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Úvod
Tato práce se zabývá problémem extrémní pravice, potažmo fašismu, v politickém
životě Rumunska a Bulharska mezi lety 1918 a 1945. Zvláštní pozornost bude věnována
nejvýznamnějším stranám a hnutím daných států.
Téma jsem si vybral, protože zvláště bulharská ultrapravice je pro českého zájemce
téměř neznámou zemí, a ještě méně je zvykem v jedné práci srovnávat ultrapravici dvou států.
Proto jsem se rozhodl paralelně popsat fašistická a ultrapravicová uskupení ve státech
sousedících, leč kulturně odlišných.
Dají se najít analogie mezi ultrapravicí rumunskou a bulharskou? Jaké spojitosti se
dají najít ve vzniku, vývoji a zániku ultrapravicových hnutí v těchto dvou zemích? Jaké byly
naopak zásadní rozpory? Jak zasáhly do politického života meziválečného Rumunska a
Bulharska a jak do života za 2.světové války? Přinesly tyto organizace svým zemím něco
pozitivního? Na tyto a několik dalších otázek se pokusím najít odpověď v této bakalářské
práci. Hlavním cílem však zůstane osvětlit čtenářům – alespoň v hrubých rysech – působení
fašistických a ultrapravicových organizací na území meziválečného a „druhoválečného“
Rumunska a Bulharska. Práce bude mít podobu případové studie, nicméně vzhledem ke
srovnávacímu charakteru shrnutí není vyloučen možný přesah do komparace. Jelikož je téma
příliš rozsáhlé na zpracování, které by postihovalo každý jeho aspekt, budu se snažit
soustředit na problém jako celek, respektive dva celky.
Po úvodní teoretické kapitole, vymezující pojmy a poskytující ve své druhé části
historický úvod, začnu ve druhé kapitole s vlastním popisem fašistických hnutí. Tato kapitola
bude, jako některé další, rozdělena podle zemí na bulharskou a rumunskou část. Ve třetí
kapitole budu sledovat analogie a výrazné rozdíly v chování rumunských a bulharských
fašistů. Ve čtvrté kapitole se pak zaměřím na vzájemné kontakty, konflikty a vztahy
bulharských a rumunských fašistů, v páté na jejich ideologii a provázanost s jinými skupinami
obyvatelstva, například církvemi. V šesté kapitole se krátce zastavím u poválečných osudů
protagonistů fašistických hnutí a v sedmé, závěrečné kapitole si odpovím na otázky, položené
v úvodu a shrnu dosavadní poznatky bakalářské práce.
Co se týče literatury, musím s potěšením konstatovat, že jsem nenarazil na žádný
vážnější problém při jejím shánění. Hlavně Slovanská knihovna a Národní knihovna se
ukázaly být platnými zdroji relevantních zdrojů informací k tématu.
Vzhledem k tomu, že tématem rumunské a bulharské ultrapravice se u nás
systematicky zabýval pouze náš přední balkanista Miroslav Tejchman, používal jsem
především literaturu cizojazyčnou. Z ní se musím pochvalně vyjádřit především o práci
Nicholase M. Nagy-Talavery, očitého svědka událostí 30.let v Rumunsku. Z jeho práce
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nicméně vysvítá jisté okouzlení osobou Cornelii Codreana, což poněkud kazí jinak velmi
dobrý dojem ze čtivé a faktograficky obsažné knihy. Kladně hodnotím i publikaci Alexandra
Ronnetta, ze které mám ovšem dojem pravděpodobně nechtěné obhajoby Železné gardy.
Cenným zdrojem jsou i paměti Cornelii Codreana, dostupné v německém překladu, u kterých
je ale nutno oprostit se od všudypřítomných protižidovských invektiv a brát Codreanovo
líčení s notnou dávkou nadhledu. Z českých prací mi po stránce základního přehledu velmi
pomohla Tejchmanova práce Balkánský fašismus, konkrétně její kapitola o Rumunsku.
K historii Železné gardy po Antonescově svržení jsem nalezl dobrý zdroj informací v práci
téhož historika s názvem Ve službách Třetí říše. Stejně tak dobrým zdrojem pro fašistická
hnutí Rumunska se ukázala být příslušná kapitola z díla S.J.Woolfa.
Literatura, zabývající se bulharským fašismem, je obecně méně početná než
historiografie fašismu rumunského. Je to pravděpodobně dáno menší atraktivitou relativně
nevýrazného bulharského fašismu pro čtenářskou obec. I zde musím ocenit práci Miroslava
Tejchmana, který v obou výše zmíněných knihách podává komplexní přehled bulharských
fašistických hnutí. Z cizojazyčných knih bych zmínil především studii Željazka Koleva na
téma legionářské organizace, u kterého je však nutno uvědomit si dobu jeho vzniku a v tom
smyslu vyhodnotit marxistickou frazeologii používanou autorem. Stejný postup je nutno
aplikovat i u jinak velmi dobré práce sovětské historičky Ritty P. Grišiny, která mapuje vývoj
fašistických a ultrakonzervativních organizací do roku 1925. Jiný problém nastává u poměrně
nové knihy bulharského historika Nikoly Altănkova, která je sice velmi užitečná po všech
stránkách, nicméně její slabinou zůstávají v jiné literatuře nedoložené a mnohdy očividně
přemrštěné udávané počty členů fašistických organizací.
Dobrou obecnou základnu a studnici obecnějších dat, potřebných při vytváření
obecného přehledu, poskytují knihy z edice Dějiny států z nakladatelství Lidové noviny,
v mém případě konkrétně Dějiny Rumunska, editované Kurtem Treptowem a do češtiny
přeložené a doplněné Miroslavem Tejchmanem, a Dějiny Bulharska od Jana Rychlíka.
1. Obecný a historický úvod
Jako první se naskýtá otázka, zda a které z hnutí, o kterých bude tato práce pojednávat,
je skutečně hnutím fašistickým. Vzhledem k tomu, že komunistickou historiografií bylo často
jakékoliv radikální hnutí s pravicovými rysy označeno za fašistické, je na místě vlastní
zkoumání, v čem se které hnutí od fašismu odklání a v čem je pro změnu s fašismem ve
shodě. Většina na Balkáně vzniklých krajně pravicových hnutí se od fašismu i pozdějšího
nacionálního socialismu v určitých aspektech poměrně hodně vzdaluje. Je to patrně dáno
četnými specifiky balkánského regionu a rovněž větší vazbou mezi jednotlivými skupinami
společnosti, jako jsou společenské stavy, církve a politické strany. Bez problémů lze podle
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mého mínění označit za fašistickou pouze italskou Národní fašistickou stranu a s jistými
výhradami i Národně socialistickou německou dělnickou stranu (NSDAP), zatímco ostatní
skupiny s nálepkou „fašistické“ se od fašistické ideologie nějakým způsobem odklánějí. Bylo
by tedy lépe označovat bulharské a rumunské strany fašistického typu za krajně pravicové či
radikálně pravicové. Protože by však dvojslovné označení zakládalo půdu pro nepřehlednost,
rozhodl jsem se používat nadále termínu fašistické, i když si jsem vědom nepřesnosti a
neúplnosti takového označení. Mimo politologických termínů jsem se rozhodl, že příslušníky
Legie archanděla Michaela budu nazývat legionáři, zatímco od založení Železné gardy
nazývám příslušníky této organizace jako gardisty. Členové strany TPł jsou pak rovněž
označováni jako gardisté, protože v rámci TPł zůstaly všechny struktury Železné gardy
zachovány. Vzhledem k tomu, že bulharské monarchii vládli carové, nepřijde mi název
království, používaný částí literatury, zcela vhodný, a proto budu bulharský stát mezi lety
1908 a 1946 nazývat carstvím, jak se ostatně tento stát označoval pro vlastní obyvatelstvo1.
Rumunské království vzniklo v roce 1881 z původních Spojených rumunských
knížectví, ustavených roku 1859. Vládnoucí dynastií byl od roku 1866 rod HohenzollernSigmaringen, z něhož pocházel i král Ferdinand I., vládnoucí v roce 1918. Rumunsko v roce
1918 reálně sestávalo z takzvaného Regatu2, Severní i Jižní Dobrudže3, Sedmihradska4
získaného na Maďarsku roku 1918, Besarábie a Bukoviny5. Rumunsko se od roku 1916
účastnilo 1. světové války na straně Dohody, a i když se válka pro Rumuny vyvíjela dosti
katastrofálně6, díky politickým dějům na konci války vyšlo Rumunsko značně územně
posíleno. Nebyl zde tedy důvod pro revizionistické nebo iredentistické hnutí. Rumunská
politika se však vyznačovala značnou korupcí, frakcionalismem a celkovou prohnilostí, a tak
se otevřel prostor pro politická hnutí a strany, usilující o likvidaci demokracie, i tak dosti
pochybné7. Do smrti krále Ferdinanda I. v roce 1927 ještě rumunská politika držela jakousi
úroveň, nicméně po jeho smrti a tříleté vládě regentské rady8, která přivedla místní politiku do
marasmu už byla půda pro fašisty připravena. Fašistickým hnutím nahrávala i tradiční

1

2
3

4
5
6
7
8

Pro zahraniční styk používal stát označení království. Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska, Nakladatelství
Lidové noviny, Praha 2000, s. 271.
Rumunsky „království“, česky často označováno za „staré království“, sestávalo z bývalých knížectví
Valašsko a Moldavsko.
Jižní Dobrudža, získaná v roce 1913 na úkor Bulharska byla etnicky téměř výlučně bulharským územím a
jeho držba neměla pro Rumunsko valný význam.
Společně se Sedmihradskem byla získána i Krišana, Maramureš a dvě třetiny Banátu.
Obě území byla získána na Rusku rovněž roku 1918.
Německo a Rakousko okupovaly téměř 2/3 rumunského území.
Srov. Tejchman, Miroslav: Ve službách Třetí říše – Hitlerovy zahraniční jednotky, Nakladatelství Lidové
noviny, Praha 1999, s. 23.
Králi Michalu I. bylo tehdy pouhých 6 let a v regentské radě zasedli princ Nicolae, patriarcha Miron
Cristea a předseda kasačního soudu Gheorghe Buzdugan (od října 1929 nahrazený Constantinem
SărăŃeanem).
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rumunská rusofobie9, rovněž tradiční antisemitismus v Moldavsku a Besarábii a slepá
poslušnost rumunských komunistů vůči direktivám Kominterny10. Vláda Carola II. se
vyznačovala snahou panovníka stát se absolutním monarchou nebo lépe monarchoudiktátorem, tak jak to viděl na příkladech Jugoslávie a Bulharska. Úsilí se mu podařilo
korunovat v roce 1938, kdy se skutečně stal králem-diktátorem. Tato pozice mu však vydržela
jen dva roky a už v roce 1940 raději abdikoval ve prospěch svého syna Michala I. Ten byl
však odsunut do ceremoniálních rolí generálem Ionem Antoneskem, který skutečně vykonával
výkonnou moc. V roce 1944 svrhl Michal I. s pomocí některých generálů Antoneska, nicméně
už v roce 1947 byl donucen k abdikaci nastoupivším komunistickým režimem a Rumunsko
bylo prohlášeno lidovou republikou.
Bulharské carství (někdy uváděné jako království) vzniklo roku 1908, kdy bylo
původní knížectví sloučeno s dříve tureckou oblastí Východní Rumelie a povýšeno na
království. Vládnoucím rodem zde byl, po krátkém intermezzu s knížetem Alexandrem
z battenberského

rodu,

rod

Sachsen-Coburg-Gotha11.

Bulharsko prošlo

od

vzniku

autonomního knížectví různými turbulencemi, navíc jej Rusko považovalo za svou tradiční
sféru zájmů a i v bulharské společnosti bylo zakořeněno rusofilství, nejspíše i s ohledem na
blízkost ruského a bulharského jazyka a na vděčnost Bulharů Rusku za pomoc při vytváření
knížectví. V roce 1912 získalo Bulharsko po 1. balkánské válce značná teritoria v Západní
Thrákii a velkou část Makedonie. Přesto však Bulhaři toužili po Soluni a západní Makedonii,
což mělo za následek 2. balkánskou válku. V té však byli Bulhaři poraženi a přišli o část
západní Thrákie, velkou část jimi okupované egejské Makedonie a jižní Dobrudžu
(Cadrilater). Získali nicméně přístup k Egejskému moři a značné území severní Thrákie. Ani
to však Bulharsku nestačilo a proto se v 1. světové válce přidalo na stranu Ústředních
mocností, aby realizovalo svůj program revize výsledků balkánských válek. I v první světové
válce se však Bulharsko ocitlo na straně poražených, důsledkem čehož byla ztráta koridoru
k Egejskému moři ve prospěch Řecka a rovněž východní Vardarské Makedonie (okolo města
Strumica), západní části vidinské oblasti okolo města Kobisnica a měst Bosilevgrad a
Caribrod se zázemím ve prospěch tehdejšího Království SHS. Tyto ztráty živily v Bulharech
iredentistické a expanzivní nálady, což se projevilo i na ideologii některých fašistických hnutí.
Fašistická hnutí v Bulharsku navíc vytvářela přirozenou protiváhu proti relativně početné

9

10

11

Na rozdíl od Bulharů vnímali Rumuni Rusko jako nepřátele a nikoliv jako osvoboditele, Rumunsko mělo
s carským i sovětským Ruskem spor o Besarábii a v neposlední řadě sehrál roli i protiruský sentiment.
Kominterna mj. nařídila rumunským komunistům podporovat odtržení Besarábie, Bukoviny, Sedmihradska
a Dobrudže, což vyústilo v nepopularitu komunistů u většiny rumunské společnosti. Srov. Treptow, Kurt
W. (ed.): Dějiny Rumunska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, s. 282 -283.
Německé šlechtické rody v té době velmi často dodávaly monarchy do nových monarchií, např. Otto I. i Jiří
I. a jeho potomci v Řecku, Carol I. a jeho následovníci v Rumunsku, Vilém z Wiedu v Albánii atd.
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Komunistické straně Bulharska12 a byla podporována i některými vládami a carem. I za druhé
světové války se Bulharsko přidalo k nakonec poražené straně – Ose. Ta jediná mu totiž
mohla zaručit realizaci jeho územních požadavků. To se sice zdařilo aniž by bulharská
armáda musela výrazněji bojovat, nicméně tento stav vydržel jen do konce 2. světové války.
S jejím koncem bylo Bulharsko nuceno vrátit Řecku předválečnou část Makedonie a Thrákie
a Jugoslávii Vardarskou Makedonii a Bulhary osídlený Bosilevgrad a Caribrod. Na druhé
straně získalo už roku 1940 od Rumunska zpět jižní Dobrudžu a tato akvizice zůstala
v platnosti i po skončení 2.světové války. V roce 1946 bylo v referendu odmítnuto
pokračování monarchie a Bulharsko bylo vyhlášeno lidovou republikou. Tehdy devítiletý car
Symeon II. byl vypovězen do exilu a s rodinou odešel do Egypta.
2. Fašistická a fašizující hnutí v Rumunsku a Bulharsku
2.1. Rumunsko
2.1.1. První ultrapravicové a fašizující organizace
Jak

už

bylo

řečeno,

krajně

pravicové

organizace

v Rumunsku

vyrostly

z nespokojenosti národa, potažmo původně nevelkých skupin obyvatelstva s politickým
životem království. První krajně pravicové skupiny se však objevily už dříve, a to
v návaznosti na další rumunský fenomén, a to antisemitismus. Ten měl zvláště v zaostalejších
regionech Moldavska a Besarábie hluboké kořeny už od dob migrace židů tamtéž od
17.století. Dá se říci, že Rumunsko bylo se svou antisemitskou tradicí, zkorumpovanou státní
správou, tradiční rusofobií a zaostalostí některých částí země13 zemí fašismu zaslíbenou.
Fašistům v jejich snahách napomáhalo rovněž to, že král Carol II. hleděl především na vlastní
obohacení a posílení vlastní moci na úkor ústavních institucí a v tradičně antisemitském
Rumunsku se netajil svým milostným poměrem s Židovkou Elenou Lupescuovou14.
Už v roce 1919 vznikla v Iaşech Stráž národního uvědomení (Garda ConştiinŃei
NaŃionale, GCN). Jejím vůdcem se stal elektrikář Constantin Pancu a sdružovala zpočátku jen
asi 50 lidí, především dělníků a intelektuálů15. Organizace ve svém programu hlásala sociální
harmonii a socializaci výrobních prostředků, ale jen pro ty, kdo žijí „ve svaté víře v Krista“16.
Do činnosti této organizace, respektive jejích paramilitárních organizací, se zapojil i mladý
Corneliu Zelea Codreanu. V březnu 1920 se pak do GCN včlenila sedmihradská organizace
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Ve volbách v roce 1920 ji volilo 184 616 voličů a strana získala 50 mandátů. Rychlík, Jan: Dějiny
Bulharska ... s. 293.
Především Moldavska, Besarábie a Bukoviny.
Lupescuová byla rumunskými fašisty často označována za „židovskou zmiji“ nebo „židovského hada“ a
byla považována za ztělesnění největšího zla v celém Rumunsku. Nagy-Talavera, Nicolas M.: The Green
Shirts and the Others, The Center for Romanian Studies, Iaşi 2001, s. 387.
Woolf, S.J.: European Fascism, Weidenfeld and Nicolson, London 1970, s. 153.
Codreanu, Corneliu Zelea: Die Eiserne Garde, Brunnen-Verlag, Berlin 1939, s. 25.
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Bratři kříže (FraŃii de Cruce), kterou vedli L.Ghilezean a A. Frinc17. Organizace však neměla
dlouhého trvání a v roce 1922 byla úřady rozpuštěna.
Nedlouho po rozpuštění GCN se takřka zároveň zformovaly další 2 fašistické skupiny.
První z nich byla roku 1922 v Kluži18 založena Rumunská akce (AcŃiunea Românească, AR),
pravděpodobně převzavší svůj název a nepochybně svůj program od Action Française19. AR
byla z většiny tvořena studenty a vyučujícími klužské univerzity20 a propagovala stejně jako
Action Française antisemitismus, historickou roli monarchie, pravoslaví a historické svobody
rumunských regionů (nicméně jen v rámci Velkého Rumunska). Pokud GCN byla odrazovým
můstkem pro budoucího „kapitána“ Železné legie Codreana, pak AR se stala tímtéž pro
pozdějšího „kapitánova“ zástupce, Iona MoŃu, syna pravoslavného kněze ze Sedmihradska,
který při své činnosti v AR stačil přeložit Protokoly sionských mudrců do rumunštiny.
Druhou takovou skupinou se v Bukurešti stala Národní rumunská fascie21 (Făscia
NaŃională Română, FNR), vzniklá fúzí několika fašistických skupinek s převážně
vysokoškolským členstvem. Jejím „vůdcem“ se stal Titus Vifor a členy jejího vedení byli i
v literatuře blíže nespecifikovaní Lungulescu a Băgulescu. Tato organizace čerpala z italského
fašismu a jejím programem se stal korporativimus, provedení pozemkové reformy a zakládání
rolnických družstev, či jakési formy společného hospodaření22. Organizace vydávala vlastní
časopis Fascismul (Fašismus) a její vůdci se označovali za spasitele vlasti23. Mimo
rozparcelování velkostatků hlásala organizace i očištění společnosti od všech revolučních
živlů, zvláště od socialistů a komunistů a boj těm, „kteří konzumují, ale na výrobě se
nepodílejí“24. Obě výše zmíněné

skupiny se v roce 1925 spojily s první výraznější

rumunskou fašistickou organizací, kterou se stala Liga křesťanské národní obrody.
2.1.2. Liga křesťanské národní obrody
Liga křesťanské národní obrody (Liga apărarii naŃional creştine, LANC) byla založena
v březnu 1923 v Iaşech profesorem politické ekonomie Alexandru C. Cuzou, který sám prošel
pestrou politickou kariérou – začínal u socialistů25, ale už roku 191026 zakládal s Nicolae
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Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus, Academia, Praha 1989, s. 57.
Dnešní Cluj-Napoca.
Francouzská monarchistická krajně pravicová skupina aktivní zhruba mezi lety 1898 a 1944, jejíž program
byl směsí decentralismu, monarchismu a sympatií pro katolickou (dříve státní) církev.
Nagy-Talavera, Nicolas M.: The Green Shirts ... , s. 364.
Podle některých zdrojů založená už roku 1921, podle Norstrant, Holly: Iron Guard – Chronology [online].
Claremont 2000. [cit.7.4.2008] .
Dostupné z http://www.claremontmckenna.edu/hist/jpetropoulos/ironguard/chronology.htm
Tamtéž.
Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus ..., s. 57.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 58.
Podle Tejchmana v roce 1909, viz tamtéž.
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Iorgou27 Demokratickou národní stranu (Partidul NaŃional Democrat, PND). V roce 1919 si
založil vlastní Stranu křesťanskou národně demokratickou (Partidul NaŃional Democrat
Creştin, PNDC) a roku 1922 společně s Nicolaem Paulescem28 založil Národní křesťanskou
unii (Uniunea NaŃional Creştina, UNC). Ta propagovala mimo jiné Cuzovy antisemitské
ideje, konkrétně „numerus clausus“29. Tiskovým orgánem strany byl Cuzův časopis Apărarea
naŃională (Národní obrana).
Konečně v březnu 1923 Cuza ustavil svou stranu, výše zmíněnou LANC. Jednalo se
v podstatě o první reálnější pokus rumunské krajní pravice ustavit moderní stranu, která by
měla i šanci na parlamentní zastoupení. LANC hlásala „etnickou jednotu státu, emancipaci
rolníků cestou osvěty a převýchovu dělníků“30. Postupně se cuzisté, jak začali být přívrženci
profesora Cuzy nazýváni, začali vymezovat i proti velkoprůmyslníkům a bankéřům31.
Především se však stala LANC tribunou rumunských antisemitů, vzešlých původně z mnoha
politických stran. Organizace propagovala numerus clausus nejen pro školy, ale i profese,
proto byl její vliv nejvyšší v zaostalých regionech, jako byla severní Moldávie, Besarábie a
Bukovina, všechny hustě osídlené židovským obyvatelstvem. Jako svůj symbol strana
používala svastiku na bílém poli, podle Tejchmana „starý, již od roku 1910 rumunskými
antisemity používaný symbol“32. Prapor s touto svastikou byl při založení strany nesen
ulicemi města Iaşi poté, co místní pravoslavný kněz při pompézní bohoslužbě požehnal
vzniku strany33. Ta organizovala vlastní úderné oddíly, nazvané lancieri (kopiníci), jejichž
příslušníci oblékali modré košile.
Do činnosti LANC se zapojili i Codreanu, MoŃa a jiní pozdější čelní představitelé
legie. Od počátku však vznikaly rozpory zejména mezi Codreanem a Cuzou, jakou formu má
organizace mít. Zatímco Cuza viděl budoucnost LANC jako politické strany, Codreanu měl
vizi o disciplinovaném organizovaném hnutí. Cuza také odmítal násilí vůči Židům (a násilí
vůbec) jako prostředek pro dosažení svých cílů, zatímco Codreanu a jeho souputníci se nebáli
vyrazit na ulice a páchat tam násilí proti Židům a jiným svým nepřátelům. Do LANC však
nevstoupili jen bývalí členové UNC a codreanisté, ale i členové někdejší Cuzovy PND,
Lidové strany (Patidul Popolurui, PP) generála Averesca a členové AR a FNR, jež s LANC
fúzovaly roku 1925. Jak už bylo řečeno, rozpor mezi Cuzou a Codreanem byl především
27
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Nicolae Iorga (1871-1940), rumunský historik a konzervativní politik, některými autory považovaný za
fašistu, reálně však spíše konzervativec, zavražděný roku 1940 Železnou gardou.
Nicolae Paulescu (1869-1931), rumunský lékař a objevitel inzulinu.
Nejvyšší povolený podíl občanů určitého národa či vyznání na celkovém počtu příslušníků některých
povolání nebo na počtu studentů.
Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus …, s. 58.
Podle Tejchmana po vzoru NSDAP, je však pravděpodobné, že roli hrál i židovský původ některých
významných průmyslníků a bankéřů (Auşnit, Blank aj.).
Tamtéž.
Nagy-Talavera, Nicolas M.: The Green Shirts ..., s. 364.
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v otázce prosazování politických cílů. V roce 1923, když rumunský parlament zrušil omezení
pro osoby židovského původu, zorganizoval Codreanu v Iaşech napadení místního ghetta, za
což byl sice zatčen, ale nedlouho poté osvobozen. Codreanu se následně angažoval i jako
vůdce rolnické delegace LANC, která si vynutila přijetí u tehdejšího premiéra Ioana
I.C.Brătiana a požadovala zavedení antisemitské legislativy. Po odmítnutí se opět projevilo
Codreanovo přesvědčení, že je lépe cíle prosazovat silou. Zorganizoval totiž dalších pět
studentů (včetně Iona MoŃy) pod svým vedením, kteří měli povraždit politiky, zodpovědné
podle něj za zavádění prožidovských zákonů. Na seznamu určených k likvidaci bylo i několik
židovských novinářů, průmyslníků a rabínů. Po příjezdu do Bukurešti však byli jedním ze
svého středu zrazeni a zatčeni, nicméně pro nedostatek důkazů byli čtyři z původních šesti
osvobozeni osvobozeni. MoŃa, který mezitím stačil zastřelit zmíněného zrádce, byl osvobozen
zanedlouho po nich.
Codreanu patrně z pobytu ve věznici načerpal nový elán a v květnu 1924 založil první
Bratrstvo kříže (FrăŃia de Cruce, FdC) jako nacionalistickou organizaci studentů a rolníků,
prozatím pod patronací LANC. V programu FdC se Codreanu odvrátil od násilí a vyhlásil za
povinnost každého Rumuna sebezlepšování skrze vytváření hodnot a disciplínu a především
skrze víru v Boha a víru v sebe samého. FdC se dá označit jako jakýsi zárodek budoucí Legie
archanděla Michaela, nicméně stále byl ve spolupráci s LANC. Co se týče vlastní LANC, ta
se ve volbách roku 1926 dostala poprvé do parlamentu, když získala 124 77834 hlasů a 10
křesel v parlamentu. Za LANC se do parlamentu dostal kromě Cuzy například Codreanův
otec Ion, zatímco Corneliu Zelea Codreanu sám byl ve svém volebním obvodě ve Focşani
poražen. Tyto volby však také byly koncem LANC. Po nástupu poslanců do funkce se totiž
rozštěpila na několik navzájem znesvářených frakcí, které se navzájem obviňovaly z toho, že
jsou podplaceny Židy. To byla pravděpodobně poslední kapka pro Codreana, který už, jak
jsem výše zmínil, prosazoval představu organizace se silnou disciplínou a autoritativním
vůdcem oproti představě volné politické strany, jakou prezentoval Cuza. Codreanu se proto
následujícího roku odtrhl a vytvořil vlastní Legii archanděla Michaela. Zbytek LANC vydržel
ve vzájemných hádkách ještě 9 let a v roce 1935 se sloučil se stranou básníka Octaviana
Gogy.
2.1.3. Legie archanděla Michaela a její následnické organizace
Codreanu de facto opustil LANC k 24.6.1927, kdy vydal rozkaz číslo 1 v tomto znění:
„Dnes, v pátek 24.června 1927, v deset hodin večer se zakládá Legie archanděla Michaela. Ať

34

Nagy-Talavera, Nicolas M.: The Green Shirts ..., s. 370. Jiné zdroje uvádějí mírně odlišná čísla, vždy však
kolem cifry 120 000.
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vstoupí do jejích řad ti, kdo neomezeně věří, a ať zůstanou mimo ni nevěřící“35. Legionáři
měli velmi skromné začátky – původních členů bylo pouze 5, nicméně získali pro svou
potřebu od MoŃova otce čtrnáctideník Pamîntul strămosesc (Půda předků), vycházející ve
městě Oraştea, který se stal v počátcích legie jejím tiskovým orgánem. Za vlastní peníze si
koupili auto36, s nímž začali v roce 1928 objíždět zaostalé části země a verbovat nové
příznivce. Prvních několik legionářů složilo slavnostní přísahu 8.11.1927, přičemž jim byly
předány váčky s půdou ze slavných bojišť rumunské historie, aby je nosili na krku. V roce
1928 tedy Legie zahájila nábor svých příznivců. Formování nové organizace37 však probíhalo
relativně pomalu. Zpočátku se Legii dařilo získávat peníze především přičiněním jednoho
z prvních legionářů, už výše zmíněného Iona MoŃy. Jeho otec byl rovněž nacionalistou a
pravoslavným knězem v Sedmihradsku. Relativně pomalý nárůst Legie se dá vysvětlit i její
přísnou výběrovostí. Legie se měla stát základnou a vůdčí silou „rumunského spasení“38 a
proto Codreanu zpočátku odmítal zapojení mas do Legie pod heslem „Tolik přátel legie, kolik
bude možné, ale tak málo legionářů, jak bude možné“39. I poté, co se Legie (potažmo Železná
garda nebo strana Vše pro vlast) stala masovým hnutím, Codreanu stále volal po odmítání
kariéristů, přičemž zvláště odmítal přijímání cuzistů a členů Národně liberální strany,
potažmo všech, kdo byli nějakým způsobem spojeni s tehdejším stranickou politikou. Přelom
ve formování legie se dá vysledovat zhruba okolo roku 1929, kdy se Codreanu rozhodl
přetvořit Legii v masovou organizaci při zachování železné disciplíny. Za tímto účelem
uspořádal na konci roku 1929 společně s přáteli z vedení Legie propagační tažení podél řeky
Prut. Podle Tejchmana se první schůze v obci Bereşti účastnila necelá stovka lidí, dalších už
ale tisíce40. Na rolníky kromě Codreanova charismatu a jeho stylizace do role mystického
mesiáše41 a křižáka42 patrně působilo i to, že legionáři jim při tomto tažení pomáhali
s konkrétními záležitostmi v komunální sféře. Na počátku roku 1930 a poté v létě téhož roku
tažení zopakoval v Besarábii, kde se setkal s ještě větším úspěchem. Na letním tažení už jej
doprovázely oddíly Železné gardy, ozbrojeného křídla Legie.
Železná garda byla založena 12.4.1930 jako ozbrojené křídlo Legie archanděla
Michaela, jako jakési ochranné oddíly po vzoru německých SS či italských fasci di
35
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Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus ..., s. 61.
Tamtéž.
Codreanu důsledně odmítal termín „strana“ a vyhýbal se označování lidí organizovaných v Legii za členy.
Podle Nagy-Talavera, Nicolas M.: The Green Shirts ..., s. 371.
Tamtéž.
Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus ..., s. 62.
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na prsou, vjížděl Codreanu do každé vsi (…). Řečnil vždy jen před kostelem a na zaostalé sedláky působil
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bezbožné židovské moci, aby zachránili Rumunsko.“ Codreanu, Corneliu Zelea: Die Eiserne ..., s. 343.
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combattimento, určené na obranu proti represivním zákrokům místních úřadů. Úřady totiž
často Codreanovi zakazovaly ve vesnicích mluvit, v některých případech shromážděné
vesničany rozháněly silou. Železná garda pak odpovídala rovněž násilnými protiakcemi,
například osvobozováním svých zajatých druhů z četnických stanic. Původně neměl Codreanu
v plánu Gardou Legii archanděla Michaela nahradit, pouze ji chránit před represemi státních
úřadů, kterým byla vystavena. Železná garda se však nakonec stala masovým politickým
hnutím, především proto, že Codreanu se odhodlal zformulovat program, čemuž se až
doposud urputně bránil. K jeho vyhlášení došlo 21.12.1930 na ustavující schůzi senátu
Železné gardy. Program se zaměřoval na vytvoření určité formy korporativního státu, přičemž
ale korporativismus beze změny legionáři odmítali s odůvodněním, že se nehodí minimálně
do doby, než bude vytvořen „nový člověk“ a než bude na troskách staré rumunské společnosti
ustavena společnost nová43. Program hovořil o vytvoření autoritativního systému, ne však
totalitní diktatury, a to při zachování rumunské monarchie, která měla být zárukou zachování
velkorumunské kontinuity44. Zároveň Legie volala po větší účasti rolníků a dělníků na správě
království45, na druhé straně však Codreanu prohlašoval, že „ne v milionech otroků, kteří
sklonili svůj hřbet před cizinci, žil náš národ, ale v Horiovi, Avramu Iancovi, v Tudorovi a
v Iancu Jianovi a ve všech hajducích , kteří se pod cizím jhem nesklonili“46. V novém státě
nemělo být díky korporativní struktuře prostoru pro sociální střety, mimo jiné i proto, že
„rolník dostane půdu a dělník se bude spolu s ostatními Rumuny pánem země“47. Samozřejmě
by v novém státě nebylo místa pro demokracii, kterou i tak v očích Rumunů
zkompromitovaly volební podvody, časté střídání vlád a korupčnost státní správy.
Demokracie byla podle Codreana příliš individualistická a zaměřená na dnešek, zatímco
ideální systém by se měl zaměřovat na dlouhodobý cíl spásy a zároveň krátkodobý cíl očištění
Rumunska od balastu politiky48. Celkově byl program Železné gardy směsí fašismu podle
italského vzoru a domácího antisemitismu, antiparlamentarismu, antikomunismu a
pravoslavné mystiky. Podle Tejchmana „byla ideologie Železné gardy především rumunskou
manifestací evropského fašismu, ale s domácími specifiky“49.
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S tímto programem se Garda podruhé zúčastnila voleb50 roku 1931, kdy získala 34 000
hlasů51, ale žádné křeslo v parlamentu. To pro sebe získal až Codreanu v doplňovacích
volbách v župě NeamŃ. O rok později, v nových volbách, získala Garda už 70 000 hlasů a 5
křesel v parlamentu52. Přestože byla vládou často rozpouštěna a znovu se ustavovala,
pokračovala Garda stále ve své činnosti, do níž patřily i veřejné práce ve prospěch rolnictva
(např.stavění mostů a silnic), ale i teror proti Židům, komunistům a státní moci. S nástupem
Gardy do parlamentu začal její zlatý věk. Začali se o ni zajímat bohatí průmyslníci a
aristokrati jako Nicolae Malaxa, kníže Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul nebo kníže Mihail
Sturdza; Garda přitáhla rovněž některé intelektuály, z nichž profesor Nae Ionescu, Nichifor
Crainic, Constantin Polihroniade a Mircea Eliade se stali jejími hlavními ideology. Také se o
ni začali zajímat a podporovat ji i konzervativní politici jako Alexandru Vaida – Voevod, Ion
Mihalache a Ion InculeŃ. V této době se vláda a král Carol začali obávat rostoucí síly Legie a
dali pokyn liberálnímu premiérovi Ionu Gheorghe Ducovi, aby proti Gardě zasáhl. Duca těsně
před parlamentními volbami v prosinci 1933 Gardu rozpustil, její majetek včetně archivu
nechal zabavit a asi 20 000 gardistů pozatýkat. Generál Cantacuzino sice varoval Ducu, že si
podepsal rozsudek smrti. Duca však generálova varování nedbal a Legie odpověděla svými
prostředky – Duca byl 29.12.1933 zastřelen třemi legionáři53 na železniční stanici v Sinaii,
když se vracel od krále. Garda sice byla v důsledku toho vystavena další vlně represí54, i tak
se ale stávala největší silou rumunské krajní pravice. Jako v každé politické straně, i v Gardě
se objevili odpadlíci. Pod vedením Mihaie Stelesca55 se v roce 1935 odštěpila skupina Bílí
vlci (Vulturi Albi), která se poté přejmenovala na Křížovou výpravu rumunství (Cruciada
Romanismului, CR). Ta však o mnoho nepřežila svého vůdce, kterého už v roce 1936
desetičlenné legionářské komando rozstřílelo a rozsekalo na kusy, když se zotavoval
z operace slepého střeva. Codreanu tak dal všem případným odpadlíkům najevo, jak mohou
skončit, a pro likvidaci nepohodlných odpůrců zavedl dokonce pojem „stelismus“.
Už v roce 1935 se Garda rekonstituovala jako politická strana Vše pro vlast (Totul
Pentru łara, TPł) a přestože utlumila své do té doby hojně používané teroristické metody a
stala se více konstruktivní než destruktivní silou, stále neupustila od své fanatické rétoriky.
Předsedou TPł se stal výše zmíněný generál Cantacuzino-Grănicerul, reálným vůdcem však
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stále byl Codreanu. V rámci nové strany zároveň zůstaly zachovány všechny struktury
Železné gardy, což podle Talavery rozlítilo k nepříčetnosti královu židovskou přítelkyni
Lupescuovou56. Král ani tehdejší premiér Gheorghe Tătărescu však nic nepodnikli, protože
doufali ve využití Gardy ve svůj prospěch, v králově případě k nastolení jeho osobní
diktatury. Král dokonce shromážděné legionáře v roce 1934 pozdravil fašistickým
pozdravem, za což se mu od nich dostalo ovací57. V letech působení TPł se její nejmocnější
zbraní staly dobrovolné pracovní tábory, pomáhající na venkově opravovat mosty, kostely a
silnice nebo kopat studny a stavět přehrady58. Ve stejné době byla Garda, potažmo TPł
obviňována z antisemitského násilí a výtržností, které ale převážně páchaly oddíly „kopiníků“
nově založené strany PNC59. V roce 1936 založila Garda vlastní organizaci odborového typu
– Sbor legionářských dělníků, do které vstupovali její dělničtí členové, mimo jiné pracovníci
Malaxova strojírenského závodu nebo bukurešťští tramvajáci60. Ve stejném roce Garda
založila i organizaci studentů a důstojnickou organizaci61 a začala se angažovat v ekonomice.
Zakládala vlastní sanatoria, obchody, restaurace, obchodní a spotřební družstva, farmy,
kantýny a školy,v nichž ukazovala, jak by měl vypadat život v Rumunsku, až by se ujala
moci. Například v sanatoriích se platilo odstupňovaně podle výše příjmů, přičemž nemajetní
neplatili nic62. K menšinám se v té době Garda stavěla rezervovaně, nicméně neupírala jim
právo na autonomní život – ovšem jen pokud byly loajální k Rumunsku63. Maďarské
revizionistické nároky samozřejmě Garda, z poměrně velké části podporovaná Rumuny
z Transylvánie, zásadně odmítala.
V roce 1936 se pak zahraniční politika Gardy zcela rozešla s politikou krále a vlády,
když Codreanu prohlásil „Už neexistuje žádná Malá dohoda ani Balkánská dohoda. Kdo v ně
ještě věří, nic nepochopil“64. V témže roce Garda založila i Komanda smrti. Ta byla určena
k fyzické likvidaci politických oponentů a ochraně Codreana samotného. Prvním úkolem
těchto komand bylo zavraždění „zrádce Gardy“, už diskutovaného Mihaie Stelesca. Garda
rovněž vyslala sedm svých zástupců, mezi nimi výše zmíněného Iona MoŃu a Vasile Marina,
vůdce legionářské organizace v Bukurešti, do Španělska, aby tam bojovali na straně
Francových povstalců v „boji proti zlu“65. MoŃa a Marin nicméně padli nedlouho po svém
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odjezdu u města Majadahonda u Madridu66. V Rumunsku mezitím Garda obnovila teror proti
státním úředníkům věrným králi a v memorandu zaslaném králi žádala změnu zahraniční i
vnitřní politiky státu ve svůj prospěch. To přimělo krále přerušit tajné rozhovory s předáky
Gardy a odpovědět na gardistické násilí násilím státním. Svou roli jistě hrála i osobní
nevraživost Carola vůči Codreanovi, vyvolaná žárlivostí. Carol si totiž přál být přesně tím,
čím byl Codreanu. Podle Treptowa Carol „chtěl milovat svůj lid, zvláště mladé. A Codreanu
byl ten, co ukradl jejich srdce. Carol si přál, aby v představách lidu byl tribunem, a ne králem.
A Codreanu se stal tribunem, který se vnutil do představ Rumunů jako mučedník a prorok“67.
Mezitím síla TPł stále rostla a podle Talavery měla strana ke konci roku 1937 už 34 000
hnízd68. Počet členů není přesně znám kvůli odporu Codreana k individuálnímu členství
(každý legionář se měl identifikovat se svým hnízdem), ale rovněž podle Talavery se počet
gardistů mohl pohybovat okolo 350 00069. Aby předešla perzekuci ze strany úřadů, uzavřela
TPł předvolební dohodu o neútočení s pravicovými liberály Constantina „Dinu“ Brătiana a
agrárníky Iulia Mania. Ve volbách samotných, které se konaly v prosinci 1937, získala TPł
podle oficiálních výsledků 15,5% hlasů a stala se po vládnoucí PNL a opoziční PNł třetí
nejsilnější stranou v parlamentu. Daleko důležitějším výsledkem voleb však bylo, že doposud
vládnoucí PNL nebyla schopna získat většinu v parlamentu a sestavit tak vládu. Král,
odmítající pověřit sestavením vlády Mania, nakonec vyřešil situaci jmenováním Octaviana
Gogy premiérem. Goga však situaci příliš neuklidnil, protože členové úderných oddílů jeho
Národní křesťanské strany začali s útoky proti Židům a sama vláda se ze všech sil snažila
prosadit svůj antisemitský program, aniž by se však při tom dotkla madam Lupescuové. Jako
odpověď přerušil Sovětský svaz diplomatické vztahy s Rumunskem, zatímco francouzský,
britský a americký ministr zahraničí oficiálně protestovali u krále. V souvislosti se stažením
Židů z obchodu navíc začala kolabovat rumunská ekonomika.
Král Carol II. vyřešil situaci po svém – v noci z 10. na 11.ledna 1938 provedl státní
převrat, zakázal činnost politických stran, 12. února téhož roku odvolal z funkce premiéra
Gogu a definitivně nastolil systém osobní moci, který byl nepochybně inspirován systémy,
které si car Boris III. a král Alexandr I. vytvořili v sousedním Bulharsku a Jugoslávii.
Codreanu oficiálně Gardu rozpustil a přikázal jí přejít spořádaně do ilegality, což bylo i
dodrženo. „Kapitán“ totiž věřil, že čas Gardy ještě nenadešel70 a že čas stejně smete Carola.
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Codreanu mimo jiné považoval za svou výhodu nízký věkový průměr legionářů – jak sám
řekl „Jsme mladí, můžeme počkat“71. Carol však reagoval rychle a už v dubnu 1938 nechal
pozatýkat většinu legionářů včetně kompletního nejvyššího vedení. Vedení Železné gardy
převzal po krátkém přechodném období student z Transylvánie Horia Sima. Během jeho
vedení pokračovala izolace jednotlivých hnízd a tak se stávalo, že někdy 2 nebo více hnízd
plánovalo stejnou akci na stejný čas. Během Simova vedení došlo rovněž k nárůstu počtu
antisemitských excesů Gardy, čehož se ve vězení začal obávat i Codreanu, oprávněně se
obávající možné královy msty na něm. Ta přišla po návštěvě Carola u Adolfa Hitlera
z listopadu 1938, kdy měl Hitler Carolovi doporučit, aby Codreana jmenoval premiérem.
Carol, pravděpodobně se obávající charismatického Codreana, vydal příkaz k zavraždění
Codreana a některých jeho společníků. V noci z 29. na 30. listopadu byli tedy Codreanu, 3
vrahové premiéra Ducy a 10 vrahů Mihaie Stelesca naloženi do nákladních automobilů,
spoutáni a na opuštěné silnici Ploiesti – Bukurešť uškrceni a poté ještě střeleni z pušek72.
Jejich těla byla poté odvezena do věznice Jilava u Bukurešti a tam pohřbena ve společném
hrobě. Tiskovou zprávou pak bylo oznámeno, že těchto 14 mužů bylo zastřeleno na útěku.
Kapitánem se stal dosavadní zastupující vůdce Sima, kterého po jeho útěku do
Německa nahradil advokát Ion Victor Voziu, který se ale musel skrývat na Podkarpatské
Rusi. Adolfa Hitlera údajně vražda Codreana rozzuřila a navíc se obával, že si Garda bude
myslet, že Carolovi tyto vraždy schválil. Němečtí důstojníci proto museli vrátit všechna
vyznamenání, předaná jim Carolem a tisk Třetí říše začal na rumunského krále útočit.
V Rumunsku odpověděla Železná garda na likvidaci svého přirozeného vůdce svým
obvyklým způsobem. Premiér Calinescu sice vyhlásil Gardu za rozbitou, ale sám byl šesti
jejími příslušníky 21.září 1939 zastřelen na bukurešťské ulici. To vyvolalo další vlnu teroru ze
strany vlády, během které bylo zlikvidováno prakticky celé vedení Gardy 73 a jejího vedení se
museli ujmout dosavadní regionální, ve většině podprůměrní, vůdci. V březnu 1940 se
z Německa na pozvání Carola vrátil Sima a zbytek Železné gardy zapojil do Carolovy
Národní strany, jediné povolené strany v Rumunsku. Za odměnu byla Garda zapojena do
vlády74, ale zároveň se projevily rozpory v přístupu skupin uvnitř gardistické organizace ke
Carolově diktatuře. Zatímco Sima se s Carolem usmířil a přivedl Gardu do Národní strany,
skupina okolo Codreanova otce Iona se stavěla ostře proti jakékoliv dohodě s nenáviděným
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králem75. Sima se této skupiny pokusil zbavit označením Iona Codreana za zrádce, ale
neuspěl. Novému vůdci se rovněž podařilo z Gardy znovu udělat masovou organizaci, ale jen
na úkor kvality jejího členstva. Mezi novými členy bylo mnoho oportunistů a kariéristů, před
kterými důrazně varovali Corneliu Codreanu i jeho otec.
Koncem srpna 1940 Carolovu už tak vratkou pozici definitivně zbořila vídeňská
arbitráž, která odebrala zhruba polovinu území Transylvánie Rumunsku a přiřkla ji
Maďarsku. Carol 6. září abdikoval ve prospěch syna Michala, který vyhlásil 14. září „národně
– legionářský stát“, ve kterém byl Antonescu vůdcem a Garda jedinou povolenou politickou
organizací. Garda však byla podle Talavery v nejhorším možném stavu pro převzetí moci –
nový kapitán Sima byl nepříliš schopný fanatik bez programu, Garda byla zaplavena
kariéristy a zuřily v ní vnitřní rozpory76. To vedlo k některým excesům, jako byla terorizace
židovského obyvatelstva pomocí takzvané „legionářské policie“, krádeže židovského majetku
pod heslem jeho romanizace, výtržnosti proti členům LANC a protiřecké výtržnosti
arumunské skupiny v Gardě77. Mezitím se Antonescu snažil omezovat destruktivní činnost
Gardy souzením viníků likvidační kampaně proti ní78 a svou přítomností na různých
gardistických vzpomínkových pochodech. Přesto se však řádění Legie začalo vymykat
kontrole, přičemž bylo jasné, že Sima se nechce spokojit pouze se spoluvládou a svým
vicepremiérským postem a touží po úplné moci pro Gardu, která však s těmito excesy ztrácela
podporu Německa, které potřebovalo stabilní a silné Rumunsko, ne sociální excesy Gardy,
která neustále volala po likvidaci buržoazie a zavedení řízené ekonomiky. Tento „radikální
archandělský socialismus“, jak jej nazývá Talavera, rozvracel ekonomiku Rumunska kvůli
stahování se židovského kapitálu a způsoboval další rozbroje mezi Simou a Antonescem,
který byl obhájcem židovských obchodníků a liberální ekonomiky79. Gardu kritizovali i
předáci německé menšiny, když se dr. Herman Neubacher, vyslanec Třetí říše pro surovinové
záležitosti, zeptal Simy: „Zemřel snad váš kapitán proto, aby nejhorší kriminálníci získávali ty
nejvýnosnější příležitosti?“80. Hlasy proti anarchii vytvářené gardisty zaznívaly i ze středu
Gardy. Kromě Iona Codreana a jeho synů se navíc začali ozývat i příslušníci loajální části
Gardy. Antonescovi, který odjel v listopadu 1940 do Berlína dojednat přístup Rumunska
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k Ose, se přes skepsi jeho a jeho okolí81 podařilo zajistit si podporu Hitlera v boji proti
Železné gardě. Pravděpodobné příčiny Hitlerova odklonu od Gardy je možné vidět v tom, že
Garda byla jeho hlavním koněm za Codreana, který udržoval v hnutí železnou disciplínu.
Dále Hitler potřeboval stabilní Rumunsko nejen kvůli jeho surovinové základně, ale právě na
konci roku 1940 i kvůli jeho strategické poloze a nezanedbatelné síle vojska v plánované
válce proti SSSR. Na druhou stranu Sima byl o německé podpoře přesvědčen, protože
Himmler a von Schirach jej vybízeli k aktivnějšímu postupu a zvali jej na oficiální nacistické
akce82. Po příjezdu z Německa zesílil Antonescu svůj tlak na předáky Gardy s cílem obnovení
pořádku. Garda ale 26. listopadu předvedla dosud nevídanou věc – v jilavské věznici
povraždili její příslušníci na 60 prominentů královského režimu a o den později profesora
Iorgu a ekonoma Virgila Madgeara83. Na Silvestra 1940 plánovala Garda masovou vraždu
všech politiků, „aby do nového roku mohlo Rumunsko vstoupit zbavené této leprosy
minulosti“84.
Ke konečnému střetu mezi Antonescem a Gardou došlo v lednu 1941. Gardistický
deník Buna vestire vyhlásil 16.ledna revoluci za neukončenou a Sima napsal týž den
Hitlerovi, že další spolupráci s Antonescem odmítá, „protože generál je reakcionář a nevěří ve
vítězství fašistické osy“85. Ráno 21.ledna 1941 začali gardisté zabírat veřejné budovy a
masakrovat Židy. Přesto, že gardisté ovládli Bukurešť (s výjimkou kasáren, hlavního nádraží,
některých ministerstev a Antonescova velitelství), nebyli z výše uvedených důvodů podpořeni
Německem a nepodařilo se jim ani zmobilizovat svoje hnutí mimo hlavní město. Po
opakovaném ujištění Ribentroppa, že Německo na podporu Gardy nezasáhne, rozdrtil
Antonescu gardistické povstání s pomocí armády, která mu zůstala loajální. Zatímco Sima a
někteří další předáci Gardy uprchli s pomocí SS do Německa86, téměř 4000 gardistů bylo
zatčeno, asi 2600 souzeno a někteří popraveni87. Značná část zbylých legionářů byla nasazena
maršálem Antonescem jako vojáci pro válku se SSSR, byli však nasazováni do první linie a
takto decimováni88. V roce 1943 pak byla část vězněných gardistů propuštěna a s jejich
předáky začal údajně Antonescu jednat o spolupráci89. Lednovým povstáním tedy skončila
existence Gardy jako masového hnutí. Zbytky Gardy přežívaly až do konce války jako
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nepočetná ilegální organizace ve formě izolovaných hnízd. Po svržení Antonesca se tato část
Gardy aktivizovala a zahájila odbojovou činnost a podle Tejchmana se v roce 1945 spojila s
„četniky“ Draži Mihajloviče a zbytky UPA Stepana Bandery90. Tyto skupiny ale odmítaly
uznat autoritu Horii Simy a fungovaly pod vedením, vytvořeným kolem blíže neupřesněného
Nicolaie91.
Sima s částí vůdců Gardy byl sympatizujícími německými důstojníky a úředníky
převezen do Německa v přestrojení za vojáka SS. Tam byli gardisté internováni v některých
mírnějších koncentračních táborech, většinou v Berkenbrücku a Sachsenhausenu, ne ale
s cílem jejich likvidace, ale jako prostředek nátlaku Němců na Antonesca a záloha pro případ
jeho selhání. Když byl Antonescu v srpnu 1944 svržen, byla ze Simy a jeho spolupracovníků
ve Vídni vytvořena takzvaná „národní rumunská vláda“, která se pod tlakem postupující Rudé
armády přesunula do Alt-Aussee, odkud pak Sima uprchl do Španělska.
Základní organizací legie bylo takzvané hnízdo (cuib), jež bylo tvořeno minimálně 3 a
maximálně 13 členy. Pokud počet členů přesáhl počet třinácti, hnízdo se rozdělilo na dvě
nová, přičemž vůdce hnízda byl pečlivě vybírán, nejlépe z mnoha kandidátů92. Hnízdo mělo
vždy svého velitele, většinou i tajemníka, pokladníka a spojku, některá hnízda měla kromě
velitele ještě jeho zástupce. Velitelé hnízd nebyli voleni ani jmenováni, ale určeni „vnitřním
hlasem“93. Několik hnízd ze stejné vesnice, města nebo oblasti mohlo vytvořit legionářskou
rodinu a z několika rodin se mohla vytvořit legionářská posádka. Ty se nadále podřizovaly
vůdci okresu a ti na oplátku vůdci judetu94. Ti pak byli už podřízeni jen vůdcům rumunských
provincií a ti jen kapitánovi Legie, jímž byl samozřejmě Codreanu. Hnízda musela vyvíjet
aktivitu, jinak byla prohlášena za mrtvá. Jen těm nejaktivnějším hnízdům bylo povoleno
vyvíjet politickou aktivitu. Nejaktivnějšími legionáři měli být členové ve věku 21-28 let.
Uchazeč o vstup do legie složil slavnostní přísahu, většinou v lese nebo ve staré a opuštěné
zřícenině, při níž za svitu pochodní a zpěvu národních a náboženských písní odpřísáhl na
kříž, že se bude řídit šesti přikázáními legionářského života, že vstupuje do nového světa a
učením a praxí se stane novým člověkem. Poté ještě následovala tříletá kandidátská lhůta a až
po ní se adept stal plnoprávným legionářem. Jako takový mohl obléci zelenou košili95 a
řemení, příslušející k legionářské uniformě a mohl začít zdravit oficiálním legionářským
pozdravem „Sănatate! Trăiască Legiune şi Capitanul!“ (Nazdar! Ať žije Legie a Kapitán!)96.
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Členstvo Legie a pozdější Gardy bylo především mladé, pocházející většinou z prostředí
nedostudovaných studentů, nižšího pravoslavného duchovenstva, nižších důstojníků, rolníků,
vesnické chudiny a z menší části šlechty97.
Legie byla od základů provázána jak s pravoslavnou církví, tak s duchovním životem
obecně. Myslitelé Legie i její vůdce charakterizovali legii jako militantní náboženský řád a
tomu podřizovali i celkové vystupování legie. Kupříkladu Codreanu napsal, že „to Bůh nás
veze na svém vítězném voze“98, zatímco jeden z vedoucích ideologů Legie Mihai
Polihroniade prohlásil, že „naše hnutí neusiluje výlučně o naplnění osudu rumunského národa
– ten chceme naplnit během cesty ke spasení“99. Další z legionářských myslitelů, Victor
Gârcineanu, prohlásil legionářské hnutí za „jediné politické hnutí s náboženskou
strukturou“100. Každé, byť by sebemenší legionářské setkání mělo podle Codreana začínat
modlitbou a každý legionář měl navštěvovat nedělní mše v místním pravoslavném kostele.
Vždy když Codreanu vystupoval na vesnici před obyvatelstvem, činil tak před místním
pravoslavným kostelem a do vesnic rád vjížděl s křížem v ruce. Pravoslavné křesťanství bylo
totiž podle Codreana jedinou správnou vírou a legionáři rádi zdůrazňovali svou odlišnost
v náboženské oblasti od jiných hnutí fašistického typu, především italských fašistů a
německých nacionálních socialistů101. Je ovšem dlužno dodat, že téměř všechna balkánská
fašistická hnutí měla s místní dominantní církví velmi dobré vztahy102, málokde však byla
pravoslavná církev tak úzce s tímto hnutím spojena.
Legie v duchovní oblasti vycházela kromě pravoslaví i z filozofie iracionalismu,
potažmo její rumunské rozvinuté verze, naismu. Iracionalismus jako takový hlásal odmítnutí
rozumu ve prospěch instinktu a emoce a prohlašoval svobodné myšlení za nebezpečného
nepřítele lidství. Naismus pak zacházel ještě dál, když tvrdil, že člověk nese důsledek
prvotního hříchu a proto je nečistý, stejně jako celá současná společnost, která je zkažená a
hříšná. Proto podle naistů je lidský život zbytečný ve smyslu, že už není možno jej nějakým
způsobem očistit, a tak je možno člověka ve jménu cíle beztrestně zabít103. Profesor Nae
Ionescu, zakladatel naismu, rovněž hlásal jako konečný cíl vytvoření nového člověka, který
bude žít v nové, resp. obnovené byzantské či římské říši. Vznešené skutky tedy mohou
omluvit každý zločin a legionář by se neměl zdráhat vykonat jakýkoliv úkol, byť by tento měl
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skončit jeho smrtí, protože smrt je stejně „jedinou cestou k radosti“104. Legionáři si k naismu
ještě přidali přesvědčení, že žijí ve světě, který není jejich světem, a že skrze oběti musí
vytvořit nový život.
Co se týče programu, Legie jako taková jej neměla. Codreanu, který odmítal myšlenku
na organizování Legie jako politické strany, odmítal i vytvoření programu s poukazem na to,
že „naším úkolem není formulovat programy, ale vytvářet nové muže“105. Legionáři se pouze
při skládání slibu zavazovali dodržovat 6 hlavních pravidel legionářského života. Těmito
pravidly byly disciplína, pracovitost, mlčenlivost, sebevzdělávání, vzájemná pomoc a
čestnost106. Za jistý druh programu by se daly považovat pouze Codreanem vyhlášené 4
zásady: víra v Boha, víra ve vlastní poslání, vzájemná láska a zpěv. Jak už bylo zmíněno výše,
po zformování Železné gardy se jejím programem stalo vytvoření korporativní monarchie,
přičemž hlavními hybateli politiky státu měli být rolníci a dělníci. Tato monarchie měla být
očištěna od politikaření, Židů a kapitalistů, stejně jako od komunistů a socialistů. Neměla
však být zcela korporativní, dokud nebude dokončeno tvoření „nového člověka“. Bez toho by
korporativní systém jen prohloubil marasmus a korupční prostředí rumunské politiky. Protože
byl program Železné gardy postaven na křesťanském pojetí sociální rovnosti, která na rozdíl
od komunistické doktríny nebyla v konfliktu se systémem monarchie, byl podle Talavery pro
rumunské tradicionalisticky uvažující rolníky stravitelnější než komunistická agitace107.
Legionáři se sice vymezovali proti buržoazii a snažili se pomáhat rolníkům a
nejchudším obyvatelům země, na druhé straně však dostávali podporu od některých
velkoprůmyslníků108, šlechtických sympatizantů, od kamarily okolo krále i od Carola II.
samotného, který doufal v podporu Legie v boji proti parlamentnímu systému. V neposlední
řadě je pravděpodobné, že Legie dostávala finanční podporu i z Německa. Pro německou
podporu svědčí protesty krále Carola i Octaviana Gogy, směřované na německé úřady a
namířené proti údajné podpoře Legie Německem, dokumenty o takové podpoře však údajně
nebyly zajištěny109 a Codreanu se proti těmto podezřením sám bránil slovy: „Profesor Cuza
proti Židům bojuje už od roku 1890. My jsme začali boj proti nim v roce 1919, také v roce,
kdy jsme ještě o nějakém Hitlerovi nic nevěděli“110.
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2.1.4. Další fašistická uskupení
Vzhledem k založení Legie archanděla Michaela a její masovosti nezbylo na
rumunské pravici mnoho místa pro další ultrapravicové organizace. Přesto se však někteří
politici pokusili vměstnat se do tohoto prostoru se svými stranami.
Prvním takovým byl v roce 1932 básník Octavian Goga, původně člen Averescovy111
PP. Goga prošel podobně jako Cuza politickým vývojem, kdy se přes své začátky u socialistů
a kariéru u lidovců stal fašistou. K tomu jej přivedl antisemitismus, odpor k demokracii a
touha stát se diktátorem. Nyní se postavil do čela odštěpenců z PP, kteří přijali název Národně
agrární strana (Partidul NaŃional Agrar, PNA). Nová strana vystoupila s požadavkem
korporativního státu a v dalších letech se dostala do role exponenta politiky krále Carola II.
V roce 1935 se pak spojila s cuzisty do nové Národně křesťanské strany (Partidul NaŃional
Creştin, PNC).
Rovněž roku 1932 založil bratr pozdějšího liberálního premiéra Gheorghe Tătăresca,
plukovník v záloze Ştefan Tătărescu112, Rumunskou národně sociální stranu (Partidul naŃional
socialist romăn, PNSR), která nikdy neměla více než 2000 členů113 a program i symboly
(svastiku v bílém kruhu na červeném poli) okopírovala od NSDAP. Vydávala vlastní časopis
NaŃional socialistul (Národní socialista) a hlásala heslo „Král a dělník – dvě opory
rumunského státu“114. Vzhledem k jejímu programu a jasné inklinaci k Německu se PNSR
dostalo podpory ze strany NSDAP a sám Tătărescu byl v roce 1936 přijat Hitlerem.
V roce 1933 založil ekonom Mihail Manoilescu Národní korporativní ligu (Liga
NaŃional Corporativă, LNC) s programem do značné míry okopírovaným od italských fašistů.
Liga požadovala vytvoření jedné strany, vytvoření korporativního fašistického státu a tedy
konec dosavadního parlamentního systému a jeho nahrazení systémem korporací. Manoilescu
s poukazem na hospodářskou zaostalost Rumunska žádal rovněž zrušení volného obchodu a
zásahů státu do ekonomiky ve prospěch chráněné ekonomiky. Program ligy však nenašel
mnoho sympatizantů mimo nejvyšší kruhy, protože byl odrazem přání velkoprůmyslníků115 a
liberální vlády té doby. Ostatně Manoilescu sám vedl v té době rumunskou Národní banku,
přes kterou se měla nucená industrializace Rumunska financovat116. Liga, podobně jako
ostatní ultrapravicová hnutí, vydávala vlastní časopis Lumeu nouă (Nový svět).
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V roce 1934 založil jeden z čelných představitelů PNł Alexandru Vaida-Voevod
Rumunskou frontu (Frontul Românesc, FR). Vaida se ve svém hledání cílové skupiny příliš
neodchýlil od své původní strany, když vyhlásil programem své strany mimo jiné kontrolu
velkokapitálu a podporu střední vrstvy. Mimoto odmítl třídní boj a požadoval vytvoření
„skutečně biologického státu po vzoru Německa“117, spravovaného fašistickými metodami a
s jedinou státní stranou, kterou se měla stát právě FR. Právě na Německo a Itálii chtěla FR
orientovat Rumunsko po svém příchodu k moci. Cílem FR bylo rovněž ideologické
sjednocení národa, boj proti komunismu a prosazení „numerus valachicus“, což byl numerus
clausus zaměřený proti Maďarům a v menší míře i proti Židům. Vaida-Voevod se vyhlásil za
vůdce své strany a získal tak výlučnou pravomoc jmenovat další funkcionáře strany. V roce
1935 pak založil Valašskou legii jako úderné oddíly FR.
Z odpadlíků z několika fašistických skupin vytvořil počátkem roku 1935 prokurátor
Ion Emilian Ohňovou svastiku (Svastica de Foc, SdF), která byla podobně jako Tătărescova
PNSR stranou orientovanou na střední třídu118. Organizace imitovala programem i
symbolikou NSDAP a po krátkém působení se včlenila do LANC. Organizace měla největší
vliv v Bukurešti a měla podporu v několika průmyslových závodech. Emilian sehrál ještě
zajímavou roli v údajném plánu vraždy Cornelii Codreana. Podle jeho slov byl Emilian
pověřen koordinováním tohoto plánu, avšak Codreana prostřednictvím profesora Cuzy, poté
přes jakéhosi pravoslavného kněze jménem Grigore Christescu a nakonec i osobně varoval119.
V roce 1935 se pak – částečně na nátlak Německa – ustavila nová strana, vzniklá
spojením několika skupinek cuzistů, potažmo bývalé LANC s Gogovou PNA. Nově vzniklá
Národně křesťanská strana (Partidul NaŃional Creştin, PNC) s Octavianem Gogou jako jejím
vůdcem byla „od počátku hlavní agentura hitlerovců v Rumunsku“120. Program PNC byl
syntézou programů LANC a PNA a obsahoval požadavek na autoritativní, etnicky jednotný a
třídně vyrovnaný stát, který se vypořádá s levicí stejně tvrdě jako se Židy121. Ačkoliv se
vůdcem strany stal Goga, organizační strukturu, symboliku a úderné oddíly kopiníků
v modrých košilích převzala od LANC. Program sice preferoval zemědělce, ale zároveň
vytvořila PNC vlastní odbory (Národně křesťanská fronta práce, Frontul Muntii NaŃional
Creştine) za účelem působení na dělníky. Je dobré zmínit, že na rozdíl od Železné gardy, která
se vždy ostře stavěla proti režimu Carola II., PNC byla těsně před nastolením královské
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diktatury králem povolána do vlády122 a Goga se dokonce stal premiérem. Do jisté míry tak
uspokojil své vůdcovské ambice, netajil se však svými zcela diktátorskými ambicemi. Stal se
tak nakonec nepohodlným i králi Carolovi a z premiérského křesla musel odejít, načež brzy
zemřel.
Zvláštní místo si zaslouží skupina, pojmenovaná nejdříve Bílí orli a později Křížová
výprava rumunství (CR). Tato skupina odpadlíků od Železné gardy, vedená někdejším
Codreanovým adjutantem Mihaiem Stelescem. Důvodem odštěpení nebyla jen Stelescova
touha po vůdcovství, ale i nespokojenost některých členů s Codreanovým politickým kurzem.
Zatímco Stelescu horoval pro více sociálních a levicových prvků v programu, Codreanu se
chtěl držet starého programu Gardy, který více vyhovoval jejím průmyslnickým sponzorům.
Konkrétně Stelescu žádal osmihodinovou pracovní dobu a penzi pro přestárlé dělníky.
Cruciada Romanismului se ale rozpadla brzy po smrti Stelesca. Ten byl doslova rozstřílen a
rozsekán desetičlenným legionářským komandem pod velením Iona Caratanaseho123.
Někteří autoři označují i režim maršála Antonesca za fašistický. Jeho režim sice
účelově využíval jisté prvky fašismu, ale generál sám byl spíše příznivcem liberální
ekonomiky a diktatury bez centrální strany. Jistou formu masové organizace měla pouze
Rumunská státní mládež, ani ta však nebyla čistě fašistickou organizací. Stejně tak bývá místy
nálepkou „fašistický“ označován režim osobní moci krále Carola II. Ani zde se však o
fašismu nedá hovořit. Je velmi pravděpodobné, že Carol ani o fašistický stát neusiloval a že
fašistické prvky pouze účelově využil.
2.2. Bulharsko
2.2.1. Prvotní ultrapravicové organizace
Bulharské fašistické hnutí vycházelo z podstatně jiné situace než to rumunské.
Komunistická strana Bulharska byla silná124, země přišla v důsledku 1. světové války o svůj
koridor k Egejskému moři, část Vardarské Makedonie okolo Strumice a takzvané „západní
krajiny“ okolo měst Caribrod a Bosilevgrad, a konečně byla v Bulharsku početná skupina
záložních i penzionovaných vojáků z 1. světové války, nespokojená s jejími výsledky. To
všechno zakládalo ideální stav pro růst fašistických organizací.
První v dlouhé řadě bulharských organizací byl Bulharský národní svaz Kubrat
(Bălgarski naroden sojuz Kubrat, BNSK), pojmenovaný po bulharském chánovi z přelomu 6.
a 7. století. Organizace byla vytvořena někdy mezi lety 1919 a 1921 a samostatně vytupoval
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od utvoření do roku 1923 a znovu od roku 1925 do roku 1931. Svaz byl tvořen většinou
záložními důstojníky a poddůstojníky, Tejchman uvádí rovněž Makedonce a přívržence
bývalé Strany pořádku125. V důsledku přísných pravidel pro vstup nebyl svaz nikdy příliš
početný. Co do vnitřní struktury, řídil se svaz hierarchickou podřízeností, kdy základní
organizací byly pěti- až patnáctičlenné snopy (svazy), údajně „udržující neustálou pohotovost
k akci“126. Každý člen byl povinen znát nazpaměť tzv. Zákoník kubratisty127 a pravidelně si
jej přeříkávat, „aby v sobě probouzel ducha Kubrata, Kruma a Symeona“128. Velitelem,
kterým byl generál Vladimir Vazov, hrdina bitvy u Dojranského jezera, byl svaz prohlášen za
apolitickou organizaci, přístupnou každému, kdo smýšlí velkobulharsky a monarchisticky.
Svaz na počátku své existence nějakou dobu působil v součinnosti s v té době vládnoucím
Bulharským zemědělským lidovým svazem. Po konfliktu s jeho předsedou Alexandrem
Stambolijskim však BNSK musel přejít do ilegality a v roce 1923 fúzoval s jinou organizací
podobného typu, Národní shodou. V roce 1925 však svaz znovu začal vystupovat samostatně
a působil až do roku 1931, kdy se sloučil s jinou fašistickou organizací Vlastenecká obrana.
Vlastenecká obrana (Rodna zaštita, RZ) byla formována v letech 1921-1923, původně
pod jménem Bulharská národní obrana, rovněž záložními důstojníky. Stejně jako BNSK byla
i RZ vedena generálem, v tomto případě generálem Ivanem Škainovem. Organizace hlásala
rozpuštění politických stran, zavedení korporativního státu a posílení pravomocí cara na úkor
parlamentu. Stejně jako BNSK i RZ byla orientovaná velkobulharsky, nacionalisticky a
antisemitsky. Podobně jako kubratisté oslovovala RZ především záložní důstojníky,
Makedonce a specificky liberálnější germanofily129. Po roce 1925 se základna organizace
rozšířila ze Sofie i do Burgasu, Ruse a Tarnova a na venkov. Podle některých autorů měla RZ
až 50 000 členů130, Tejchman však uvádí pouze 6 000 hlasů ve volbách pro RZ na počátku
30.let131. Podle všeho byla RZ rovněž první bulharskou organizací s paramilitárními
skupinami ve vlastní režii. Tyto útvary dostaly název „bojová jádra“ a byly určeny k ochraně
schůzí RZ a zároveň k rozbíjení schůzí levice. Vzhledem ke svému korporativnímu programu
byla RZ podporována fašistickou Itálií, podle Tejchmana však měla své kontakty i v Polsku,
Německu a Maďarsku132. Roku 1931 RZ fúzovala s výše uvedeným BNSK, v roce 1935 pak
byla nakrátko rozpuštěna, ale ještě téhož roku činnost obnovila.
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Dalším fašistickým hnutím byl Všebulharský svaz Otec Pajsij (Obščebălgarski săjuz
Otec Pajsij, OSOP, často nazývaný jen „Otec Pajsij“), nazvaný podle otce Pajsije
Chilandarského, významného bulharského národního obrozence 18.století. Svaz se začal
formovat roku 1921 z intelektuálů, kteří se zhlédli v italských fašistech a v Gabrielle
D´Annunziovi. Formování OSOP bylo dokončeno roku 1927 a organizace ve spolupráci
s vládou napomáhala při potlačování levicových organizací133. V roce 1931 se svaz
přejmenoval na Bulharský mládežnický svaz Otec Pajsij (Bălgarski mladežki săjuz Otec
Pajsij, BMSOP) a byl rozpuštěn až novou vládou v roce 1944. Jako symbol používal svaz
planoucí pochodeň na černém štítu s iniciálami OP.
V roce 1926 se podle italského vzoru zformoval Národní svaz fašistů (Nacionalna
zadruga fascisti, NZF), který vedl profesor Aleksandr Stalijski. O organizaci není mnoho
dalšího známo, ví se však, že ve svém znaku kombinovala bulharského lva a fascie.
Rovněž roku 1926 obnovil činnost Svaz Bulharů (Săjuz na Bălgarite, SB), který se na
bulharské politické scéně objevil už na počátku 20. let jako Svaz bojovníků. Šlo o organizaci
bývalých frontových vojáků, která se po vzniku BNSK a RZ rozpadla a rekonstituovala právě
jako SB. Svaz prakticky okopíroval program od italských fašistů a podporoval „ideu
autoritativní vlády v nadtřídním státě, ve kterém se především reguluje a ukázňuje třídní
boj“134. V roce 1928 se SB znovu přejmenoval, tentokrát na Svaz bulharských fašistů (Săjuz
na bălgarskite fašisti, SBF).
V roce 1932 byla pak založena Národně sociální bulharská dělnická strana
(Nacionalno socialna bălgarska rabotničeska partia, NSBRP). Ta byla formována po vzoru
NSDAP a v jejím čele stál Christo Kunčev, dost možná totožný s Trifonem Kunčevem,
kterého ve své práci zmiňuje Ch. Geiselmann. Strana vydávala jako svůj tiskový orgán
časopis Ataka (Útok)135. Symbolem strany byl bulharský lev kombinovaný se svastikou,
pravděpodobně převzatou od NSDAP.
V říjnu 1933 založil generál Nikola Žekov organizaci Národní bulharská unie, která
byla podle Tejchmana korporativistická a proněmecká136. Organizace ale patrně neměla valný
úspěch, protože Žekov se zanedlouho přidal k legionářské organizaci.
2.2.2. Legionáři
Svaz mladých nacionálních legionů v Bulharsku (Săjuzat na mladite nacionalni legioni
v Bălgaria, SMNL) byl založen v roce 1930 částí členů Vlastenecké obrany137 jako její
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ilegální organizace mládeže, zaměřená proti levicovým organizacím mládeže. V roce 1932 se
pak legionářská organizace osamostatnila a přijala zmíněný název, byla legalizována a o rok
později se prohlásila za fašistickou. Do jejího čela se postavil nejprve Alexandr Nikolov a
později Ivan Dočev, který se ale o moc musel dělit s Nikolovem a Kostovem a hlavním
tiskovým orgánem se stal Prelom (Přelom). Už v této době se ve vedení objevil ctižádostivý
záložní generál Lukov. Do roku 1934 stihla organizace naverbovat přes 10 000 členů138, čímž
se zařadila mezi masovější bulharské fašistické organizace. Svaz, převážně tvořený mladými
členy, zajišťoval i jejich předvojenskou přípravu a podle Tejchmana i jakési špehování
komunistů139. Altănkov zmiňuje i protiagitaci proti komunistické propagandě a násilné akce
proti komunistickým mítinkům140.
Po převratu vojáků z roku 1934 nebyl SMNL zakázán jako ostatní politické strany a
organizace, zanedlouho se ale stal předsedovi vlády Kimonu Georgievovi nepohodlným a byl
rozpuštěn. Část vůdců byla zatčena, ale část Svazu byla zejména policií využívána k boji proti
komunistům. Někdy v letech 1936 – 1937 se o SMNL začali vážněji zajímat představitelé
německých nacistů a doporučili legionářům, aby se stali jednotícím prvkem roztříštěného
bulharského fašistického hnutí. Mezi vůdci Svazu byl zastáncem této myšlenky záložní
generál, bývalý ministr války a velitel bulharské 13.divize z doby 1. světové války, výše
zmíněný Christo Nikolov Lukov. V roce 1937 se SMNL přejmenoval na Svaz bulharských
nacionálních legionů (Săjuzat na bălgarskie nacionalni legioni, SBNL) a o rok později byl
legalizován. Podle Tejchmana se toto období existence Svazu vyznačovalo především
shovívavostí vlády, která nechávala legionáře dosáhnout na významných správních,
hospodářských a armádních postech141. Svaz rovněž vydal nový program, kterým vyhlašoval
SBNL za čistě národní organizaci všech bulharských pracujících. Svaz v této době začal
vydávat i větší množství periodik s velkým nákladem.
V roce 1941 přivítali legionáři útok Německa a jeho spojenců na SSSR jako
„osvobozeneckou misi v zájmu celé Evropy“142. V roce 1942, když ztroskotaly legionářské
záměry zapojit se do bojů na východní frontě na odporu cara a jeho blízkých činovníků
zapojit Bulharsko do války proti SSSR, nabídlo vedení Svazu Německu naverbovat 10 000
bulharských dobrovolníků pro Afrikakorps. I tento pokus zapojit se aktivně do boje proti
Spojencům však zkrachoval, zčásti na nezájmu Němců, zčásti pak na neochotě cara Borise III.
zatahovat Bulharsko nějakým způsobem do bojů. Legionáři si pak podle Tejchmana
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kanalizovali svůj bojový elán vyostřením boje proti Komunistické straně Bulharska143. V roce
1942 byl na konferenci Svazu zvolen vůdcem výše zmíněný generál Lukov, čímž se ale
legionáři stali nebezpečnými i pro cara. Generál Lukov se totiž nijak netajil tím, že by rád za
pomoci Svazu jako masové strany svrhl cara a vytvořil diktaturu po vzoru Adolfa Hitlera,
samozřejmě se sebou jako vůdcem. Opozice proti generálově ctižádostivosti se neozvala jen
ze strany cara, který byl kýmsi informován o tom, že Lukov a někteří další fašističtí předáci
usilují o převrat, ale i ze samotné legionářské organizace, která byla vždy monarchistická.
Problém se však brzy vyřešil zavražděním Lukova komunistickými partyzány v únoru 1943.
Novým vůdcem SBNL se stal generál Nikola Žekov, stejně jako Lukov někdejší ministr války
a bývalý vrchní velitel bulharské armády. Ani on však už nedokázal zabránit odlivu členů
z organizace. I tak měla organizace ještě roku 1944 18 000 členů144 a měla uzavřené dohody
s jinými fašistickými organizacemi. Legionáři také zůstali až do konce války oddaní
spojenectví s německými nacisty, kteří ale stejně jako v případě Rumunska sázeli zvláště
s postupem války na ultrakonzervativce a odkláněli se od příliš nacionalistických a někdy i
nepříjemně revolučně naladěných místních fašistů.
Po vystoupení Bulharska z války na straně Osy se legionáři stali nejaktivnější částí
ilegálních skupin, bojujících proti nově ustavenému režimu. Tyto skupiny rozbily bulharské
úřady až na počátku 50.let.
Svaz byl formován na principu vojenského centralismu, ne nepodobnému tomu, na
základě něhož byla formována Železná garda. V základní organizaci, která měla minimálně 8
členů, byl každý člen přímo podřízen svému vůdci, který mimo jiné mohl jmenovat další
členy vedení nebo přijímat a vylučovat členy, aniž by s jeho rozhodnutím mohl někdo z jeho
podřízených polemizovat. Vůdce základní organizace pak byl na podobném principu podřízen
vyššímu činiteli, přičemž tento princip platil až k nejvyššímu vůdci. Místní organizace se ještě
kromě toho sdružovaly do čtyř oblastí, zahraniční legiony se sdružily do oblasti páté, která
měla sídlo v Brně. Jako symbol používali legionáři lva, patrně převzatého z bulharského
znaku, v kombinaci s bulharskými národními barvami.
Členstvo legionářské organizace se rekrutovalo především z městské mládeže145,
přičemž nejvíce členů pocházelo z řad středoškolských studentů. Menším počtem pak byli
zastoupeni vysokoškoláci, příslušníci svobodných povolání a vojáci v záloze. Za celou dobu
existence údajně prošlo legiony okolo 150 000 lidí a další desetitisíce k němu přidruženými
organizacemi146.
143
144
145
146

Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus…, s. 29.
Kolev, Željazko: Săjuz na bălgarskite …, s. 48.
Těsně před převratem z roku 1944 bylo 95% členů mladších 30 let. Tamtéž.
Tejchman, Miroslav: Balkánský fašismus…, s. 30.

32
32

Ideologie legionářů byla tvořena korporativistickou představou o jednotném národě
v silném národním státu, v němž měla „spolupráce buržoazie s proletariátem zajistit cestu
k sociální spravedlnosti“147. Ideálem legionářů mělo být silné Velké Bulharsko, jemuž měla
být předurčena vedoucí úloha v celém regionu. Legionáři pak měli bojovat proti komukoliv,
kdo by ohrožoval stávající společenské zřízení a bulharský stát. Ten měl podle nich být
monarchistický a fašistický a oni sami měli bojovat proti těm, kdo by takový stát odmítali,
zejména proti komunistům148. Legionáři na jedné straně podporovali soukromé vlastnictví, na
straně druhé ale žádali sociální spravedlnost pro ty, kdo se podílejí na výrobě statků.
Legionářský antisemitismus se nerozvinul do čistě rasové formy, ale inklinoval spíše
k náboženské formě protižidovských postojů. Vzhledem k tomu, že v Bulharsku nebylo
mnoho společensky nebo majetkově významných Židů, museli si legionáři vypomoci
hledáním spojů mezi Židy a svobodnými zednáři. Tyto domnělé spoje pak
Stejně jako Železná garda, i legionáři ve své činnosti inklinovali k pravoslaví. To mělo
místo nejen v legionářské ideologii, ale i v každodenním životě. Legionáři byli povinni
zúčastňovat se pravoslavných bohoslužeb a do svých schůzí integrovali některé náboženské
symboly. Rovněž pohřby legionářů byly pompézními akcemi.
2.2.3. Ratnici
Organizace Bojovníci za pokrok bulharství149 (Ratnicite za napredăk na bălgarštinata)
byla založena v červenci 1936. Nepříliš početná skupina bývalých členů RZ se tehdy
zformovala pod vedením profesora Asena Kantardžieva. Ten byl od roku 1932 do roku 1933
děkanem Agronomické fakulty sofijské univerzity a měl zkušenosti ze zahraničního studia.
Pamětníci zmiňují jeho eleganci, jeho hluboké zaujetí pro akademickou práci a jeho smysl pro
humor150. Ve svých pamětech pak Kantardžiev přiznával své zapojení v „bílém teroru“
v letech 1923-1925 i svou někdejší příslušnost k hnutí Alexandra Cankova. Druhým
významným mužem ve vedení organizace byl budoucí ministr vnitra a známý antisemita Petar
Gabrovski. Jako svůj symbol začalo hnutí používat takzvaný keltský kříž s překříženým
mečem a kladivem.
Do činnosti ratniků se podle Altănkova zapojila i část legionářů a členů BSOP,
organizace prý byla podporována i částí VMRO, částmi organizací Bulharů z Dobrudže a
Západních krajin151 a Svazem fašistů152. Celkový počet členů se podle Altănkova vyšplhal
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v roce 1939 na 12 000, zatímco níže zmíněný Vladimir Svintila odhadl členstvo v roce 1944
na asi 80 000 členů. Tyto údaje by se ale daly označit za spekulativní. Naprosto neověřitelné
jsou pak tvrzení bývalých ratniků Janeva a Mineva o statisícových počtech členů, které mají
být doloženy Kantardžievovým výrokem o 5 procentech bulharského obyvatelstva v jeho
organizaci153. Ratnici byli od počátku ilegální organizací, rekrutující své přívržence
především z řad vojáků, studentů, inteligence a bulharské střední třídy a byli jako jedna
z mála bulharských fašistických organizací antisemitští. V ideologii organizace se rovněž
dařilo tradičnímu bulharskému antikomunismu, kdy se ratnici nenávistně nevymezovali jen
proti domácím komunistům a vůbec levici, ale i proti zahraničním levicovým organizacím.
Naopak tyto organizace publikovaly proti ratnikům za 8 let téměř 800 článků154. Ratnici byli
dále, podobně jako naprostá většina bulharských fašistů, monarchisticky orientovaní a
prosazovali jako ideální duchovní organizaci bulharskou pravoslavnou církev. Ratnický
vyhraněný antikomunismus byl pravděpodobně i důvodem poskytování podpory této
organizaci ze strany průmyslníků a velkoobchodníků155. Na druhou stranu však i ratnici
začlenili do své rétoriky levicově znějící prvky. Nejjasnějším dokladem může být leták RNB
z roku 1938 s textem „…silné a spravedlivé Bulharsko! Sociálně nalevo, národně
vpřed!...“156.
Hnutí bylo neustále pod dohledem policie, ta ale jeho služeb často využívala v boji
proti komunistům a dělníkům. Organizaci měl podle Tejchmana vést poslanec
P.Kjoseivanov157 a objevily se v ní i některé bulharské významnější osobnosti, jako už
zmíněný Petar Gabrovski, bulharský komisař pro židovské otázky Aleksandr Belev nebo
spisovatel Vladimir Svintila. Podle všeho však ratniky od počátku vedl profesor Asen
Kantardžiev. Organizace byla podle Altănkova dosti výběrová a působila i na území dnešní
Makedonie158. Po převratu ze září 1944 se Kantardžiev zabýval myšlenkou zorganizování
ratnických dobrovolných oddílů, které by bránily linii Nikopol – Pleven – Loveč proti
postupující Rudé armádě. Na jednání s představiteli ostatních fašistických organizací však
bylo rozhodnuto pro jinou variantu, kterou byl ústup s německou armádou, zformování
exilové vlády a s ní spojených jednotek pod německým velením.
2.2.4. Hnutí a organizace Alexandra Cankova
Profesor Alexandr Cankov se narodil roku 1879 v Orjachovu v severním Bulharsku.
Po studiích v Bulharsku a Německu a vystřídání několika míst ve státní správě se stal
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profesorem politické ekonomie na sofijské univerzitě a od roku 1920 byl jejím rektorem. Ještě
jako student byl členem Bulharské sociálně demokratické strany, v roce 1919 s neúspěšně
ucházel o členství v Zemědělském svazu a konečně ve 20.letech natrvalo zakotvil na pravici.
Už v roce 1919 publikoval ve své práci Posledstvija od vojnata (Následky války) své názory
na společnost, kdy obhajoval společnost, kde by se „socialismus stal trochu buržoazní a
buržoazie trochu socialistickou“159. Cankovovým ideálem byl nadtřídní stát, který si v zájmu
sociálního smíru podřizuje zájmy každého jednotlivce i jednotlivých hospodářských subjektů.
V roce 1922 založil Cankov spolu s akademiky Alexandrem Grekovem a Petko
Stajnovem a s některými záložními důstojníky z Vojenské ligy organizaci s názvem Národní
shoda (Naroden sgovor, NS). Organizace byla ovlivněna italským fašismem a měla v záměru
vytvoření nadtřídního státu, oproštěného od důsledků třídního boje. Zároveň měl být
v takovém státě nastolen třídní smír. Národní shoda však byla slabá a počet členů nikdy
nepřesáhl 50160. Podle Tejchmana však organizaci dodávalo sílu napojení na Vojenskou ligu,
cara a obchodnické kruhy161. Zpočátku byl předsedou organizace výše zmíněný doktor
Grekov, od roku 1922 ji však vedl Cankov.
V srpnu 1923, 2 měsíce po vojenském převratu, který dosadil Cankova na místo
premiéra, vznikla sloučením Národní shody se Sjednocenou pokrokovou stranou a částmi
demokratické a radikální strany nová organizace – Demokratická shoda (Demokratičeski
sgovor, DS). Nová strana byla vytvořena za účelem parlamentního posvěcení Cankovovy
diktatury.Počátkem 30. let se DS rozštěpila a po převratu z roku 1934 byla obě její křídla
rozbita a přešla do ilegality, kde poslední stopy po DS zmizely po roce 1942162.
První masové fašistické hnutí vzniklo právě při rozpadu DS v roce 1931. Tehdy se
Cankov se svými přívrženci od DS odtrhl a v květnu 1932 vytvořil Nacionálně sociální hnutí
(Nacionalno socialno dviženie, NSD). Stranu vedl sám Cankov a byla vytvořena podle vzoru
NSDAP a italské Národní fašistické strany.
Program NSD obhajoval fašistickou diktaturu, ve které bude vládnout vůdce silnou
rukou a ve které nebude místa pro demokratické instituce typu parlamentu. Taková vláda by
nastolila třídní a sociální smír v nadstranickém a nadtřídním státě, který by sloužil všem svým
občanům, kteří by se na oplátku státu plně podřídili. Cankov rovněž používal demagogická
hesla proti monopolistům, velkoobchodníkům a průmyslníkům, reálně se však finančně opíral
právě o tyto kruhy.
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Strana poprvé kandidovala v obecních volbách v roce 1934, kde získala 11% hlasů a
celkově skončila na třetím místě163. Cankov ale odmítl jakoukoli spolupráci s vládou a
dokonce se začal zabývat myšlenkou na převzetí moci „pochodem na Sofii“ v roce 1934.
Tento nereálný plán ale zkrachoval a NSD se začalo štěpit. Odtrhla se nejdříve skupina
plukovníka Christo Kalfova a následně skupina generála v záloze Rusi Ruseva. Na druhou
stranu se v této době začaly zajímat obchodníci a část průmyslníků, což straně dodalo
potřebné finanční prostředky. V roce 1935 podpořil Cankov ve sporu mezi carem Borisem III.
a předsedou vlády Kimonem Georgievem prvně jmenovaného, za což byli cankovisté
odměněni pozicemi ve státní správě, policii a soudnictví. S růstem svého významu se NSD
opět začalo zabývat možností převratu, kterým by se dostalo k absolutní moci. Po odhalení
těchto plánů ztratilo NSD podporu cara a jeho okolí, v důsledku čehož odešlo do opozice.
NSD bylo poprvé zakázáno už roku 1935 vládou Petara Zlateva, neukončilo však svou
činnost a jeho poslanci nadále zasedali v bulharském Národním shromáždění a až do konce
války zůstali, podobně jako Železná garda v Rumunsku, zálohou Německa pro případ selhání
bulharské proněmecké vlády.
2.2.5. Vojenská liga a Zveno
Někteří autoři označovali za fašistické i organizace Vojenská liga a Zveno. Přestože už
převažuje názor, že Vojenská liga ani Zveno fašistické nebyly, rozhodl jsem se je do práce
zahrnout na základě jejich styků s fašistickými hnutími.
Vojenská liga vznikla sloučením dvou paralelních důstojnických organizací ze
Šumenu a Sofie v září 1919164. Organizace vznikla z velké části jako reakce na poválečný stav
Bulharska a na podmínky Neuillské smlouvy, které většinu důstojníků znepokojily, protože
znamenaly jejich odeslání do zálohy. Organizace byla charakterem svého členství stavovská,
neboť sdružovala důstojníky, avšak až zhruba do poloviny 20. let nebyla výrazně
politizovaná. Zpočátku se liga snažila pouze zajistit důstojné životní podmínky pro
důstojníky, protože však tyto její zájmy mířily proti politice vlády Alexandra Stambolijského,
provedla Vojenská liga 9.června 1923 ve spojení s opozicí vojenský převrat, kterým svrhla
Stambolijského vládu a na premiérský post dosadila profesora Cankova, výše zmíněného
přívržence italského fašismu. Sama liga měla ve vládě jako svého zástupce svého předsedu
Ivana Vălkova, její reputaci ale poněkud pokazila bestiální vražda Alexandra Stambolijského
příslušníky Vojenské ligy a Vnitřní makedonské revoluční organizace (VMRO) v jeho domě
ve Slavovici165. Liga se v té době začala více politizovat a po sjednocení se Svazem záložních
důstojníků a Svazem záložních poddůstojníků v roce 1922 přijala program, ve kterém se
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hovořilo o obrodě ponížené vlasti, vytvoření nadstranického a nadtřídního státu a boji
s komunismem a levicí vůbec.
Ve druhé polovině 20. let se Vojenská liga odklonila od svého spojence Cankova,
který byl nucen opustit premiérský post ve prospěch Andreje Ljapčeva, umírněnějšího
v domácí politice. Liga rovněž po roce 1928 přestala podporovat vnitřními rozpory zmítanou
VMRO, která nakonec skončila v nemilosti a byla rozpuštěna a ochromena po převratu
Vojenské ligy a Zvena v 1934. Vojenská liga však začala ohrožovat i cara, když pod vlivem
Zvena začala připravovat svržení monarchie. Carovi se však podařilo obratnou politikou
dosadit na vedoucí místa Vojenské ligy důstojníky jemu nakloněné a radikální ligisté byli
donuceni odejít do exilu. Vojenská liga pak byla po dalším neúspěšném spiknutí definitivně
rozpuštěna v březnu 1936 a důstojníkům bylo zákonem zakázáno „zabývat se politikou
v jakékoliv formě“166.
Ještě obtížněji než Vojenská liga je zařaditelná organizace Zveno (česky Článek). Ta
byla založena roku 1928 některými důstojníky s programem likvidace parlamentního zřízení a
ustavení „nového státu s novými hospodářskými formami a organizací společnosti“167. Tento
stát pak měly vést společenské elity. Teorie řízení společnosti elitami se pak projevila i
v programu postpučistické vlády Kimona Georgieva z roku 1934, ve které naprostá většina
ministrů pocházela právě ze Zvena168. Zvenari, jak se příslušníci organizace nazývali, sice
neměli jasno, kdo těmito elitami bude, jisté však bylo že by nové uspořádání společnosti
nepočítalo s monarchií, ale s republikou. Tím se Zveno a jeho vliv na Vojenskou ligu stal
nebezpečným carovi a ten využil nově nabytých pravomocí po likvidaci Vojenské ligy, aby
Zveno označil za politickou organizaci a jako takovou ji v roce 1935 stejně jako ostatní
politické organizace zakázal. Zveno však přežil Borisovu osobní diktaturu v ilegalitě a od
roku 1943 se zapojil do odboje jak proti proněmecké vládě, tak proti monarchii samotné.
Vůdce Zvena Kimon Georgiev se pak stal prvním bulharským premiérem po převratu z roku
1944 (který ostatně sám vedl).
2.2.6. Ruská fašistická strana
Ruská fašistická strana (Ruskata fašistska partija, RFP) měla podle Tejchmana na
území Bulharska působit někdy ve 30.letech a opírat se o „nejreakčnější část bělogvardějské
emigrace v zemi“169. Spolupracovala prý především s legionáři, v nichž viděla „budoucnost
Bulharska v nové Evropě, vytvořené na bázi antikomunismu“170.
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2.2.7. Bulharská národní vláda
V souvislosti s převratem skupiny Zveno z 9.září 1944 se ve Vídni vytvořila takzvaná
bulharská národní vláda. V ní zasedli především vůdci fašistických skupin, kteří utekli
z Bulharska před novým režimem. Tak se předsedou této vzdorovlády stal profesor Cankov,
Kantardžiev obsadil křeslo ministra vnitra, Asen Cankov se stal ministrem zahraničních věcí a
financí, Christo Statev ministrem výchovy a propagandy a plukovník Kostov ministrem
obrany. Je však pravděpodobné, že toho nahradil v jeho funkci generál Žekov, který dorazil
do Vídně o několik dní později.
Národní vládě se podařilo z Bulharů žijících v Německu a nemnoha válečných
přeběhlíků sestavit bulharský pluk pro zbraně SS, část jeho vojáků se však nedlouho po
formování pokusila o vzpouru.
3. Podobnosti a rozdíly
Vzhledem k rozdílnému historickému vývoji, jiné skladbě obyvatelstva a konečně i
vzhledem k jiným přirozeným nepřátelům obou zemí byli i rumunští a bulharští fašisté do
značné míry rozdílní ve své ideologii, požadavcích a projevech. Na druhou stranu i mezi nimi
je možné najít velmi mnoho spojitostí a podobností.
Meziválečné Rumunsko měl silnou domácí tradici antisemitismu, kterou Bulharsko
postrádalo. Rumunští fašisté i ultrakonzervativci tak byli daleko náchylnější zaměřovat svůj
boj proti Židům, které považovali zároveň za bolševiky a zrádce vlasti171. Tradičnímu
antisemitismu nahrával i fakt, že další úhlavní nepřítel fašistů, král Carol II., měl židovskou
milenku. Především Železná garda tak získala další argument – Židé podle ní pronikli až na
vrchol pyramidy moci a odtud škodí Rumunsku172. Sedmihradští fašisté pak ještě
k antisemitskému vymezování přidali útoky protimaďarské, protože v Sedmihradsku byly tyto
2 národnosti do značné míry promíchané173. Naproti tomu v Bulharsku tvořili Židé méně než
jedno procento populace po celé meziválečné období174, v důsledku čehož se tamní fašisté
profilovali spíše protikomunisticky (jedinou ostře antisemitskou organizací byli ratnici).
Bulharští fašisté byli rovněž orientováni více na italský model fašismu než na národní
socialismus německý, zatímco rumunští fašisté byli v otázce svých programů spíše
proněmecky založení, ovšem se značnými místními specifiky.
Výrazný rozdíl se projevil v masovosti bulharských a rumunských fašistických hnutí.
Zatímco rumunské prostředí vyprodukovalo skutečně masovou fašistickou organizaci,
Železnou gardu, která mohla mít v dobách své největší slávy okolo 350 000 členů a
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statisícové počty podporovatelů, v bulharském prostředí se i členstvo nejmasovějších
fašistických organizací, jako byli legionáři nebo NSD, počítalo v desetitisících175. Na druhou
stranu je nutno přiznat, že v Bulharsku žilo okolo 5 milionů obyvatel176, zatímco v Rumunsku
asi 18 milionů177. V poměrném zastoupení v populaci pak bulharští fašisté své rumunské
kolegy poněkud dotahovali, i tak se ale v Bulharsku nikdy neobjevilo tak masové fašistické
hnutí, jakým byla v Rumunsku Železná garda.
Rozdílem bylo bezpochyby i to, že žádné bulharské fašistické hnutí se nikdy nedostalo
ve větším počtu do vlády. Alexandr Cankov sice působil mezi lety 1923 a 1926 jako premiér,
jak už však bylo zmíněno výše, jeho fašistické hnutí bylo založeno až roku 1932. I účast dvou
„ratniků“ Gabrovského a Beleva ve vládách 2.poloviny 30.let se dá považovat spíše za
výjimky. Bulharské fašisty ostatně po nějaké době podpory ze strany cara a vojáků
kompromitoval profesor Cankov svými plány na převzetí absolutní moci. Po této zkušenosti
už car přirozeně fašistům nevěřil a pouze příležitostně jejich služeb využívaly některé státní
orgány. Naproti tomu Rumunsko zažilo hned 2 čelní fašistické představitele – premiéra
Octaviana Gogu a místopředsedu vlády Horiu Simu. První jmenovaný byl na premiérský post
povolán králem Carolem II. a jeho vláda se vyznačovala zvůlí jeho strany PNC, zatímco
druhý dovedl Železnou gardu do vlády po abdikaci krále Carola II. Ani Simovo
vicepremiérské působení se však nevyznačovalo klidem a bylo ukončeno špatně připraveným
pokusem Gardy o převzetí absolutní moci a jeho potlačením armádou, která zůstala loajální
maršálu Antonescovi.
Konečně rozdílný byl i přístup vládních špiček k místním fašistům. V Rumunsku byla
většina fašistů, a především nejvýznamnější Železná garda, ostře profilovaná proti králi
Carolovi II., kterému zazlívali chamtivost, prohloubení politické korupce a židovskou
milenku Elenu Lupescuovou. Král tak logicky neoplýval náklonností ke Gardě, zejména poté
co zjistil, že Garda není ochotná se stát jeho nástrojem k dosažení osobní moci. Na druhou
stranu udržoval s králem a zejména s jeho milenkou Lupescuovou dobré vztahy Octavian
Goga. Po abdikaci Carola II. se dočasně zlepšily vztahy se státní mocí, reprezentovanou
maršálem Antonescem, ani on však nebyl schopen dlouho tolerovat destruktivní živel
gardistických fanatiků. Po neúspěšném povstání zavrhl Gardu i Antonescu, nezlikvidoval
však její členy fyzicky a roku 1943 začal s předáky Gardy, kteří zbyli v Rumunsku,
vyjednávat. Tato vyjednávání však patrně zůstala bez výsledku, protože podle Ronnetta
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zůstali odsouzení legionáři ve svých celách ještě při příchodu komunismu178. V Bulharsku se
naproti tomu podařilo caru Borisovi III. fašisty přesvědčit, aby jeho cestu za osobní mocí
podporovali. Ti neměli důvod cara nenávidět jako jejich rumunští souvěrci svého krále. Car
totiž oproti rumunskému králi nepodporoval korupci, nebyl čistým prospěchářem a žil
spořádaným rodinným životem se svou italskou manželkou a dvěma dětmi. Zatímco rumunští
fašisté podporovali ideu monarchie, ale žádali výměnu krále, bulharští fašisté se přímo o cara
opírali a hájili nejen monarchii, ale i cara Borise III. Do opozice proti carovi se nakonec
dostali pouze nepřímo vůdce legionářů Lukov, který toužil cara nahradit v úřadu hlavy státu, a
Alexandr Cankov, který rovněž toužil po vytvoření diktatury podle nacistického vzoru a
odstavení cara od moci.
4. Kontakty a vzájemné vztahy
Vzhledem k tomu, že Bulharsko a Rumunsko vůči sobě navzájem neměly kromě
oblasti Jižní Dobrudže žádné územní nároky, nebylo ani důvodu ke střetům mezi jejich
fašistickými hnutími.
Z rumunské strany se na adresu Bulharů vyslovil Octavian Goga ve smyslu, že
zatímco Arméni a Němci jsou národnostními menšinami přátelskými, Ukrajinci, Židé, Maďaři
a právě Bulhaři jsou menšinami nepřátelskými179. Legie archanděla Michaela, potažmo
Železná garda a strana Vše pro vlast, považovaly Bulhary za součást křesťanských menšin,
které jeden z jejich ideologů limitoval v jejich právech jejich loajalitou k Rumunsku180.
Bohužel jsem nenalezl žádné doklady o zájmu bulharských fašistů o rumunské etnikum, což
se dá pravděpodobně vysvětlit mizivým zastoupením Rumunů v populaci Bulharska a
minimálními konfliktními oblastmi.
V rámci Rumunska byl vyostřený především boj mezi dvěma největšími fašistickými
stranami, Železnou gardou a LANC. Zatímco druhá jmenovaná, potažmo její nástupnická
strana PNC, podporovala krále a byla orientovaná především na střední třídu, Garda
nacházela oporu především v rolnictvu a studentech a proti králi všemi prostředky bojovala.
Z ostatních fašistických organizací sympatizovala se Železnou gardou i Rumunská akce
bývalého agrárníka Vaidy-Voevoda a pravděpodobně i Ohňová svastika, jejíž vůdce Emilian
varoval Codreana před vražedným spiknutím proti jeho osobě.
V Bulharsku se hlavní rozpory odbývaly mezi legionáři a jinými fašistickými
organizacemi. Legionáři totiž aspirovali na pozici sjednocujícího prvku bulharskému fašismu
a jako takoví byli velmi nedůtkliví vůči ostatním organizacím, které by se jím mohli stát.
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Podle Koleva se ve 30.letech odehrálo několik ozbrojených střetnutí mezi legionáři a
„otecpajsijevci“, stejně jako střety mezi ratniky a legionáři181.
5. Ideologie
Jak už bylo výše zmíněno, rumunští fašisté vycházeli většinou z tradičního domácího
antisemitismu, zapříčiněného masivní migrací Židů do Rumunska ze západních oblastí ruské
říše v 19.století. Menší fašistické organizace většinou přejímaly ideje německých
nacionálních socialistů s primární antisemitskou orientací, přičemž ale antisemitismus
přijímaly z domácího prostředí. Rumunští fašisté přejímali i ostatní nacistické doktríny, které
si poněkud upravovali, aby lépe odpovídaly rumunským podmínkám. Menší počet
fašistických organizací pak přijímal fašismus italský, kdy nejvýznamnější takovou organizací
byla Manoilescova LNC. Protože už byly rumunské územní nároky saturovány, neměli
rumunští fašisté důvod agresivně vystupovat proti okolním státům, i tak se však v řadách
fašistických hnutí udržovala velkorumunská ideologie,m směřovaná hlavně na udržení
stávajícího rozsahu státu, především proti maďarskému a do jisté míry sovětskému
revizionismu.
Většina fašistů bulharských naproti tomu přijímala italský model fašismu, prvotně
zaměřený proti levici a prosazující korporativní model státu. Pouze ratnici, Cankovovo NSD a
Kunčevova NSBRP se primárně obraceli pro své stěžejní ideje k německé variantě
nacionálního socialismu. Za vůdcovství generála Lukova se i v činnosti legionářů objevily
inspirace nacistickým Německem, po zavraždění Lukova se však legionáři vrátili ke svým
původním doktrínám. V prostředí bulharského fašismu se dařilo velkobulharské ideologii
z hlediska územní expanze, respektive revize neuillyského systému a jím vytyčených hranic.
6. Dozvuky
Jak už bylo zmíněno, po skončení druhé světové války utekl Horia Sima před
rozsudkem smrti, ke kterému byl odsouzen v Bukurešti přes Francii a Itálii do Španělska.
V exilu se pokoušel prosadit se v Rumunském národním výboru, který se prohlašoval za
rumunskou exilovou demokratickou vládu. Tam byl sice přijat, ale nikdy nedosáhl
významnější pozice. Sima pak žil v Madridu, kde v roce 1993 zemřel, aniž by byl postižen za
zločiny, na nichž nesl vinu. Zbytky legionářské organizace se po převratu z roku 1944 spojily
se zbytky jiných fašistických organizací a zbytky Ukrajinské povstalecké armády a četniků
Draži Mihajloviče. Toto spojenectví vzalo za své s likvidací četniků a ústupem UPA na
západ, nicméně legionářské ozbrojené skupiny pravděpodobně existovaly v Banátu a
Karpatech až do počátku 50.let. Vzhledem k tomu, že rumunští fašističtí předáci byli z větší
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části vyvražděni už do roku 1941 a zbylí buď uprchli, nebo „převrátili kabáty“ a vstoupili do
komunistické strany, byli lidovými soudy postiženi prakticky jen řadoví fašisté.
V Bulharsku byli místní fašisté postiženi tvrději. Po převratu Kimona Georgieva
z roku 1944 byli souzeni a popraveni regenti Bogdan Filov, Nikola Michnov a princ Kiril,
mladší bratr cara Borise III. Popraveni byli rovněž další 2 bývalí předsedové vlády Dobri
Božilov a Ivan Bagrjanov, 24 jejich ministrů, 68 poslanců a několik carských rádců, oběšen
byl i Petar Gabrovski a židovskými partyzány byl na útěku ze země zastřelen Alexander
Belev. Všechny fašistické organizace byly samozřejmě zakázány a jejich členové postihováni.
Část jejich členů byla zabita v průběhu poválečného vyřizování účtů a jiná část pokračovala
nějakou dobu v boji proti novému režimu v Bulharsku. Tito pak byli zlikvidováni až v roce
1950182.
Bývalý vůdce legionářů Dočev se zachránil útěkem do Kanady, kde se angažoval při
zakládání Bulharské národní fronty a kde se roku 1974 stal předsedou Antibolševického bloku
národů v USA a Kanadě, zatímco poslední legionářský vůdce generál Žekov zemřel roku
1949 v Bavorsku, zatímco v Sofii byl odsouzen k trestu smrti. Profesor Cankov uprchl přes
Německo do Argentiny, kde zemřel v roce 1959, zatímco profesor Kantardžiev se přes
Rakousko a Německo dostal v roce 1949 do USA, kde se do roku 1950 a znovu od roku 1953
věnoval své práci biologa a kde rovněž v roce 1981 zemřel.
7. Závěr
Rumunský i bulharský fašismus je bezesporu velmi zajímavým fenoménem, který do
značné míry ovlivnil politický život obou těchto zemí. Ačkoliv se fašismus v daných zemích
původně objevil jen ve formě nevýznamných skupinek, dokázal si vydobýt své místo na
meziválečném politickém spektru. Přes převažující odpor vládnoucích vrstev se fašistům
v obou zemích podařilo proniknout do parlamentu a v menších počtech v určitých obdobích
do vlády, ani v jedné se jim však nepodařilo zmocnit se absolutní moci, což byl bezpochyby
jejich cíl. I němečtí nacisté raději spolupracovali s nejreakčnější částí domácích politiků, než
s místy destruktivním fašistickým hnutím.
V úvodu jsem si položil několik otázek, pokusím se tedy na ně v závěru odpovědět.
Analogie mezi rumunskou a bulharskou ultrapravicí se rozhodně najít dají, pro fašisty bohužel
většinou v pro ně záporných okolnostech. Bulharští ani rumunští fašisté zůstali až na menší
výjimky mimo skutečnou moc a pokud už se k moci dostali, mělo jejich působení velmi
negativní následky pro dotyčnou zemi. Tak se spoluvláda Železné gardy v rámci „národně –
legionářského státu“ vyznačovala především zvěrstvy na židovských občanech a účast
ratnických ministrů na vládě v Bulharsku přinesla zavedení protižidovských zákonů.
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Podobnosti se dají najít i ve vztahu s církvím – bulharští i rumunští fašisté měli k místním
pravoslavným církvím velmi blízko.
I rozporů by se našlo více než dost – zatímco rumunský fašismus zrodil minimálně
jedno skutečně masové hnutí, bulharští fašisté nikdy skutečně masové hnutí nevytvořili a
zůstali ve formě roztříštěných skupinek. Dále se rumunská a bulharská fašistická hnutí, jak už
bylo výše popsáno, lišily ve svém primárním nepříteli. Zatímco pro rumunská hnutí byli
prvotním nepřítelem Židé, pro Bulhary to byli levicoví, zejména komunističtí politici. Stejně
tak byl rozdíl i v metodách politického boje. Zatímco rumunští fašisté, a především Železná
garda, takříkajíc vnesla politiku do ulic, bulharští fašisté se omezovali na nepříliš důrazné
formy veřejného boje a jejich politický boj měl spíše nenásilnou formu.
Co se týče zásahů do politického života států v meziválečném a válečném období, bylo
by možné se domnívat, že rumunští fašisté ovlivnili politiku své země podstatně více než
jejich bulharští kolegové. Železná garda skutečně byla fenoménem rumunské politiky, ke
kterému museli tehdejší politici přistupovat s nejvyšší pozorností a její přímý vliv na
obyvatelstvo státu byl skutečně pozoruhodný. Jak už ale bylo několikrát zmíněno, Garda byla
silou početnou, ale nikoliv rozhodující. Bulharští fašisté naproti tomu byli silou nepočetnou,
ale několik politiků z jejich řad se dostalo na místa, odkud mohli rozhodovat o osudech svých
spoluobčanů. To sice dokázali i gardisté v Rumunsku, ti však v těchto pozicích vydrželi jen 5
měsíců, zatímco ratnici Gabrovski a Belev se ve vládních křeslech udrželi několik let.
Pokud mám zhodnotit přínos fašistů pro Rumunsko a Bulharsko, musím zmínit pomoc
Železné gardy rumunskému venkovu pomocí pracovních táborů a budování infrastruktury.
Tato pomoc však byla zastíněna násilnými akcemi Gardy proti jejím politickým odpůrcům a
celkově jejím spíše destruktivním vlivem. Stejně destruktivní vliv na morálku a společenskou
náladu měla i LANC a její oddíly „kopiníků“. V případě bulharských fašistů už nelze takřka
vůbec hovořit o nějaké činnosti ve prospěch lidu, ovšem i jejich destruktivní činnost nebyla
zdaleka tak výrazná jako ta, kterou prováděli rumunští fašisté.
Provedu-li celkové zhodnocení působení fašistických subjektů na území Rumunska a
Bulharska, jasně vysvítá jejich převažující negativní vliv na politiku zmíněných států. Pokud
by se fašisté skutečně pevně drželi svých zásad, namohli by se dopouštět tak zavrženíhodných
činů, jakými byly masakry Židů či vraždy politických odpůrců. Na druhou stranu je nutno
vidět, že fašistické organizace byly do jisté míry nuceny se takto přizpůsobit politické kultuře
svého státu, která se zvláště v případě Rumunska utápěla v marasmu.
Doufám, že se mi podařilo v mé práci zodpovědět všechny otázky, které jsem si
položil a že má práce alespoň částečně přispěje k objasnění tohoto nadmíru zajímavého
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fenoménu moderní historie Balkánu. Zároveň jsem si však vědom, že mnohé oblasti zůstávají
blíže neprozkoumány a je nutné jejich podrobnější popsání, na něž v této práci nezbylo místo.

Summary
In this Bachelor thesis I deal with the matter of ultra-right wing political organizations
of Romania and Bulgaria in the interwar period. In this time, there were many such
organizations in both of these states.
In Romania, the wide range of fascist organizations included early Guard of National
Consciousness (GCN) and Romanian National Fascia (FNR), as well as late League of
National Christian Defence (LANC) and most important League of Archangel Michael, which
renamed itself to Iron Guard (GdF) and then to the All for Fatherland party (TPł). The late
organizations also include the Romanian Action (AR), Fire Swastika (SdF) or Romanian
National Socialist Party (PNSR).
From all of these parties, the most important was the Iron Guard. In years of its
presence in Romanian politics, it constituted itself as the only fascist organization in Romania
with mass support. This movement maintained programme of building a completely new man,
followed by building of a new society and new state system. It also maintained good links to
Romanian Orthodox Church and attracted some of country’s noblemen. It launched a
campaign of terror against Jews and other political enemies; on the other side it helped
Romanian peasants with building of infrastructure.
In Bulgaria, the number of fascist groupings was also high, starting with Bulgarian
National Union “Kubrat” (BNSK), Patriotic Defence (RZ) or All-Bulgarian Union “Father
Paisii” (OSOP) and coming into its most influential phase with Union of Bulgarian National
Legions (SBNL), Fighters for Progress of Bulgaria (RNB) and National Social Movement
(NSM) of Professor Tsankov. The Bulgarian fascist, contrary to their Romanian colleagues,
were primarily focused against Communists as their archenemy. However, they played less
significant role in the life of the country, but they managed to get some significance during
the World War II, when 2 of RNB politicians, Gabrovski and Belev, managed to get
governmental positions.
Generally, the fascist parties didn’t manage to gain real power, except of short period
of Iron Guard co-ruling with General Ioan Antonescu in 1940 and 1941. They remained the
important factor in German pressing on ruling people of the respective countries.
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Those movements fell to obscurity after revolutions in 1944 toppled both Field
Marshall Ion Antonescu and regents´ regime in Bulgaria. Their rests continued fighting newly
established Communist regimes until early fifties.

Seznam zkratek:
Rumunsko:
AR
Rumunská akce (AcŃiunea Românească)
FdC
Bratři kříže (FrăŃia de Cruce)
FNR
Národní rumunská fascie (Făscia NaŃională Română)
GNC
Garda národního uvědomění (Garda ConştiinŃei NaŃionale)
LANC
Liga křesťanské národní obrody (Liga Apărarii NaŃional Creştine)
LNC
Národní korporativní liga (Liga NaŃional Corporativă)
PNA
Národně agrární strana (Partidul NaŃional Agrar)
PNC
Národně křesťanská strana (Partidul NaŃional Creştin)
PND
Národně demokratická strana (Partidul NaŃional Democrat)
PNDC
Křesťanská národně demokratická strana (Partidul NaŃional Democrat
Creştin)
PNL
Národně liberální strana (Partidul NaŃional-Liberal)
PNSR
Rumunská národně socialistická strana (Partidul NaŃional Socialist Romăn)
PNł
Národně rolnická strana (Partidul NaŃional łaranesc)
SdF
Ohňová svastika (Svastica de Foc)
TPł
Vše pro vlast (Totul Pentru łară)
UNC
Národní křesťanská unie (Uniunea NaŃional Creştina)
Bulharsko:
BMSOP
Bulharský mládežnický svaz „Otec Pajsij“ (Bălgarski mladežki săjuz Otec
Pajsij)
BNSK
Bulharský národní svaz Kubrat (Bălgarski naroden sojuz Kubrat)
DS
Demokratická shoda (Demokratičeski sgovor)
NS
Národní shoda (Naroden sgovor)
NSD
Národně sociální hnutí (Nacionalno socialno dviženie)
NSBRP
Národně sociální bulharská dělnická strana (Nacionalno socialna bălgarska
rabotničeska partia)
NZF
Národní svaz fašistů (Nacionalna zadruga fascisti)
OSOP
Všebulharský svaz „Otec Pajsij“ (Obščebălgarski săjuz „Otec Pajsij“)
RZ
Vlastenecká obrana (Rodna zaštita)
SB
Svaz Bulharů (Săjuz na Bălgarite)
SBF
Svaz bulharských fašistů (Săjuz na bălgarskite fašisti)
SBNL
Svaz bulharských nacionálních legionů (Săjuzat na bălgarskie nacionalni
legioni)
SMNL
Svaz maldých nacionálních legionů v Bulharsku (Săjuzat na mladite
nacionalni legioni v Bălgaria)
VMRO
Vnitřní makedonská revoluční organizace (Vătrešna makedonska
revolucionarna organizacija)
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