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1. NAROZEN DO BOUŘLIVÉ DOBY 
  
 

Sir Oswald Mosley se narodil 16. listopadu 1896 jako potomek pá-
tého baroneta v aristokratické rodině,která měla ve Staffordshirském 
hrabství čtyřistaletou tradici. Navštěvoval ty nejlepší školy ve Win-
chestru a později The Royal Military Academy Sandhurst (Králov-
skou vojenskou akademii). Vynikal v úpolových sportech jako box a 
šerm. Později, když mu bylo osmnáct let, zdědil majetek v hodnotě 
milionů dnešních dolarů. Na začátku první světové války, v roce 
1914, vstoupil do Royal Flying Corps (Královské vojenské letectvo, 
dnešní Royal Air Force). Byl jedním z prvních šedesáti Britů, kteří 
byli bojově nasazeni. Při jednom z leteckých útoků utrpěl zranění 
nohy, po kterém mu zbyla památka na celý život – znatelně kulhal. I 
přes zranění trval na tom, že bude své vlasti sloužit po celou dobu 

války a přihlásil se jako dobrovolník do přední linie zákopů na francouzském bojišti. 
 
Po válce v roce 1918 kandidoval do Parlamentu za konzervativce a byl zvolen většinou hlasů, 
přes deset tisíc. Ve svém věku byl nejmladším členem Dolní komory v Parlamentu (House of 
Commnons). 
 
Sir Oswald byl zděšen nedostatečnými podporami pro vysloužilé pracovníky a příšernými 
pracovními podmínkami. Jeho génius byl velmi brzy rozpoznán a nakladatel J.L.Garvin mlu-
vil dokonce o „oslnivých vyhlídkách“. Beatrice Webbová ho nazývala „nejgeniálnějším mu-
žem Parlamentu“. Mosley se 11. května oženil s Cyntií Curzonovou. Její otec býval místokrá-
lem v Indii a britským ministrem zahraničí za konzervativce. Svatba se konala v královské 
kapli ve Westminster Abbey. Přítomni byli i král George s královnou Mary, spolu s králem 
Albertem a královnou Elizabeth z Belgie. 
 
 

2. ZROZENÍ NOVÉ STRANY 
 
V roce 1929 doporučil la-
bouristický ministerský 
předseda Ramsey McDo-
nald Mosleyho jako „člena 
vlády zastupujícího panov-
níka jakožto vévodu lancas-
terského“ – Chancellor of 
the Duchy of Lancaster. 
Mosley vstoupil 
k labouristům a byl zvolen 
do Parlamentu. Počítalo se 
s ním pro post budoucího 
ministra námořnictva nebo 
zahraničí. Nakonec získal 
nižší postavení ve vládě. 
Všichni pozorovatelé tohoto 
období se shodují na tom, že 



kdyby Sir Oswald zůstal v konzervativní nebo labouristické straně, určitě by se stal minister-
ským předsedou Velké Británie.  
 
23. ledna 1930 seznámil Mosley McDonalda s nyní již proslaveným „Mosleyho memoran-
dem“. V té době měla Británie 2,5 milionu nezaměstnaných a Mosley věřil,že nastal čas pro 
nouzová opatření, díky nimž by se lidé konečně dostali z bídy. 
 
Mosleyho memorandum navrhovalo pětiletý program, vytvořený k ochraně domácího prů-
myslu před zahraničními konkurenty a nízkými náklady na výrobu. Navrhoval modernizaci 
textilního průmyslu,který byl kvůli levné pracovní síle přemístěn do Indie. Navrhoval řízení 
bank tak, aby byly nuceny finančně podporovat britské továrny. Předložil podrobný plán ma-
sových pracovních projektů, jako je vyčištění chudinských čtvrtí, stavba kanalizace a silnic. 
Mosley navrhoval, aby Británie přestala investovat v zahraničí a využívala svoje prostředky 
doma. Požadoval zvýšení podpor v nezaměstnanosti a nový systém pro dřívější odchod do 
důchodu.Zajímalo, proč se utrácejí peníze na udržení pracovních míst v zahraničí, místo do-
ma. Jeho konečné hodnocení znělo: „Situace, která je před námi, je velmi vážná. Není to ne-
napravitelné,ale já v hloubi duše cítím, že dny strastného protloukání už jsou za námi a nyní 
již takovou situaci znovu nedopustíme. Tento národ musí sebrat všechny svoje síly a začít se 
pořádně snažit. Mnohem více než nějaké náhlé krize se bojím dlouhého, pomalého utápění, až 
klesneme na úroveň Španělska, postupného ochromování, kterému podlehne veškerá síla i 
energie této země. To je mnohem nebezpečnější a nebudeme-li se skutečně snažit, pravděpo-
dobně se do takové situace dostaneme. V naší zemi máme přece tolik různých zdrojů – zkuše-
ní řemeslníci mezi dělníky, design i technika mezi technickými záležitostmi – to jiné země 
nemají. Jaká je to fantastická domněnka, že národ, během jehož existence bylo vydáno tolik 
energie a snahy jako v historii žádného jiného národa, by měl podlehnout ekonomické situaci, 
jaká teď nastala…“ 
 
 
 

3. HNUTÍ MLADÝCH 
 
Mosleyho program byl na místní labouristické schůzi zavržen poměrem hlasů 210 ku 29. 
Mosley vzal své návrhy na konferenci labouristů,která se konala v říjnu 1930. Prohrál jen o 
několik hlasů,ale členové strany mu uspořádali ovace a znovu ho zvolili do Národního vý-
konného výboru (National Executive Committee). Mosley odstoupil z vlády a rozhodl se uká-
zat svoje dílo lidem. Podporován velkým počtem členů jak konzervativní, tak labouristické 
strany Mosley 28. února 1931 založil Novou stranu (New Party). Požadoval novou vlá-
du,která by měla sílu skutečně vládnout. Prohlásil, že ochranou a rozšiřováním produkce do-
mácích výrobků by se mohla životní úroveň Britů udržet na stejné výši i přes světovou hospo-
dářskou krizi. Tehdy řekl: „Chceme ty, kteří dychtí po dobrodružství – chceme moc pro lid – 
slabší budou následovat silné, „Deník The Ewening Standard napsal: “Dosud nikdy jsme ne-
viděli tolik mladých lidí – vzrušených a šťastných – pracovat pro Novou stranu.“ 
 
 

4. DYNAMICKÝ ŘEČNÍK 
  
Mosley byl dynamický řečník se specifickými závěry, které v Lidech vyvolávaly nadšení. 
Řekl: „Lidé požadují vládu pověřenou úkoly, která bude mít sílu skutečně vládnout. Vláda 
musí být schopná zajistit kapitál s nízkými úrokovými sazbami, aby se mohl průmysl zmo-



dernizovat a produkce vzrostla. Místa dělníků musí být uchráněna od náporu levných pracov-
ních sil ze zahraničí.“ 
  
Mosley nebyl antisemita. V pozdějších letech své kariéry Sir Oswald sice obvinil „židovskou 
kapitálovou kliku“ z jejího vlivu na média i politiky, ale to bylo až v době, kdy se tyto síly 
vrhly na něj. Mosley byl dychtivým sportovcem a viděl židovského boxera Teda „Kid“ Lewi-
se porazit v ringu francouzského mistra světa Carpentiera. Stali se přáteli. 
  
Mosleyho Nové straně se dostalo značné podpory od labouristů. Jejich vyšší představitelé ale 
zneužívali jeho důvěry a na shromáždění Nové strany posílali bandy provokatérů, kteří byli ve 
spojení s komunisty, aby je narušovali. Labouristický funkcionář Walter Greenwood řekl: 
„Kdekoliv se objeví Nová strana, je třeba ji zneškodnit.“ Sir Oswald tak byl přinucen zformo-
vat hlídky,aby chránil lidi na schůzích před útoky. A umění bránit se naučil tyto muže nikdo 
jiný než „Kid“ Lewis, bývalý mistr světa v boxu v těžké váze. Ve volbách v roce 1931 „Kid“ 
Lewis kandidoval za Mosleyho stranu ve Witechapelu. 
  
16. července 1931 začal Mosley vydávat noviny nazvané „Action“. Náklad byl kolem 
160.000 výtisků. Sir Oswald byl po několik týdnů nemocný, ale šest dnů před volbami už 
směl vstát z postele. Pronesl dvě dramatické řeči. K dispozici měl pouze tlampače na náklad-
ních autech, ale i přesto v Drill Hall přitáhl přes 7000 lidí. Harold Nicolson, první vydavatel 
Action, popisuje Mosleyho styl: „Je to úplný kazatel – kráčí po pódiu tam a zpátky a příleži-
tostně píchne prstem do vzduchu.“ 
 
 

5. NOVÁ STRANA VYZÝVÁ K BOJI 
  
„The Manchester Guardian“ opsal Mosleyho řečnický styl takto: „Jeho posluchači jsou jakoby 
ohýbáni a posléze smeteni mohutným tornádem, oratoriem hřímaným vzdorným a hrozivým 
hlasem – viz bouřlivé obvinění starého muže, který zatáhl naši generaci do krize první světové 
války a který nechal ležet ladem moc a slávu naší země… jejich ruce jsou poskvrněny krví a 
nespočetnými katastrofami… naše vlajka padá zneuctěna do prachu! (…) „Z myslí starých 
politiků se musí odstranit vše hloupé, pošetilé a zbytečné. Naše politika má za cíl vystavět 
rozumný domov, útočiště; je třeba provést reorganizaci – hlavně domácího trhu, abychom 
měli silný kupní potenciál. Copak musí každý ashtonský dělník čekat na zvýšení platu nebo 
dokonce na zaměstnání, dokud každý hotentot v Africe nebude žít v socialismu?“ 
  
Mosley byl mužným, pohledným a rozhodným vůdcem. Bylo pro něj snadné využívat energii 
a vitalitu mladých lidí, kteří souhlasili s jeho ideami. Svým instinktem byl bojovníkem. 
  
Po týdnu volební kampaně nebyly průzkumy volebních preferencí do voleb, které se měly 
konat 21. října 1931, právě nejlepší. Vedli konzervativci s 19.918 hlasy, druzí byli labouristé 
s 13.264 hlasy a Mosley byl na třetím místě s 10.534 hlasy.  Bylo to slušné, ale ne nejlepší. 
Nakonec bylo všech čtyřiadvacet kandidátů Nové strany poraženo. V té době začali slabí stra-
nu opouštět. Harold Nicolson napsal: „Věříme, že z popela povstane nový svět, promyšleněj-
ší, lidštější a mnohem příjemnější. Týden za týdnem vám budeme předkládat nové a nové 
pohledy na budoucnost. Týdne po týdnu uvidíte stále více prosvítat na konci tohoto tmavého 
pralesa sluneční svit. Povstaneme z trosek, které vytvořily staré strany a smeteme všechnu 
korupci..“ 
  



Action začalo velikými nadějemi, ale po vydání pouhých třinácti čísel 31. prosince 1931 
skončilo. Mosleyho poslední úvodník říkal: „Vyhrajeme, nebo se vrátíme na svých štítech.! 
(Podle hesla Sparťanů, kteří bojovali dokud nezemřeli nebo nezvítězili. Pokud zemřeli, byli 
domů neseni na štítech.) 
 
 

6. ZROZENÍ BRITSKÉ UNIE FAŠISTŮ 
  
Kolaps Nové strany byl záminkou pro profesionální politiky, aby stranu hromadně opouštěli. 
Většina mladých lidí však zůstala věrně stát při Mosleym. 18. ledna 1932 odletěl Mosley do 
Říma, kde se setkal se zakladatelem fašismu, Benitem Mussolinim. Po první světové válce se 
Itálie dostala z krize rychleji než ostatní země. Komunismu byl zastaven postup a Mafie roz-
metána. Italská ekonomika jen kvetla a Mussolini sklízel obdiv po celém světě. Dokonce i Sir 
Winston Churchill řekl: „Itálii může vládnout jenom Mussolini“. Sir Oswald Mosley a Harold 
Nicolson se účastnili dlouhých schůzí s předáky fašistické vlády. Po svém návratu z Itálie řekl 
Mosley Daily Heraldu: „Návštěva u Mussoliniho byla pro novu atmosféru typická – neztrácel 
čas žádnými politickými banalitami. Otázky týkající se všech důležitých a praktických věcí 
byly probrány rychle a precizně. Každý moment byl plně využit, mozek se musí soustředit a 
ovládat. Mussolini, tento velký Ital, je prvním modelem moderního představitele moci. Bylo 
to velmi zajímavé a poučné. Angličané, dlouhou dobu trpící pod státníky v sukních, mu ne-
mohou projevit větší úctu, než slovy: To je konečně muž!“ 
  
Fašistické strany se šířily po celé Evropě, a tak se zdálo, že komunismus a deprese sužující 
Anglii budou konečně poraženy. Nicolson řekl: „Mussoliniho korporativní stát je odpovědí 
hrozícímu bolševismu. Fašismus, to je nová kultura v nové civilizaci.“ 
  
1.října 1932 Mosley a 32 jeho mladých podporovatelů otevřeli novou kancelář Britské unie 
fašistů (BUF) na ulici Jiřího Velikého (Great George Street). Ve větru centrálního Londýna 
poprvé zavlála fašistická vlajka. Mosley vysvětlil, že fašismus je „intenzívní nacionalismus“. 
Mládeži řekl: „Bojujeme za to, aby naše skvělá zem mohla žít. Dáme lidem nové hnutí, alter-
nativu víry schopnou získat masovou podporu. Současní politici ani instituce a organizace se 
nedokážou vyrovnat s nadcházející krizí. Současný režim je zralý pro krach, politický systém 
je zkorumpovaný a despotický. Revoluční změny jsou nutné k nápravě chyb současných lidí, 
idejí a institucí. My vystavíme nové, renesanční hnutí. Požádáme ty, kteří se k nám připojí, 
aby s námi nastoupili cestu k velikému a hazardnímu podniku. Požádáme je, aby všechno 
obětovali, nikoliv však pro malé a nehodnotné věci. Můžeme nabídnout jen hlubokou víru 
v to, že bojujeme o život této země!“ 
 
 

7. BRITÁNIE NADEVŠE 
  
V květnu a červnu 1932 psal Mosley svoji první knihu Větší Británie (The Greater Britain). 
Tato kniha se stala „biblí“ BUF. Mosley pronajal obrovský komplex – Whiteland Teachers 
Training College na Kings´Road v Chelsea – pro své ústředí. Proslavil se jako „The Black 
House“ (Černý dům). Tady byly kanceláře a redakce nových novin „Fascist Week“ (Fašistic-
ký týden), které byly o tři měsíce později přejmenovány na „The Blackshitrs“ (Černá košile). 
V budově bylo i tréninkové vybavení pro Mosleyho elitní strážce, zvané The Blackshirts 
(Černé košile). Ke komplexu patřil i pavilon s klubovnou, velké jídelní prostory a kasárna. 
  



Jméno, uniforma, symboly, pozdrav a ideje korporativního státu – to všechno bylo převzato 
od Mussoliniho, a rozhodně to nebyla žádná hanba. Ekonomický plán byl Mosleyho vlastní – 
byla to rozšířená verze jeho Memoranda. 8. ledna 1934 získal významnou finanční injekci od 
tiskového magnáta Lorda Rothermera, který vlastnil „The Daily Mail“ a „The Evening 
News“. 
  
Rothermere v úvodníku napsal: „Sláva Blackshirts – je to takřka nemožné, a přesto existují! 
Sir Oswald získal trvalý respekt. Byl zván, aby mluvil na ženských shromážděních, 
v občanských klubech atd. 22. dubna uspořádal první velké shromáždění v Albert Hall. Přišlo 
publikum v počtu 7000 lidí a Mosley dramaticky vystoupil za tónů nové písně, vhodně nazva-
né „Mosley“. Jeho řeč byla publikem dobře přijata. Říkal zhruba toto: 
 
 

8. BOJ PROTI VYKOŘISŤOVÁNÍ PRACUJÍCÍCH 
  
„Náš čas přišel! Náš lid nás nyní potřebuje více než kdy předtím – žijeme v nové éře! Černá 
košile, kterou si oblékáme, je vnějším a viditelným znakem vnitřní, duchovní ctnosti, stejně 
tak jako autority! Reprezentuje miliony lidí, kteří se stali oběťmi zavírání továren. Soukromý 
sektor může fungovat jen pokud se lidé ve vládě rozhodnou, že tomu tak bude. Neschopnost 
vlády, díky níž nemůže každý člověk důkladně plnit svoje povinnosti, tato prostřednost, půso-
bí pomalou smrt nás všech. Malá firma může dočasně vysadit z práce dělníka, ale velká firma 
si nemůže dovolit zastavit práci na nějakém stroji, pokud ovšem nechce skončit s provozem. 
Dělníci jsou nyní vykořisťováni více než kdy předtím otročením za nízké platy. Britské ze-
mědělství a průmysl jsou obětovány kvůli ziskům mezinárodních bankéřů, kteří mají samo-
zřejmě větší zájem na investování do zemí, kde jsou platy nízké. Katastrofa se na nás řítí ze 
všech stran. Pro nadcházející boj potřebujeme statečné muže a ženy! Naše hnutí chce Británii 
učinit hodnou svého lidu a lid stavitelem národa.“ 
 

9. KOMUNISTÉ SAHAJÍ K NÁSILÍ 
  

Shromáždění v Albert Hall bylo velmi úspěšné a tak byl na-
plánoval další, mnohem větší masový mítink na 7. června 
1934 do Olympia Hall. Tentokrát byla situace horší. Daily 
Worker vyzýval komunisty k „užití násilí – nikoliv ústavních 
metod“, aby umlčeli Mosleyho. Počet členů BUF náhle vyle-
těl na 70.000, vzniklo na 400 poboček. Nepřátelé ústavních 
svobod byli rozhodnuti učinit tomu přítrž dříve, než se bude 
moci Sir Oswald Mosley stát ministerským předsedou Velké 
Británie. Fašisté se stali terčem organizovaného násilí. Kvůli 
neustálým útokům na hnutí byla vytvořena Central Defence 
Force – Ústřední obranné síly, tzv. „I Squad“. Jejich úkolem 
bylo ochraňovat setkání BUF a odrážet útoky rudých, čímž 
vlastně zajišťovali svobodu slova. Mosley to vysvětlil otáz-
kou: „Měli jsem jít domů a považovat den za úspěšný, nebo 
zůstat a bojovat za svá práva?“ 
  
Další obrovské shromáždění BUF se konalo 7. června 1934 
v Olympia Hall. Přišlo kolem 13.000 lidí. Mosley získával 

dělníky od komunistů pro sebe a proti tomuto jeho úspěchu se začalo zbrojit. Daily Worker 



z 24. dubna souhlasil s násilnými útoky za Mosleyho setkání. Vydání téhož deníku z 15. květ-
na opět vyzývalo k použití „síly“. British Special Branch (tajná služba) ve zprávě z 25. května 
prohlašuje: „Vedení komunistické strany se již definitivně rozhodlo, že v Olympii musí její 
členové přijít s něčím dramatickým. „Rudí si koupili lístky a rozesadili se po všech částech 
hlediště. Uniformovaní Blackshirts nesli britskou vlajku a slavnostní vlajky do haly, následo-
váni bubeníky a posléze samotným Mosleyem, pochodujícím hlavní uličkou. Lidé zpívali 
fašistické písně jako „Blackshirts“ a „Britain awake“ Mosley začal mluvit,ale v té chvíli rudí 
začali pokřikovat a útočit. Uvaděči BUF je museli násilím vytlačit z haly. Někteří rudí měli 
boxery a tak bylo hodně lidí zraněno. Na druhý den obvinila média Mosleyho muže z užívání 
nelegálního násilí při odvádění výtržníků, kteří celou věc začali. 
 
 

10. SPIKNUTÍ PROTI MOSLEYMU 
  
V konečné zprávě tajné policie z 7. června se píše: „Komunisté jsou aktivní obzvláště mezi 
židovskými elementy v East Endu, z jejichž řad očekávají příliv mnoha pomocníků. „Denní 
tisk se snesl na Mosleyho, označujíce celou jeho organizaci za bandu chuligánů – a to za to, 
že vyprovodili rudé útočníky ze shromáždění v Olympia Hall. 
  
Před Olympií se srocovalo kolem 1500 rudých a mnoho jich bylo zatčeno. Mosley zazname-
nal, že z celkového počtu 64 uvězněných bylo polovina židů. Ti ale ve skutečnosti tvořili pou-
ze 0,6 % britské populace. Protože dosud nikdy židy nekritizoval, ani se jimi nezabýval, pově-
řil Mosley A.K. Chestertona, aby tento zdánlivě bezdůvodný odpor organizovaného židovstva 
prozkoumal. Chesterton vypracoval zprávu, již Mosleyho životopisec Robert Skidelsky cituje 
následovně: „Židé řídí velké ústavy půjčující peníze do zahraničí, velké průmyslové podniky 
a monopoly a již skoro obsadili všechna důležitá odvětví maloobchodu, mimo jiné jim patří 
filmový průmysl, který je židy dokonale ovládaný a politicky využívaný pro různé zájmy ži-
dovstva. Židé zadlužili a ponížili britské divadlo. Veškerý tisk je nasáklý židovskými vlivy, 
které se projevují jak vlastnictvím akcií, tak inzerentskými tlaky. Židé ovlivňují politické 
strany velkými finančními dary a Britská komunistická strana je jimi přímo řízena.“  
  
Když se Mosley a touto zprávou seznámil, řekl pouze: „Není divu, že Židé fašismus tolik ne-
návidí – nenávidí jej stejně, jako zloděj nenávidí policistu.“ Mosley se k této bouřlivé době 
vrací ve své autobiografii Můj život (My Life), kde píše: „Židé z východního Londýna a vů-
bec odkudkoliv byli těmi nejdůležitějšími činiteli při útoku na Olympii ještě dříve, než jsem 
začal o nějakých Židech vůbec přemýšlet.“ 
  
Bývalý vydavatel Daily Heroldu Hamilton Fyfe popsal svůj názor na Olympii takto: „Mohu 
klidně říci, že jsem na Oxford Street viděl bandy mladých Židů, kteří mířili na shromáždění. 
Každých pár minut něco zahulákali – nějaký slogan. Očividně byli v agresivní náladě a určitě 
dostali, co si zasloužili.“ 
  
Mosley napsal: „Poprvé jsem zaútočil na jisté židovské zájmy o čtyři měsíce později, 28. října 
1934 na schůzi v Albert Hall. „Tehdy řekl: „Byl jsem požádán, abych vyjmenoval způsoby, 
kterými Židé napadli fašismus, a teď to udělám. Takže za prvé nás napadli fyzicky, a to mohu 
dokázat. Fašisté jsou židovskými zaměstnavateli vyhazováni z práce – muži i ženy – jen pro 
to, že jsou „blackshirts“. Využijme šance. Teď jsou dole, protože bojují proti fašismu, proti 
Británii. Organizovaná židovská moc se během posledních osmnácti měsíců snaží vyvolat boj 
pro své důvody. Z každého jeviště a z každých novin, které jim patří, se snaží vzbudit v této 



zemi dojem vedoucí k válce s národem, s nímž máme od roku 1918 mír. S Německem jsme 
už jednou bojovali – v britském zájmu. Nebudeme s ním bojovat ještě jednou, kvůli Židům.“ 
 
 

11. PUBLIKACE BUF 
  
Action bylo v roce 1936 vydáváno jako noviny pro široké masy a prodávalo se po desetitisí-
cích každý víkend na rozích ulic. Fascist Quaterly byl intelektuální časopis vycházející čtyři-
krát do roka. Mosley byl neustále na cestách – mluvil i 200 krát za rok, o víkendech i několi-
krát denně. To bylo mnohem více než bylo obvyklé u všech vůdců stran v historii. Mosley 
napsal čtyři knihy a kolem stovky důležitých článků a každé rozhodnutí, týkající se politiky a 
strategie BUF, pocházelo od něj. Nikdy se nedíval do poznámek a mohl přitom mluvit třeba 
dvě hodiny spatra. Měl přirozený tok slov a v citování faktů, týkajících se ekonomických věcí, 
byl přímo neuvěřitelný – pronášel je bez sebemenšího zaváhání. Podíval se na nějaký problém 
a okamžitě navrhl detailní řešení. Učinil politické prohlášení týkající se textilního průmyslu, 
zemědělství, ochrany malých podniků, uhlí, ocelářského průmyslu, atd. Lidé vždy platili 
vstupné, aby si Mosleyho poslechli – pomáhalo to krýt výdaje. Jeho mítinky měly obvykle 
jenom místa k státní. 
  
Média udělala z BUF „kontroverzní“ organizaci. Měsíc po rvačkách v Olympia Hall 
v červenci 1934 Lord Rothermere z Daily Mail přestal Mosleyho podporovat. O mnoho let 
později to vysvětlil Randolph Churchill v The Spectator (27.12. 1963): „Daily Mail přestalo 
ve třicátých letech Mosleyho podporovat, protože k tomu bylo přinuceno židovskými inzeren-
ty. „ 
  
V roce 1935 všechny tyto problémy způsobily prudký pokles počtu členů až na zhruba 
20 000. Příjmy BUF klesly. Mesley musel propustit svých 101 zaměstnanců a ponechat si 
pouze 39 nejpotřebnějších. Black House byl uzavřen a najaty odpovídající prostory poblíž 
Parlamentu. 
  
Mosley také stál před otázkou, zda v roce 1935 kandidovat do Parlamentu. Bude vůbec BUF 
schopna sestavit kandidátku? Mosley si velmi dobře pamatoval porážku Nové strany. Když 
tedy sečetl všechny problémy, přijal za svůj slogan „Fascism next time“ (fašismus příště), což 
znamenalo, že počká na další volby do roku 1940. Sir Oswald samozřejmě nevěděl, že žádné 
příště nebude, protože Británie v té době bude ve válce a Churchill odloží volby na rok 1945. 
I přes nějaký ten mráček měl Mosley v té době dobré vyhlídky do budoucnosti. Pokračoval 
v boji za záchranu textilního průmyslu v Lancashiru. Na počátku roku 1935 průzkum v této 
textilní oblasti ukázal, že BUF tam podporovalo na 50 % lidí. 
  
Na začátku roku 1936 přišla krize, jejíž součástí byl boj za abdikaci mladého, nekonvečního a 
samostatného krále Edwarda VIII. Král si chtěl vzít obyčejnou ženu, americkou občanku, a 
navíc rozvedenou. Mesley věděl, že král Edward je silně proti jakékoliv válce s Německem a 
že souhlasí s Mosleyho názory na nezaměstnanost. Král v jižním Walesu řekl, že „se něco 
musí udělat“. Mosley později vysvětlil, proč za krále tolik bojovali: „Celá věc nikdy nebyla o 
tom, zda jsme chtěli nebo nechtěli, aby si král vzal onu americkou dámu, ale o tom, že podle 
naší ústavy měl právo si vzít ženu, kterou sám chtěl. Odpověď je naprosto jasná – měl takové 
právo. Vláda byla zcela jasně vinna z diktátorského zásahu, snažila se Edwarda prostě sesadit 
z trůnu, aniž se na to zeptala národa.“ 
  



Bandy Židů spojených s komunisty pokračovaly ve svých násilných akcích proti setkání BUF. 
Mosley se při mnoha příležitostech neobával na tuto skutečnost upozornit. 
  
7. května 1933 bylo tucet členů BUF prodávajících na ulici noviny napadeno, tři zraněni, je-
den z nich odvezen do nemocnice. Osm útočníků bylo zatčeno a policejní inspektor Saller-
thwait řekl: „Všichni vypadají, že vyznávají židovskou víru.“ Dva z nich, Fegenbaum a Gold-
stein, byli odsouzeni k pěti týdnům ve vězení. Takovéto násilí ze strany Židů se stalo naprosto 
běžnou záležitostí. 
  
Na volání Židů po ekonomickém bojkotu německých výrobků odpověděly noviny Blackshirt 
v říjnu 1933 tímto komentářem: „Jestliže židovstvo v Británii je britské a zájmy Británie jsou 
pro něj na prvním místě, pak žádat bojkot německého zboží je naprosto neoprávněným vmě-
šováním se do vnitřních záležitostí Německa. V zájmu Velké Británie není, aby jistí občané 
využívali svého finančního vlivu ke škodě velkého a přátelského národa.“ 
  
28. října 1934 v Albert Hall Mosley řekl: „Židé více než jakákoliv jiná síla v této zemi stále 
pokračují v násilné propagandě proti nám. (Mosley pak pokračuje s jasnou narážkou na ústup 
tiskového magnáta Lorda Rothermera od otevřené podpory BUF). Přišli za mnou významní 
obchodníci a řekli, že se neodvažují přihlásit se k fašismu ani stát za mnou, protože kdyby to 
udělali, Židé by je zruinovali.“ 
  
V dubnu 1934 na oardiffském setkání Mosley řekl, že „Židé zabránili naší straně, aby v tomto 
městě získala jakoukoliv větší halu.“ 
  
Shromáždění ve Free Trade Hall v Manchesteru 1. listopadu 1934 Mosley řekl: „Extrémně 
vážným ohrožením Lancashiru je zaměstnávání levných pracovních sil z Orientu 
v bavlnářském průmyslu. (Pozn.: To souvisí s přesunem textilního průmyslu této oblasti do 
Indie kvůli nízkým nákladům na mzdy) Chamtivý kapitalismus, obvyklý to jev ve světě mezi-
národních financí, pouze využívá možnosti vyšších zisků. Výsledkem je, že zemím jako je 
zaostalá Indie, jsou poskytovány mezinárodní půjčky, které slouží k vykořisťování levné pra-
covní síly. Zkušení pracovníci z Lancashiru jsou vysíláni do Indie, aby indické dělníky naučili 
svoji práci. A za nimi byly do Indie odeslány také stroje z jejich továren! Takto mezinárodní 
finanční síly zničily průmysl v Lancashiru. Tento případ je ukázkou práce sil, které nám vnu-
cuje Konzervativní strana, Liberální strana a stejně tak Labouristická strana. Jsou to síly, které 
po první světové válce ovládly Británii a které zničily Lancashire – mezinárodní židovstvo. 
To jsou ti, kteří vytvořili velké finanční holdingy sídlící v Londýně, ale nepodporující rozvoj 
britského průmyslu. Naopak – vykořisťují zahraniční průmysl; nepůjčují peníze, aby pomohli 
našemu průmyslu znovu se zotavit a vybavit továrny – dávají své peníze tam, kde se jim rych-
le vrátí a přinesou velký zisk, do Bombaje, kde ženy pracují ve strašných podmínkách, a tak 
finančníci kynou a kynou.“ 
  
(Pozn.: Nepřipomíná to současný trend ve světovém zavádění „volného trhu“?) 
 
 

12. TOMMOROW WE LIVE – MOSLEYHO KNIHA 
  
 
18. února 1938 Sir Oswald Mosley vydal svoji druhou a nejzajímavější knihu, která důkladně 
a přesně vysvětluje, jak by pracovala fašistická vláda. Šestá kapitola této knihy je nazvána 
„Židovská otázka“. 



  
„Výsledkem studie (A.K. Chesterton – proč jsou 
Židé násilně proto fašismu) odhalila, že značná část 
Židů byla zasvěcena do způsobu, jak přivést ke kon-
ci systém, který my navrhujeme. Po celá léta hráli 
Židé nejdůležitější úlohu v mezinárodním lichvář-
ství, ve všech formách půjčování peněz a ve světě 
financí vůbec. Malí Židé se zatím učili věcem jako 
snižování cen, vykořisťování dělníků a dalším způ-
sobům nečestného živobytí, které musí každá regu-
lovaná ekonomika přivést ke krachu. Takže hledání 
důvodu proč jsou Židé našimi zapřísáhlými nepřáteli 

nebylo tak složité, (…) Naše zájmy se židovskými se kříží už v tom, že oni si vytvořili vlastní 
stát uprostřed národa a zájmy své a svých soukmenovců doma i v zahraničí kladou před zájmy 
britského státu. Jasným příkladem tohoto chování je neustálá snaha vyvolat další světovou 
katastrofu, válku mezi Británií a Německem, tentokrát nikoliv z důvodů britských, ale židov-
ských. Občan musí být loajální především k národu, jehož je členem, a ne k nějaké frakci do-
ma či za hranicemi. To, že se mnoho Židů označuje především za členy židovstva a až potom 
za britské občany, není jen výsledkem prostého pozorování, ale je to dokázáno i židovskou 
literaturou a jejich prohlášeními. Proto BUF propaguje jednoduché pravidlo – Židé, kteří 
upřednostnili zájmy židovstva nad zájmy Británie, musí Velkou Británii opustit. Jednodušeji – 
ten, kdo si libuje ve zvycích britskému charakteru a tradici cizích, musí naše břehy opustit. 
(…) V našem středu žijí jako cizinci a jako takoví budou tedy bráni – bez privilegií britského 
občanství, které pro ně mělo druhořadý význam. (…) Každý národ má právo říci, že cizinci, 
kteří zneužili jeho pohostinnost, musejí opustit jeho zemi. Každý stát má právo na prohlášení, 
že všichni jeho občané by měli být loajální k národu a nikoliv k vnějším silám. (...) Židé po-
cházejí z Orientu a fyzicky, mentálně i duchovně jsou nám cizejší než kterýkoliv západní ná-
rod. (…) Na zemi je mnoho úrodných míst ležících ladem – a nová moudřejší Evropa by měla 
být schopna najít území, kde by Židé konečně mohli uniknout prokletí života bez vlasti a 
mohli by si vytvořit status národa. Palestinu jako domov židovské rasy z celého světa nelze 
použít – prostě proto, že je domovem Arabů, kteří věří slovu Británie. Pro vyřešení židovské-
ho problému ve světě se musí a dá najít nějaké jiné místo. (…) Jediná věc, kterou Židé ve 
jménu spravedlnosti a humanity žádat nemohou, je, aby jim Británie našla zemi i za cenu kr-
vavých jatek, kterých by se musela dopustit na Arabech, vyháněných z jejich domovů. (…) 
Shrneme-li to, stále, spolu s evropskými národy, trváme na konečném vyřešení této tak disku-
tované otázky, a to vytvořením židovského národního státu.“ 
 
 

13. VOLEBNÍ KAMPAŇ BUF 
  
Mosley 7. června 1936 uspořádal ve východolondýnském Victoria Parku jedno z největších 
shromáždění Anglie pod širým nebem. Na téměř stotisícovém mítinku udržovalo pořádek 
5000 uniformovaných Blackshirts. BUF uspořádala mezi 4. a 8. listopadem 1936 v East Endu 
neuvěřitelných 1800 menších veřejných shromáždění. Místní rudí i Židé neustále útočili. Da-
vid Shermer (Žid) ve své knize „Fascism in Britain“ (Fašismus v Británii) napsal, že během 
tohoto období se „počet členů komunistické strany zdvojnásobil (mezi rokem 1936 -37), mili-
tantními komunisty se stalo mnoho mladých Židů“. Nejnásilnější útok rudých přišel 
v Corporation Field v Hullu, v březnu 1936. Po boji policie zabavila řetězy z kol, násady od 
smetáků se šestipalcovými hřebíky na konci a nohy od židlí omotané ostnatým drátem. 27 
členů BUF a přes sto komunistů bylo převezeno do nemocnice. Na tomto shromáždění se také 



někdo pokusil zavraždit Mosleyho – jeho okénkem proletěla kulka, která jakoby zázrakem 
minula cíl. Tehdy Mosley určil 4. říjen 1936 jako den, kdy uspořádá pochod sedmi tisíc uni-
formovaných Blackshirts východním Londýnem. Shromáždili se na Royal Mint St., poblíž 
Tower Bridže, a pochodovali přes Shoredith, Limehouse, Bow a Bethnal Green. Na každé 
zastávce Mosley promluvil. Komunisté a Židé vyvěsili podél Cable Street rudé vlajky a 
transparenty se slogany kopírujícími rudé z Madridu – „Neprojdou“. Bylo zmobilizováno asi 
5000 policistů. Rudí postavili na ulicích barikády, uprostřed silnice převrátili kamion a – dnes 
tomu říkáme „Bitva na Cable Street“. Mosley jel v kabrioletu obklopen motocyklovou eskor-
tou, tu a tam vystoupil a šel pěšky kolem tisíců pochodujících lidí, odpovídajíc na jejich nad-
šené volání a pozdravy. 
  
Policejní komisař Sir Phillip Game přikázal kvůli bouřlivým výpadům rudých Moslemu změ-
nit trasu pochodu. Zákony ctící Mosley řekl: „Toto bylo poprvé, kdy britská vláda otevřeně 
ustoupila rudému teroru.“ Mosley potom během tří týdnů mluvil na několika neohlášených 
shromážděních ve východním Londýně a zpráva tajné služby z tohoto období říká, že počet 
členů BUF pocházejících z východní oblasti rychle stoupl. 
  
V prosinci 1936 vláda ustoupila rudým ještě více, a to veřejnou vyhláškou, která zakazovala 
nosit „politické uniformy“. Očekávalo se, že díky tomu ztratí BUF členy. Jejich počet ovšem i 
nadále rostl po celý rok 1937 až do roku 1939. Zatímco se tohle všechno odehrávalo, zašel si 
Mosley ještě čas representovat svoji vlast v týmu šermířů na mistrovství světa v Paříži (1937). 
I přes válečné poranění nohy byl označován za špičkového šermíře. 
 
 

14. BUF VE VOLBÁCH V ROCE 1937 
  
Mosley se rozhodl utkat se se svými protivníky ve volbách do Londýnského krajského výboru 
(London Country Concil), stanovených na 6. března 1937. Gallup Poll (společnost provádějící 
průzkum) položil lidem otázku, zda by podporovali fašisty nebo komunisty, kdyby měli je 
tyto dvě možnosti. 56 % řeklo, že by stálo za Moslemem. 
  
Kandidáti byli v Bethnal Green Raven Thompson a „Mick“ Clarke, v Limehouse Anne Brock 
Griggsová (vůdce ženské sekce BUF) a Charles Weby Prosser a v Shoreditchi bojovali Willi-
am Joyce a Bill Bailey. Protože Mosley sám nekandidoval, měl čas mohutně podporovat svoje 
kandidáty. Opět obvinil komunisty a Židy z organizování útoku na jeho mítinky a ze zapírání 
hal. Řekl lidem, že teď mají příležitost „vybrat se mezi námi a židovskými stranami.“ Rudí 
používali slogan „Volte labouristy a zachraňte Madrid“, Mosley kontroval s „Volte Britskou 
unii a zachraňte Londýn.“ 
  
Když byly spočítány hlasy, dopadla BUF na první pokus docela dobře. Clarke a Thomson 
získali 23 % hlasů (každý 3 300 oproti 7 000 labouristů). Paní Griggsová a Prosser měli 2 000 
hlasů (19 %) a Joyce a Bailey 2 500 hlasů (14 %). Toto byly tzv. „householder“ volby – volily 
jen hlavy rodin, tj. otcové, kteří platili daň. A protože většinu podpory získával Mosley od 
mladých lidí, pozorovatelé se shodli na tom, že kdyby mohli volit všichni, získala by BUF 
mnohem více hlasů. Tisk neochotně potvrdil, že Mosley byl skutečně úspěšný. The Observer 
napsal: „Počet jejich hlasů (BUF) byl překvapivý dokonce i pro ty, kteří byli ve styku s East 
Indem.“ 
  
The Manchester Guardian psal: „Dosažené výsledky jsou velmi překvapivými náznaky moci 
získané (BUF) v některých dělnických oblastech.“ 



  
Kdo vůbec podporoval Mosleyho? Jeho zastánci byli drobní podnikatelé jako majitelé obcho-
dů, řemeslníci a živnostníci, nezávislí majitelé divadel a restaurací, drobní hoteliéři, holiči, 
rybáři, farmáři – všichni ti, jejichž živobytí bylo neustále ohrožováno velkými monopoly. Až 
v roce 1938 se 400 taxikářů rozhodlo vyslechnout Mosleyho řeč útočící na velké společnosti 
ohrožující existenci malých taxislužeb.  
  
V roce 1937 bylo sprosté pomlouvání nahrazeno naprostým nezájmem tisku – nastalo abso-
lutní ticho. I přesto na setkání BUF chodily tisíce lidí. Ve stejné době odmítla National Assn 
of Wholesalo News (asociace prodejců novin) prodávat na svých stáncích Action. Mosley 
prohlásil: „Tohle zatemnění může prolomit jedině obrovské shromáždění.“ Jeho snahy se zná-
sobily. 
  
V Británii stoupala protiválečná horečka a jak Mosley využíval všech možností zachovat za 
každou cenu mír, řady BUF se stále zvětšovaly. 
 
 

15. NA MÍTINKU V EARLS COURT 
  
Hnutí America First, vedené plukovníkem Charlesem Lindberghem v roce 1939 a 1940 rapid-
ně vzrostlo jak vlastenci zuřivě pracovali na udržení USA daleko od druhé světové války.  
  
Mosley vedl mírové hnutí v Británii a i přes neutuchající válečné štvaní a pomluvy že je „ne-
vlastenecký“ vzrostly řady BUF z 30 000 členů v roce 1937 na 40 000 v roce 1939. Pochody a 
mítinky byly stále častější, až Mosley svolal ohromné shromáždění na 6. červenec 1939 do 
výstavní haly v Earls Court (tato hala je mnohem větší než Madison Square Garden). 
  
Uspořádali mohutnou reklamní kampaň, započatou mnoho měsíců dopředu. Po celém Lon-
dýně byly vyvěšeny plakáty s Mosleyho fotografií. I přes naprostý nezájem tisku stály tisíce 
lidí ve frontách na lístky do Earls Court. V metru musely být přidávány další vlaky, které při-
vážely tisíce členů a podporovatelů z East Endu. Nakonec halu zaplnilo 30 000 jásajících lidí. 
Bylo to do té doby vůbec největší shromáždění na světě konané pod střechou. 
  
Přesně o půl osmé vstoupili do haly bubeníci – BUF London Drum Corps, procházející mezi 
dvěma dlouhými řadami Blackshirts, pak pochodovala čestná stráž, následovaly bubenice – 
BUF Woman´s Drum Corps a vlajkonoši s vlajkami reprezentující každou pobočku BUF 
v Británii. Nakonec, s famfárou a v doprovodu generálního ředitele Nelila Francis-Hawkinse 
a asistenta g.ř. B.D.E. Donovana, sestoupil prostřední uličkou vysoký, vzpřímený Sir Oswald 
Mosley. Jásání a zvuk trumpet byly ohlušující. Mosley stál sám na vznešeném pódiu, jakoby 
symbolicky reprezentujíc masovou opozici Britů proti vstupu do jakékoliv války. Jeho řeč 
trvala hodinu a půl a mnohokrát byla přerušena jásáním a skandováním jeho jména. Obrov-
skému publiku řekl mimo jiné toto: „Drazí Britové, dnes se zde sešel britský lid, aby sdělil 
Parlamentu, stranám i vládě něco, co by měli vyslechnout. Toto shromáždění, největší 
v Anglii, říká vládě i stranám „už toho máme dost“. Ještě než zatáhnete milion Angličanů do 
záhuby, my z Britské unie vás smeteme – vůlí vyhlášenou britským lidem. Protože se nebojí-
me, protože jsme silní, protože jsme muži, udržíme mír s Německem i se všemi velkými ná-
rody. Politika Británie Německu i světu přinese mír a přátelství lidí naší doby i našich potom-
ků.“ Mosley svou řeč ukončil takto: „Mrtvým hrdinům Anglie, v posvátném svazku s nimi, 
říkáme: Tak, jako vy jste se odevzdali Anglii, i přes léta jež nás dělí, díváme se vám do očí a 
skládáme svatou přísahu: Budeme stát v pravdě – dnes, zítra, navždy. Ať žije Anglie!“ 



  
Později toho večera se Mosley setkal se strážci – Blackshirt Gard a řekl jim: „O večeru, který 
bude žít nejen v naší paměti, ale jednoho dne se dostane i do britské historie, toho už víc říkat 
nemusím. Když se taková věc jednou zrodí, nikdy nezemře a v posledním boji nepozná po-
rážku.“ 
  
Tak skončila nejlepší hodinka BUF. Všichni, kdo byli na této demonstraci za mír se ctí, od-
cházeli přesvědčeni, že válce se dá vyhnout a že vláda by měla věnovat pozornost i názoru 
lidí. Ale Churchill trval na válce za každou cenu. O šest týdnů později byla na Churchillova 
naléhání 3. září 1939 vyhlášena válka Německu. Když skončila, přes 50 milionů Evropanů 
bylo mrtvo a britské impérium i jeho bohatství vylo v troskách. 
 
 

16. BOJ ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ 
  
Mosley v žádném případě nevzdal boj za konečné mírové urovnání. Rozjel velkou protiváleč-
nou kampaň se sloganem „Myslete na Británii“. Daily Mirror v červenci 1939 komentoval: 
„Není pochyb, že počet příznivců fašismu stoupá.“ Protiválečné pochody pokračovaly a jejich 
počet stále narůstal. Po celé Británii bylo distribuováno přes 2 miliony protiválečných letáků. 
Naprostá většina Britů byla stále proti válce. Týden před vládním vyhlášením války Mosley 
mluvil na největším pouličním mítinku v historii Británie – na Ridley Road. Obrovské davy 
lidí se neustále účastnily pochodů. O tři dny později se konalo další masové setkání, tentokrát 
na Leicester Square. 
  
V říjnu, měsíc poté co začal válka, Mosley před ohromným publikem v divadle Kingsway´s 
Stoll a na manchesterském Hipodromu mluvil o vyjednání míru. V lednu 1940 začaly bitvy ve 
Francii a Mosley vydal knížku „Britský mír- jak ho získat“. (The British Peace – How To Get 
It). Během čtyř dní se prodalo 20 000 výtisků a v krátké době se jich prodalo přes 100 000.  
  
Sir Wnston Churchill se o této opozici zmínil 27. ledna 1940, když mluvil v Manchesteru. 
Okamžitě byl přerušen výkřiky „Mosleyho a mír“. 
  
V Poolu byl z labouristické strany vyloučen Hugh Ross Williamson – za to, že v Action uve-
řejnil protiválečný článek. Zašel si totiž na Mosleyho veřejnou schůzi v Centenary Hall a zjis-
til, kolik lidí si přeje mír. Bylo to neuvěřitelné! Publiku byl čten dopis herečky Dame Sybil 
Thorndikeové. 
  
V březnu Mosley svolal do téže haly uzavřenou schůzi. V Action se psalo: „Připojilo se k nám 
ještě více dobrých Britů, více než kdy předtím, a stále se připojují další.“ Na jaře počet proti-
válečných demonstrací opět vzrostl. Jen v Londýně bylo v únoru 1940 čtyřicet jedno shro-
máždění, ale v březnu téhož roku již sto třicet sedm. 
  
Churchillovi posluhovači ale opět zaútočili – tvrzením, že podpora Mosleyho se rovná podpo-
ře nepřítele. Do armády bylo odváděno stále více mladých Blackshirts. Nastal nedostatek 
vůdců, kteří by stáli v čele kampaně, a tak Olive Hawksová a ženská sekce BUF uspořádaly 
shromáždění v Holborn Hall. Bylo hlídáno i pořádáno pouze ženami. Paní Hawksová řekla: 
„Vláda chce po mládeži, aby umírala, bránící zemi, kvůli jejím hrubým chybám.“  
  



Mosley později ženám poděkoval a řekl: „Nedostal bych se ani do čtvrtiny cesty, kdyby neby-
lo žen z BUF. Ony již dlouho předtím než se objevily falešné ideje „ženské svobody“, byly 
skutečně svobodné. 
 
 

17. BOJ ZA MÍR AŽ DO HOŘKÉHO KONCE 
  
Poslední velké mírové shromáždění bylo ohlášeno u příležitosti každoroční oslavy Prvního 
máje roku 1940 (tzv. Den Britské unie). Týden předtím stáli na každých deseti yardech ulice 
kameloti prodávající Action. Prodali rekordní počet výtisků. V neděli 5. května bylo 
v různých částech Londýna pořádáno 17 mítinků, odpoledne se konaly další čtyři a večerní 
setkání na Victoria Park Square a v Bethnal Green byla k prasknutí nacpána lidmi, kteří chtěli 
slyšet Mosleyho a požadovali demisi vlády. Mosley řekl jásajícím davům: „Chceme mír teď, 
dříve než budou zmařeny miliony životů v téhle válce kvůli někomu, o koho nemáme zájem. 
Chceme mír – ne podle Hitlera, ale mír s vírou v sílu Británie, mír se ctí.“ Nastal bouřlivý 
aplaus. 
  
O pár dní později, 23. května 1940, byl zcela bez varování Mosley a 80 jeho nejdůležitějších 
úředníků zatčeno. Nikdy nebyli obviněni, nikdy nebyli souzeni. Někteří z nich strávili více 
než čtyři roky v koncentračním táboře. Byla to akce státního teroru, která nemá v dějinách 
Británie obdoby. Tito lidé byli zatčeni na základě tzv. Vyhlášky 18b, která dovolovala tajná 
zatýkání a internace do tajných koncentračních táborů. Mnoho lidí trpělo hlady a brutálními, 
neustále se opakujícími výslechy. Přesto BUF svoji činnost neukončila. Ústředí bylo stále 
otevřeno a k Churchillovu překvapení vycházelo Action i nadále. V červnu 1940, po Mosley-
ho zatčení, uspořádali odvážní členové BUF v Londýně ještě pár mírových shromáždění. Po-
tom vláda zakázala vydávání Action a pořádání veškerých akcí. Poslední vydání Action ze 6. 
června 1940 píše: „Naše svědomí je čisté. Buďte klidní a rozhodní. Buďte loajální. Buďte 
skutečnými Brity.“ 
  
Stálo to všechno vůbec za to? O mnoho let dříve na tuto otázku Mosley odpověděl takto: „Je 
lepší hodně riskovat, lepší snažit se o dobro Anglie, je lepší porážka, katastrofa či konec trivi-
ální záležitosti zvané politická kariéra, než se dusit v modrozlaté uniformě, pochodovat a pó-
zovat na jevišti malé Anglie, uprostřed dekadentní scenérie, dokud historie nenapíše – to byli 
muži, jimž jsme svěřili Britské impérium a jejichž nečinnost, nezájem a zbabělost nás zniči-
la.“ 
  
Pod záštitou vyhlášky 18b se zatýkalo přímo masově. Bylo to podobné, jako když Roosevelt 
poslal bez obvinění či rozsudku 120 tisíc Japonců s americkými občanstvím do koncentrač-
ních táborů (spolu se stovkami Italů a Němců – o tom se dosud moc neví). V Británii bylo 
zatčeno kolem 1300 protiválečných aktivistů, mezi nimi 753 vůdců BUF. Zatčeno bylo také 
22 000 Němců a Rakušanů, spolu se 4 000 Italy. 
 
 

18. MOSLEY MÁ POSLEDNÍ SLOVO 
 
Po válce se Mosley vrátil s další knihou The Alternative. To byl počátek vzniku nové strany, 
Union Movement, která byla založena 8.2. 1948. Moslemu opět asistovali předváleční aktivis-
té BUF – Raven Thomson, Jeffrey Hamm, Robert Row a mnoho dalších. Action bylo znovu 
vzkříšeno a po celé Anglii bylo otevřeno 51 poboček UM. Znovu byli napadáni radikálními 



židovskými násilníky (43rd Group), kteří pou-
žívali k útokům na řečníky a jejich strážce klac-
ky pobité hřebíky, boxery atd. V ulicích znovu 
zavlála vlajka „Flash and Circle“ (Blesk a 
kruh), znovu pochodovali bubeníci, znovu vedl 
Mosley. 
  
V roce 1959 Mosley jako první promluvil proti 
invazi černých imigrantů z karibských ostrovů. 
Řekl: „Někdo by měl dát voličům příležitost 
vyjádřit svůj názor na barevné přistěhovalce. 
Vyřešme tenhle problém jinak než násilím.“ 

Mosley navrhoval ukončit příliv imigrantů kvůli vysoké míře nezaměstnanosti. Později uspo-
řádal na Trafalgar Square největší shromáždění po druhé světové válce. Staré nadšení lidu 
z předválečných let se vrátilo. 
  
Takto Mosley vysvětlil, proč nikdy neusilovali o politickou moc: „Volič není nikdy definitiv-
ně rozhodnut, pokud ho nenutí nějaký ekonomický tlak, kterým je skoro vždycky nezaměst-
nanost. Lidé si vždy dobře rozmyslí, jestli udělají bohatým čáru přes rozpočet. Jejich postoj je 
takový: drž palce, ať se nemusíme hnout z místa, dokud k tomu nebudeme přinuceni. To je 
přirozená reakce. Jen pár jedinců vidí dopředu. Lidé nechtějí jen tak zahodit své hlasy. Nová 
strana musí být zorganizována a připravena dát lidem to, co právě potřebují. Musí být připra-
vena nahradit staré strany – být hnutím nabízejícím pomocnou ruku lidu, s vůdcem, který jim 
ukáže cestu k novým obzorům. Je naší povinností hledět kupředu, protože my jsme předvojem 
budoucnosti!“ 
  
Sir Oswald Mosley zemřel ve spánku ve své vile u Paříže 3. prosince 1980 ve věku 84 let. 
Jeffrey Hamm vydával i nadále Action. Tou dobou už nově vytvoření „Přátelé Oswalda 
Mosleyho“ (Friends of Oswald Mosley) začali vydávat buletin nazvaný Comrade. Jeho cílem 
je „navěky zachovat naše bratrské svazky a zničit hradbu lží vystavěnou kolem Mosleyho a 
jeho straníků. Podle jejich příkladu budeme pěstovat semena pro nové generace, které vlast-
ními silami vystaví lepší společnost na základě obětí a boje Mosleyho lidí.“ 
  
Action se spojil s comrade a pokračují v každoročním pořádání „vzpomínkových večeří“ 
(Mosley Commemorial Dinners). Každá další je větší než ta předešlá – účastníc se jich nyní 
stále více mladých lidí, kteří Mosleyho nikdy neviděli. Jeho odkaz jde dál a lidé se zajímají o 
jeho život, proslovy, díla i ostatní aktivity. 
  
Mosleyho politika je stále živá, protože je stále nutné vytvářet kamarádské svazky mezi lidmi, 
řešit čestně a důstojně sociální otázku a pěstovat lásku k rodné zemi. Učme se i my od 
Mosleyho a nenechme si nic z toho vzít! Co bychom potom dali našim dětem? 
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