Sir Oswald Mosley:
Vzestup a pád vůdce britských fašistů

Jeho život byl plný protikladů. Pocházel ze staré šlechtické rodiny, stal se ovšem vůdcem revolučního hnutí. Od konzervativců přešel k levici, aby se potom stal fašistou. Nesporně byl vlastencem, udržoval však i styky s nepřáteli své země. Mnozí mu předpovídali velké úspěchy, ale zemřel jako opovrhovaný odpadlík.

Mezi vůdci mnoha fašistických a nacistických stran a hnutí (nejen) v první polovině 20. století se neobjevují pouze zkrachovalé existence a bezpáteřní kolaboranti, ale v některých případech i muži s velkými politickými kvalitami. K těm zajisté patřil také sir Oswald Mosley, který stál v čele Britské unie fašistů (British Union of Fascists) a získal velmi kontroverzní pověst, která za druhé světové války vedla k jeho internaci. Mosley měl nesporně veliké schopnosti, ambice a potenciál, naneštěstí pro jeho kariéru však opakovaně projevil špatný odhad politické situace a sklony k sebeklamu, takže o úspěších převážně jen snil.

Rodinné a válečné zkušenosti 
Oswald Ernald Mosley, od dětství známý i pod přezdívkou „Tommy“, se narodil 16. listopadu 1896 do rodiny anglického barona. Nejednalo se ovšem o rodinu šťastnou, protože jeho rodiče žili odděleně. O Mosleyho se starala zejména matka, kterou po celý život obdivoval a miloval, zatímco nejsilnější mužský vzor představoval dědeček z otcovy strany, s nímž měl Mosley též velice úzký a srdečný vztah. S otcem, po němž pak zdědil šlechtický titul, měl kontakty pouze omezené a spíše problematické. Z této strany však zdědil své četné povahové rysy, především úpornou tvrdohlavost, sklony k dobrodružství a sukničkářství či úsilí vždy a všude dominovat. Upozorňoval na sebe již během školní docházky, kde se projevil jako velice inteligentní, jenže obtížně zvladatelný žák. Nalezl zálibu nejen ve čtení, ale též v boxu a šermu, tedy ve výsostně individuálních sportech. V lednu 1914 nastoupil na vojenskou školu v Sandhurstu, ze které ale musel záhy odejít kvůli násilným incidentům, jenže propuknutí války způsobilo, že jej armáda zase povolala zpět a poslala na frontu. Mosley sloužil u jízdy, ale zamiloval si letectví a získal pilotní licenci. Absolvoval několik bojových letů a byl lehce zraněn, ale potom se musel vrátit k pozemním silám. Zúčastnil se bitvy u Ypres, kde zažil otravu plynem a kde se u něj projevil syndrom zvaný „zákopová noha“. Musel proto opustit frontu a hrozila mu amputace nohy, což nakonec nenastalo, jenže jeho vojenská kariéra skončila. Z války si odnesl celoživotní kulhání a oblibu líčit své (mnohdy velmi přeháněné) bojové zážitky. Zbytek války strávil jako úředník na ministerstvu munice, které ustavil kabinet Davida Lloyda George a které efektivně (a často hodně tvrdými metodami) řídilo celou výrobu vojenského materiálu. V Mosleyho životě šlo o relativně krátký, avšak ohromně důležitý a vlivný úsek, jenž se zásadně podílel na zformování jeho pozdějších politických a ekonomických postojů. Mosley navíc zamířil do aktivní politiky a v roce 1918 se stal členem Konzervativní strany.

Změny stranické příslušnosti
Se skutečně působivými výsledky uspěl v prvních poválečných volbách, a proto se stal jedním z nejmladších poslanců v britských dějinách. Na počátku nepatřil mezi nejlepší řečníky, avšak jeho touha vyniknout jej přiměla ke zlepšování, a tudíž se o něm brzy hovořilo jako o skvělém rétorovi a „vycházející hvězdě“ britské politiky. Neváhal kritizovat ani členy vlastní strany, se kterou se stále více rozcházel, což se týkalo např. postupu v Irsku či ekonomických problémů. Nebyl v tom ale zdaleka sám, jelikož britská stranická scéna se značně drolila a řada poslanců opouštěla své strany, což učinil i Mosley, který v dalších volbách v roce 1922 kandidoval jako nezávislý. Uspěl, jenže věděl, že stranické ukotvení potřebuje, a tak roku 1924 vstoupil do řad levicové Labour Party. Ve volbách v tomto roce ale prohrál, a proto musel na dva roky opustit parlament. Rozhodně však nezahálel, zaměřil se na ekonomiku a vydal řadu zajímavých textů, jež se týkaly zejména boje s nezaměstnaností. Nebyl sice nijak originálním myslitelem, ovšem vynikal v syntéze převzatých nápadů. Odmítal znárodňování průmyslu a místo toho navrhoval ideu, že stát musí ekonomiku ovlivňovat, resp. stimulovat nabídku i poptávku a zabývat se též překonáváním třídních rozdílů mezi zaměstnavateli a dělníky. Labouristé v roce 1929 zvítězili v dalších volbách a Mosley obdržel v nové vládě jeden z vedlejších ministerských postů. Jeho ekonomické teze však našly ve straně jen omezenou podporu, ačkoli za ním stála řada expertů i značná část veřejnosti. Mosley se díky tomu cítil velmi silný, a proto v roce 1930 rezignoval, aby v roce 1931 založil novou stranu s nepříliš originálním názvem New Party. Získal několik přeběhlíků od labouristů, liberálů a konzervativců, avšak volby v říjnu 1931 skončily fiaskem. Strana se začala rozkládat, jelikož jedno křídlo ji chtělo orientovat marxisticky, avšak převahu získala skupina okolo Mosleyho, která hledala inspiraci ve fašismu, v němž spatřovala spojení konzervativních a socialistických hodnot. Mosleyho povaze zajisté vyhovovala také ideologie, která volala po dominantní roli výjimečných osobností.

Britští fašisté a jejich záměry
Mosley poté vyrazil do Itálie, kde se setkal s Mussolinim, což jej patrně definitivně poslalo na cestu k fašismu. New Party mezitím přestala existovat, Mosley však v říjnu 1932 založil nový subjekt jménem British Union of Fascists, zkráceně BUF. Symboliku v podobě svazku prutů a sekery (fasces) převzal od Italů, ovšem černo-oranžová kombinace barev odpovídala tomu, co používala dřívější New Party. Program BUF tvořilo v podstatě rozvinutí názorů, které Mosley deklaroval již dřív a které se občas označovaly pojmem „sociální imperialismus“. Nový vůdce britských fašistů žádal podporu domácí poptávky, nikoli však pouze v samotné Velké Británii, ale v celém britském impériu, které se mělo stát více integrovanou a ekonomicky soběstačnou entitou. Italský fašistický vzor se projevil v projektu korporativního státu, jehož ekonomika se měla rozdělit do formalizovaných sektorů, tzv. korporací, v nichž by britská vláda ovlivňovala nabídku a poptávku a starala by se též o vyvažování zájmů průmyslníků a jejich zaměstnanců. Kromě italské inspirace se tady projevily i Mosleyho zkušenosti z ministerstva munice, neboť jeho návrhy hodně připomínaly válečnou ekonomiku, v níž se měly všechny společenské třídy podílet na práci pro „vyšší cíl“. Kromě korporací měla vzniknout státní průmyslová banka, jež by svými investicemi omezila vliv „mezinárodních bankéřů“, což tvořilo také základ pro další prvek ideologie BUF, kterým byl antisemitismus. Na počátku existence vzbudila BUF nemalý zájem, získala určitou podporu u veřejnosti i v establishmentu a v její prospěch psaly i noviny Daily Mail, jejichž majitel lord Rothermere považoval Mosleyho za užitečného spojence proti hrozbě komunismu. Mosley sice vždy tvrdil, že chce získat moc ve volbách, avšak vybudoval i uniformované složky, tzv. Blackshirts („Černé košile“), jež se podílely na různých násilných incidentech. BUF pořádala masové pochody a demonstrace, na kterých Mosley dokázal někdy mimořádně strhujícím způsobem řečnit a ohromovat publikum, jenže se odehrávaly také bitky s antifašisty a leckdy rovněž cílené útoky proti Židům.

Nárůst a ztráta podpory BUF
Mosleyho antisemitismus na počátku nijak zvlášť nevybočoval z toho, co bylo tehdy poměrně rozšířeným postojem v britské vyšší společnosti i mezi částí dělníků. Ostatně ani Mussoliniho fašisté se proti Židům nejprve příliš nevymezovali a sám italský „Duce“ varoval Mosleyho, že antisemitismus „černých košil“ nedokáže Brity přesvědčit, jenže vůdce BUF jej neposlouchal. Mezi britskými fašisty navíc narůstaly rozpory, neboť v hnutí existovalo několik křídel. Jedno z nich, kam náležel mj. později nechvalně proslulý kolaborant William Joyce (známý též jako „Lord Haw-Haw“), hlásalo vulgární antisemitismus v nacistickém stylu, požadovalo orientaci na Německo a preferovalo spíše masové násilné akce. Proti těmto radikálům ale stáli umírnění fašisté (např. vojenský expert J. F. C. Fuller), kteří sázeli spíš na budování stranického aparátu a vítězství ve volbách. Síla BUF dosáhla vrcholu v roce 1934, kdy mělo hnutí možná i 50 000 členů, jenže pak následoval prudký sestup. Fašistům totiž na počátku pomáhaly (podobně jako německým nacistům) ekonomické problémy, Velká Británie však nebyla zasažena zdaleka tak vážně jako kontinent a poměrně rychle se vzpamatovala, a tak členská základna BUF poklesla na pouhou desetinu onoho vrcholného stavu. V roce 1935 se konaly parlamentní volby, ovšem vůdce BUF se necítil dost silný, a proto fašisté nekandidovali. Nikdo tehdy netušil, že se další volby uskuteční až za deset let. BUF finančně hodně strádala, protože přestala dostávat peníze od Mussoliniho. Není jisté, zda někdy Mosley získal peníze od německých nacistů, ačkoli o to nepochybně usiloval. Hitler na něj vždy hleděl s podezřením, protože Mosley byl v první řadě britský vlastenec, který sice sympatizoval s nacismem, avšak v žádném případě se nechtěl stát německou loutkou, což je nutno mu objektivně přičíst k dobru. BUF ale každopádně slábnula, ačkoliv se někdy ještě dokázala trochu zviditelnit, např. když se roku 1935 rozhodně postavila za krále Edwarda VIII. během tzv. abdikační krize.

Jasný odpor vůči kolaboraci
Bližší příklon k německému nacismu se projevil i novou vlajkou, na které se objevil blesk, ale kombinace barev (červená, modrá a bílá) byla nepochybně britská. Tento krok spolu se silným antisemitismem však přispěl k tomu, že BUF přišla o poslední zbytky serióznosti a o podporu, kterou měla (přestože tajně) v části britského establishmentu. Mosley zůstával známou, ovšem ve skutečnosti stále více opovrhovanou figurou s velice omezeným vlivem. Fašisty delší dobu sledovala tajná služba MI5, která se obávala, že v budoucí válce budou sloužit jako nacistická „pátá kolona“. Konkrétně v tomto se ovšem do značné míry zmýlila. Mosley vystupoval ostře proti válce Británie s Německem, ale současně opakovaně vyzýval členy BUF, aby vždy plnili rozkazy a statečně bojovali za vlast proti cizím agresorům. Mosley rozhodně nebyl příkladem poslušného kolaboranta, jelikož sice chtěl svrhnout vládu a získat moc, ovšem nepochybně by nechtěl vládnout na německých bodácích. Pokud by uspěl, zajisté by usiloval o příměří, snad i spojenectví s Hitlerem, avšak jen jako „rovný s rovným“. Ostatně je velmi příznačné, že s ním příliš nepočítali ani sami Němci, kteří věděli o jeho ambicích a povahových rysech, a proto se hodlali dohodnout hlavně se „starou gardou“ konzervativních zastánců appeasementu. Mosley vždy jednoznačně tvrdil, že v případě invaze či okupace by se připojil k partyzánskému odboji proti Němcům. Bez ohledu na to byl 23. května 1940 preventivně zatčen a internován, aniž by byl z něčeho obviněn či postaven před soud, což potkalo též asi 1300 dalších britských fašistů a antisemitů. Churchill se pro tento dosud kontroverzní krok rozhodl kvůli špionážní aféře, do níž byla zapojena jiná antisemitská organizace Right Club, s jejímiž některými členy udržoval styky také Mosley. Počáteční podmínky vězení byly velmi tvrdé, a ačkoli se pak zlepšily, dost silně se podepsaly na zdraví šéfa BUF. V listopadu 1943 byl tedy propuštěn, jelikož už zjevně neznamenal hrozbu, avšak zůstal v domácím vězení.

Poválečná „ikona“ neofašistů
Menšina britských fašistů se sice pokoušela narušit válečné úsilí, ale drtivá většina uposlechla Mosleyho výzvu a podílela se na boji proti nepřátelům Velké Británie. Výsledkem se tak stala paradoxní skutečnost, že první dva britští vojáci, kteří padli ve druhé světové válce, byli členy BU (British Union), jak zněl nový, méně provokující název BUF. Organizace sice existovala, ale její vliv každopádně upadl na minimum, což platilo i o samotném Mosleym, jenž po svém propuštění udržoval vazby s dalšími fašisty, avšak politickou činnost měl zakázanou. Po válce se však situace změnila, a ačkoliv Mosley příležitostně tvrdil, že se nyní hodlá věnovat hlavně farmaření (a určitou dobu to opravdu i úspěšně dělal), nadále jej to táhlo k politice. Začal psát, řečnit a navazovat kontakty, a to nejen v britské krajní pravici, ale také v zahraničí, protože od britského nacionalismu přešel k „evropanství“. Začal hájit ideu integrace Evropy, samozřejmě však založenou na myšlenkách výrazně odlišných od těch, které se v té době začaly realizovat na kontinentu. Pro neofašisty a neonacisty zůstával velkou „ikonou“, neboť jako jedna z mála důležitých postav této scény nebyl mrtvý, vězněný či na útěku. Hodně cestoval a spoustu času trávil ve Francii. Dvakrát se pokusil o návrat do aktivní politiky, protože v letech 1959 a 1966 kandidoval ve volbách, kde se soustředil na hrozby plynoucí z masové imigrace „barevných“, avšak zcela propadl. Podílel se též na záměru organizovat mezinárodní síť krajně pravicových stran a hnutí, jenže tato iniciativa nikdy nepřinesla velké úspěchy a brzy se zmítala v ideových i osobních sporech. Mosley sice ještě příležitostně veřejně vystupoval, politické angažmá však postupně tlumil, na čemž se podílela také postupující Parkinsonova nemoc, jíž dne 3. prosince 1980 podlehl. Kondolence odeslalo mnoho špičkových politiků, kteří tak vyjádřili elementární respekt ke kontroverznímu muži, který měl nesporně obrovský potenciál, ale jehož povahové i politické chyby ho nakonec poslaly na dráhu vyvrhela. Snad nejlepší popis říká, že sir Oswald Mosley vstoupil do historie jako „ztracený vůdce“.
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Manželky, milenky a děti
Mimo politickou arénu byl sir Oswald velice společenským a charismatickým mužem, jenž se s neochvějnou jistotou pohyboval v britské „smetánce“. Jeho šarm pochopitelně působil též na ženy, které představovaly jeho největší osobní slabost. Líbily se mu a on zase jim, a tak střídal milenky opravdu vysokým tempem. V květnu 1920 si vzal Cynthii Curzonovou, druhou dceru někdejšího ministra zahraničí Curzona, manželství však nijak zvlášť neomezovalo jeho zálibu v něžném pohlaví. Do zástupů jeho milenek se zařadila také Diana Guinnessová (za svobodna Mitfordová), která do značné míry sdílela též Mosleyho politické názory. Cynthia v roce 1933 zemřela na zánět pobřišnice, takže rozvedená Diana se o tři roky později mohla stát Mosleyho druhou manželkou. Je příznačné, že se tajně vzali v Německu a obřad proběhl v domě Josepha Goebbelse, kde byl čestným hostem sám Adolf Hitler. Vůdce britských fašistů měl i poté řadu románků, které mu ovšem Diana většinou tolerovala. Jeho první žena mu dala tři děti, zatímco s Dianou měl další dvě, mezi nimi i syna Maxe, který se poté stal automobilovým závodníkem (a příležitostně vyjadřuje politické názory nikoli nepodobné těm otcovým). Coby kuriozitu lze dodat, že pronacistické postoje hlásala také Dianina sestra Unity, jež se po začátku války mezi Velkou Británií a Německem pokusila o sebevraždu. Diana Mosleyová svého manžela přežila a zemřela až v roce 2003, avšak názory příliš nezměnila.
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