridu, aniž podstoupil jakýkoliv trest za zločiny, za něž evidentně nesl odpovědnost.224

7. Další osud legionářů v Rumunsku, Železná garda v exilu a
odkaz legionářského hnutí do současnosti
Po porážce legionářského povstání propuklo ve velkém zatýkání členů Železné gardy.
Některé z legionářů, kteří se vzdali a podrobili Antoneskovi, využil diktátor později k bojům
proti Sovětům. Obvykle však byli nasazováni do nejnebezpečnějších předních linií, a tak byli
decimováni ve velkém.225
Mnoho legionářů se před perzekucí zachránilo útěkem do Německa, kde byli obvykle
umístěni v koncentračních táborech jako „prominentní vězni“. Simovi nabídl Hitler vytvoření
223

Hodně Židů bylo dokonce odvlečeno do jatek, kde byli podříznuti způsobem, jakým Židé rituálně porážejí
zvířata. Ti, kteří přežili i tyto hrůzné vraždy, byli posláni do zařízení sloužících k porcování dobytka a části
jejich mrtvých těl pověsili legionáři na háky a nalepili na ně nápis „košer maso“. Srov. NAGY-TALAVERA
Nicholas M., The Green Shirts…, s. 454.
224
Podrobněji viz např. http://www.horiasima.com/biografie.htm [14.4.2007].
225
Srov. RONNETT Alexander E., Romanian Nationalism…, s. 49.
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rumunské exilové vlády, která by pokračovala ve válce po boku Německa. Sima tuto nabídku
přijal. Vláda si za své sídlo zvolila Vídeň a poslala na rumunské území paradesantní výsadky
složené z uprchlých legionářů za účelem boje proti Rudé armádě. Avšak s kapitulací
Německa v květnu 1945 i tato vláda padla.226
Poté, co se moci v Rumunsku chopili komunisté, stáhli se někteří legionáři do hor, kde
zformovali hnutí odporu ve formě guerilly. Těmto partyzánům přišli v 50. letech na pomoc
další legionáři z emigrace na Západě, mnozí však byli odhaleni státní mocí, odsouzeni
k trestům smrti a popraveni. Legionáři uvěznění ještě za Antoneska ve svých celách většinou
zůstali a mnoho z nich postupem času zemřelo hlady. Byli však i tací, kteří byli ochotni
spolupracovat s novým režimem, jen aby unikli trestům. Z tohoto důvodu se například někteří
legionáři stali loajálními služebníky komunistů nebo dokonce agenty tajné policie
Securitate.227
Bývalí členové Železné gardy, kteří zůstali v emigraci na Západě (jejich přítomnost bylo
možné zaznamenat po celé Evropě i v obou Amerikách), se po celou dobu trvání
komunistického režimu v Rumunsku snažili upozornit na zločiny a nešvary tohoto státního
zřízení. Avšak nebylo jim to mnoho platné, neboť je nikdo nebral příliš v potaz, a mohli být
vděční, že jim byl poskytnut azyl mimo jejich domov, kde by je zcela jistě čekalo vězení,
případně smrt.
V současnosti existují v Rumunsku dva subjekty hlásící se k odkazu Železné gardy, které
jsou však naprosto marginální a nemají téměř žádný vliv na vnitřní politiku země. Tím
prvním je uskupení nesoucí stejný název, jako jeho vzor z meziválečného období, tedy
Železná garda, obnovená hned po pádu komunismu v roce 1990. Druhá je organizace
vystupující pod jménem Nová pravice (Noua Dreaptă), založená v roce 2000, jejíž ideologie
a program jsou fakticky totožné s programem meziválečné Železné gardy.228

226

Podrobněji k vídeňské exilové vládě viz BRĂDESCU Faust, Guvernul de la Viena. Continuarea Statului
Român NaŃional Legionar 1944-1945, Bucuresti: Editura Majadahonda, 1997.
227
Srov. RONNETT Alexander E., Romanian Nationalism…, s. 54-56.
228
Blíže
k programu
Nové
pravice
viz
http://www.nouadreapta.org/doctrina.php,
taktéž
http://www.nouadreapta.org/prezentare.php [14. 4. 2007].
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Závěr
Železná garda byla nepochybně zajímavým a bezesporu významným fenoménem
meziválečných rumunských dějin. Když v roce 1927 vznikla coby Legie archanděla Michaela,
představovala spíše sociální hnutí, založené na přísném výběru členstva. Potřeba změny a
nesplněné naděje vkládané do Legie přiměly jejího vůdce Cornelia Zeleu Codreana
přetransformovat toto uskupení, a tak byl roku 1930 položen základní kámen masové
politické organizace s názvem Železná garda, do níž od této chvíle houfně vstupovali lidé
nejrůznějšího charakteru. Vzhledem k tomu, že byla Železná garda ve 30. letech několikrát
zakázána, musela časem opět změnit svůj název, a proto se účastnila voleb v roce 1935 jako
strana Vše pro vlast. Tu však Codreanu po nastolení královské diktatury rozpustil, a
organizace se opět vrátila ke svému původnímu názvu.
Domnívám se, že Železná garda jako jediná z organizací extrémně pravicového zaměření
v Rumunsku do značné míry měla vliv na vnitřní politiku státu. Bylo to uskupení, s nímž se
v této zemi muselo počítat, a nedalo se zdaleka vždycky předpokládat, co zrovna mají
legionáři v úmyslu. Zpočátku pořádali pochody a túry, při nichž se snažili získat příznivce a
během nichž nezřídka útočili na Židy. Tehdy ještě jejich činnost neměla dopad celostátní, ale
pouze lokální, kdy byli zmobilizováni policisté, aby legionářům bránili v přístupu do
některých oblastí nebo aby potrestaly jejich svévoli proti Židům. Ve 30. letech však Železná
garda vnesla násilí do celé země, neboť začala podnikat atentáty na veřejné činitele, jimž
padlo za oběť několik vrcholných politiků a známých osobností. Reakcí na stupňující se teror
Železné gardy byly údery státní moci proti jejím vůdčím představitelům, jejich věznění a
v mnoha případech i zavraždění. Takto byl nakonec zlikvidován roku 1938 i samotný
Codreanu. V letech 1940/1941 dosáhlo řádění legionářských band natolik obludných rozměrů,
že byla Železná garda po neúspěšném povstání proti generálu Antoneskovi definitivně
rozprášena způsobem, že se ze zásahu již nebyla schopna vzpamatovat a v Rumunsku se stala
minulostí. Její zbytky sice přežily a přežívají i nadále, ale někdejší význam této organizace se
již pravděpodobně nikdy nevrátí.
V úvodu jsem si položil otázku, do jaké míry byla Železná garda úspěšná při prosazování
svého programu. Domnívám se, že s ohledem na skutečnost, že stála prakticky vždy v opozici
proti státní moci, nebylo možné, aby své cíle uskutečnila přímou cestou. Její krátké
pětiměsíční působení ve vládě bylo dle mého názoru velmi nešťastně provedeným pokusem o
nastolení „nového legionářského pořádku“ v Rumunsku a jediné, čeho Železná garda dosáhla,
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byla smrt obrovského množství nevinných lidí, která legionářům samotným nepřinesla vůbec
nic, pouze snad uspokojení nad tím, že Rumunsko bylo zbaveno velkého počtu jimi tolik
nenáviděných Židů. Můžeme však konstatovat, že během královy samovlády byly uvedeny
v platnost některé části legionářského programu nepřímou formou, tedy prostřednictvím krále
a jemu podřízených ministrů. Mezi tyto zrealizované požadavky lze zařadit třeba restriktivní
opatření vůči Židům či přeměnu demokratického Rumunska v autoritativní stát. V době tzv.
Národně- legionářského státu se však Železná garda natolik zdiskreditovala, že již nemohla na
uskutečnění svých dalších idejí ani pomýšlet.
Hodnotím-li přínos Železné gardy pro Rumunsko, mohu říci, že nevidím v podstatě
žádný. Pravdou sice je, že některé součásti legionářské ideologie, jako např. boj proti korupci,
zeštíhlení byrokracie, důraz na ctnost a hrdinství nebo myšlenka vzájemné pomoci znějí asi
každému člověku velmi hezky, nicméně žádná z nich nebyla dovedena do konce. Naopak se
v praxi uplatňovaly spíše ty ideologické aspekty legionářského hnutí, které přinášejí zlo a
zkázu, mezi nimiž je důležité zmínit především horlivý antisemitismus, kult smrti (spojený
s filozofickým směrem naismem) a také nepřátelství k demokracii.
Domnívám se, že kdyby se Železná garda doopravdy poctivě řídila svými ideály
hrdinství v boji proti nepříteli, nikdy by se nemohla snížit k provádění něčeho tak zbabělého,
jako je teroristická činnost a útoky ze zálohy. Samozřejmé je, že fakt, že se Rumunsko
především ve druhé polovině 30. let zmítalo v násilí a teroru a že podmínky pro život v zemi
nebyly v této době zrovna nejlepší, nebyl zapříčiněn pouze Železnou gardou, ale souhrou
mnoha okolností. Avšak podíl legionářů na vzniku této neutěšené situace je zajisté nesporný.
Na úplný závěr je možné říci, že by bylo nejlépe a asi každý by si přál, aby se žádné
uskupení podobného ražení, jako byla Železná garda, nikdy nedostalo k vládě, aby mohlo
začít provádět své vesměs zločinné praktiky.
Věřím a doufám, že se mi v této práci podařilo zodpovědět všechny otázky, které jsem si
položil na úvod, a že práce tak splnila svůj cíl.
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird das Thema der extremen Rechten in Rumänien zwischen dem
ersten und dem zweiten Weltkrieg behandelt. Zu jener Zeit gab es in Rumänien viele
Organisationen, die politisch dem rechten Spektrm zuzuordnen waren. Die wichtigste davon
war die so genannte Legion Erzengel Michael (Legiunea Archanghelului Mihai). Ihr
Gründer war Corneliu Zelea Codreanu. Seine politische Tätigkeit begann er gemeinsam mit
Professor Alexandru C. Cuza, dem Begründer und Führer einer anderen faschistischen
Organisation, der Liga der christlichen nationalen Verteidigung (Liga Apărarii NaŃional
Creştine).
Die Legion Erzengel Michael war am Anfang eine Bewegung, die auf eine strenge
Auswahl ihrer Mitglieder bedacht war. Im Jahre 1930 änderte Codreanu den Kurs seiner
Gruppierung: Er wandelte sie in eine Massenorganisation um und gab ihr den neuen Namen
Eiserne Garde (Garda de Fier). Diese Organisation gewann anschließend viele Anhänger,
besonders unter jungen Leuten, aber auch unter ehemaligen Soldaten, Priestern,
Hochschullehrern und Angehörigen der freien Berufe wie Rechtsanwälte oder Ärzte.
Die Weltanschauung der Eisernen Garde umfasste nicht nur die charakteristische Zeichen
des italienischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus, sondern auch rein
rumänische Elemente. Dazu gehörten sowohl der Antisemitismus, der Antikommunismus und
der Nationalismus als auch der religiöse Mystizismus, die Ehrfurcht vor den Ahnen und dem
Bauernstand oder der Kult des Todes. Zu ihren größten Feinden bestimmte die Eiserne Garde
die Juden und andere ethnische Minderheiten, die Kommunisten, die Freimaurer und das
derzeitige politische System mit seinen korrupten Politikern. Gegen diese Gruppen
organisierte sie auch bewaffnete Angriffe.
Während der Zwischenkriegszeit beeinflusste die Eiserne Garde bedeutend rumänische
Innenpolitik. Sie verübte terroristische Anschläge, denen wichtige Persönlichkeiten zu Opfer
fielen. Sie wurde deswegen ständig von der Staatsgewalt verfolgt, mehrmals aufgelöst und
letztendlich verboten.
König Carol II., selbst mit autoritativen Tendenzen, beabsichtigte zuerst, die Garde zu
eigenen Machtzielen zu nutzen. Eine Pazifisierung der Organisation erwies sich jedoch als
unmöglich. Die Eiserne Garde wurde allmählich zu seinem Gegner. Im Jahre 1938
proklamierte Carol seine persönliche Diktatur und ließ Codreanu und weitere dreizehn
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Mitglieder der Gardenführung festnehmen. Bald darauf wurden sie alle „beim Fluchtversuch“
ermordet.
Im Jahre 1940 zog General Ion Antonescu die Eiserne Garde zur Teilnahme an einer
neuen Regierung hinzu. Es wurde ein sog. „Nationaler Legionärsstaat“ mit Antonescu als
Staatsführer und mit dem neuen Kapitän der Eisernen Garde, Horia Sima, als Vizepräsidenten
geschaffen. Die Regierung erzwang die Abdankung Carols II. zu Gunsten seines Sohnes.
Doch im folgenden Kampf um die Macht begann die Garde einen Aufstand gegen Antonescu
selbst. Nach Niederwerfung dieser Revolte wurde die Eiserne Garde aus dem politischen
Leben definitiv vebannt.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Obrazový materiál

1. Corneliu Zelea Codreanu

2. C. Z. Codreanu líbá ikonu archanděla Michaela

3. Horia Sima
4. Ion MoŃa
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5. Archanděl Michael, duchovní patron legionářů

6. Alexandru C. Cuza
7. Generál Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul
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8. Generál Ion Antonescu
9. Rumunský král Carol II.

10. Pohřební průvod na památku Iona MoŃy a Vasile Marina
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Příloha č. 2 – Výsledky rumunských parlamentních voleb z prosince 1937
(tabulka)

Strana
Národně liberální strana
Národní rolnická strana (caranisté)
Vše pro vlast (Železná garda)
Národní křesťanská strana (Goga-Cuza)
Maďarské strany
Georgisté*
Radikální caranisté
Rolnická strana (Argetoianu)
Židovské strany
Německá lidová strana
Sociálně demokratická strana
Lidová strana (Averescu)

Počet hlasů
1 103 323
626 642
478 378
281 167
136 139
119 361
69 208
52 101
43 681
43 612
28 840
25 567

Procenta
35,92 %
20,4 %
15,58 %
9,15 %
4,43 %
3,89 %
2,25 %
1,7 %
1,42 %
1,42 %
0,94 %
0,85 %

Mandáty
152
86
66
39
19
16
9
0
0
0
0
0

*odpadlíci od liberálů, jejichž vůdcem byl Gheorghe Brătianu

Zdroj: HIBBELN Ewald, Codreanu und die Eiserne Garde, Siegen: J. G. Herder-Bibliothek,
1984, s. 86-87
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Příloha č. 3 – Projev C. Z. Codreana přednesený dne 24. června 1937
u příležitosti 10. výročí založení Legie archanděla Michaela (dokument)

Drazí kamarádi,

Po patnácti letech bojů, pronásledování a obětí je třeba, aby rumunská mládež věděla, že čas
vítězství legionářů již není daleko. Všechny projevy nepřátelství budou rozdrceny. Všechny
svádivé plány, všechny pokusy o kupování duší, všechny pokusy o rozpory a veškeré zrady
skončí v propadlišti dějin.

Pohleďte přímo do očí vašich tyranů. Strpte smířlivě jakýkoliv úder. Vydržte všechna utrpení,
neboť oběť nás všech osvobodí zlámaná těla a utrápené duše z nepřátelských pout. Bude to
oběť vítězná. Ti z vás, kteří padnou, budou mít jméno a náhrobek hrdinů, ale ti, kteří nás
zabijí, ponesou jména zrádců a budou proklínáni celým národem.

Z hlubin se vynoří legionářský vítěz se svou duší pevnou jako skála. Ti, co věří, že jej mohou
přemoci, jakož i ti, kteří věří, že si jej mohou koupit, se brzy přesvědčí, že se zmýlili. Ale to již
bude pro ně příliš pozdě.

Corneliu Zelea Codreanu

Zdroj: http://miscarea.net/111-ab21.swf
(z rumunštiny přeložil F. Š.)
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