
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Štec 
 

 

 

 

 

 

Současný anarchismus - Analýza textů Federace sociálních 

anarchistů/ Federace anarchistických skupin 

 

 

Diplomová práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ondřej Štec 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. 

 
 
Rok obhajoby: 2012 
 

 

 



 

 

 

Bibliografický záznam 

ŠTEC, Ondřej. Současný anarchismus - Analýza textů Federace sociálních anarchistů/ 

Federace anarchistických skupin. Praha, 2012. 136 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra politologie. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce „Současný anarchismus – Analýza textů Federace sociálních 

anarchistů/Federace anarchistických skupin“ bude věnována zkoumání textů, spojených 

s výše zmíněnou anarchistickou skupinou. Anarchistické hnutí v České republice prošlo 

dynamickým vývojem a vznik, resp. následné fungování federace mohou naznačit mnohé o 

českém anarchismu. 

Cílem této práce je skrze analýzu textových materiál dojít k závěrům ohledně identity této 

federace. Jaké byly ideové postuláty, na nichž stavěla? Zůstaly tyto postuláty stejné po celou 

dobu existence této skupiny? Jaká byla role tiskovin navázaných na tuto federaci?  To jsou 

roviny, kterými se tato práce bude zabývat a které by na konci práce měly být co nejvíce 

objasněny. V této práci budou použity zejména dlouhodobě vycházející tiskoviny spojené 

s touto federací. Jako doplňkový zdroj budou použity samostatně publikované články a texty 

z projektu Anarchistická knihovna FSA/FAS. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis „Current anarchism – Analysis of Social anarchist federation/Anarchist 

group federation texts“ will be dedicated to research of texts related to mentioned anarchist 

group. Anarchist movement in the Czech republic went through dynamic progress. The 

establishment of the federation and subsequent existence of the federation can indicate a lot 

about the anarchism in the Czech republic. 

The aim of this thesis is to recover the identity of the federation thought the analysis of its text 

materials.What were ideals of the federation? Had these ideals remained identic for whole 

existence of the federation? What was the role of printed matters connected to the federation? 



 

 

These dimensions will be solved in this thesis and should be clarified at the end of this thesis. 

In this thesis will be used mainly long-term printed matters connected to the federation. As 

secondary source will be used separetly published articles and text of SAF/AGF library – the 

federation publishing project. 

 

Klíčová slova 

Anarchismus, sociální anarchismus, anarchokomunismus, revoluce,stát, kapitalismus, analýza 

textu 

 

Keywords 

Anarchism, social anarchism, anarchocommunism,  revolution, state, capitalism, text analysis 

 

Rozsah práce: Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 307 tisíc znaků s mezerami, 

tj. 170 normostran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 31. 7. 2012 Ondřej Štec 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval kolektivu infoshopu Salé a pánům Petru Wohlmuthovi, 

Andreji Funkovi a Ondřeji Slačálkovi za ochotnou pomoc při psaní této práce. 

Za množství cenných rad bych se také patří poděkovat vedoucímu této práce, panu Mgr. Janu 

Charvátovi, M.A., Ph.D. 

 

 

 



 

 

 

Cíle práce 

Práce „Současný anarchismus - Analýza textů Federace sociálních anarchistů/Federace 

anarchistických skupin“ si klade za cíl navázat na výzkum provedený v práci „Anarchistické 

ideje v pojetí FSA/FAS“ [ŠTEC 2010] a poznatky z původního výzkumu dále rozvést a 

zasadit do patřičného kontextu. 

Ve své práci se hodlám zaměřit na český anarchismus po roce 1989, primárně na 

působení skupiny Federace sociálních anarchistů/Federace anarchistických skupin (FSA/FAS) 

a její publikační činnost. Stěžejní tedy pro mě bude rozmezí let 1997, kdy FSA vznikla 

odtržením od ČSAF, až 2007, kdy již jako FAS, skupina fakticky zaniká.  

FSA/FAS bylo hnutím, které vzniklo odtržením od jiné anarchistické platformy, 

Československé anarchistické federace (ČSAF) a značná část jeho existence se nesla v duchu 

vymezování se vůči ČSAF a jiným společensko - politickým  proudům (trockistům, 

komunistům aj.)  

Co se týče činnosti FSA/FAS, ta sama sebe prezentovala jako skupinu, která staví na 

politicko – sociálním uchopování anarchistických myšlenek, a jako taková si klade za cíl 

usilovat o změnu společenských poměrů, nikoliv o zlepšování poměrů aktuálně daných.  

V neposlední řadě je také třeba zmínit, že součástí fungování FSA/FAS byla i snaha o 

vytvoření široké anarchistické platformy, která by zastřešila několik do té doby solitérně 

fungujících organizací. Snaha sjednotit rozhádané a ze své podstaty velmi heterogenní 

anarchistické hnutí je z pohledu politické vědy jistě zajímavá. 

Všechny tyto tři roviny, tedy odmítnutí „mainstreamového“ anarchismu v podání 

ČSAF, chápání sebe sama jako nositele „revolučnosti“ v rámci českého anarchismu a snaha o 

sblížení se s jinými anarchistickými skupinami se samozřejmě promítaly i do publikační 

činnosti federace.  Právě texty spojené s FSA/FAS by měly být základním stavebním 

kamenem tohoto výzkumu. 

 

Struktura práce 

Začátek práce bude věnován vymezení samotného pojmu anarchismus jako široké 

myšlenkové platformě v levé části politického spektra. Poté se budu krátce věnovat 

historickému kontextu anarchismu v českých zemích a situaci v první polovině 90. let, kdy 

překotným způsobem vznikaly nové organizace hlásící se k myšlence anarchismu.  

Institut politologických studií 
Teze diplomové práce 



 

 

Následně zkoumanou skutečností bude vznik ČSAF a definování jejího přístupu 

k anarchismu. Jak již bylo naznačeno FSA/FAS může být nazvána jakousi „vzdoroskupinou“ 

vzešlou z ČSAF a právě proto je nutné věnovat určitý prostor ČSAF. 

V komparaci s tím se budu věnovat ustavení a fungování FSA/FAS. Jako 

nejsrozumitelnější vnímám způsob, kdy se bude nejprve představeno desetileté fungování 

FSA/FAS, zde bude navázáno na již provedený výzkum [ŠTEC 2010], a poté bude 

přistoupeno k práci se samotnými texty spojenými s FSA/FAS. V ideálním případě by mělo 

dojít k tomu, že skutečnosti popsané v části věnující se samotnému fungování FSA/FAS 

budou vysvětleny či alespoň zasazeny do patřičného kontextu v části následující, kterou bude 

analýza textů.     

 

Metody práce, formulace výzkumných otázek 

Práce bude pojatá jako kvalitativní výzkum vybraného jevu. Hlavním zdrojem pro 

výzkum budou texty publikované samotnou federací. 

Texty spojené s FSA/FAS je možné rozdělit do tří kategorií. První kategorie je 

periodicky vycházející tisk, který poskytuje prostor pro komentování aktuálních událostí, 

vyjadřování a cizelování názorů a hlavně poskytuje půdu pro polemiku o podobě 

anarchistického hnutí. Takovýmto periodikem je v případě FSA/FAS  časopis „Svobodná 

mysl“, jehož jedenácté číslo (již pod názvem „Svobodná práce“) ohlašovalo odluku části 

aktivistů od ČSAF a snahu začít se ubírat jiným směrem pod hlavičkou FSA. Zbylých 

dvaadvacet čísel periodika vycházelo již jako tiskovina FSA/FAS. Svobodná mysl/Svobodná 

práce tedy pomůže při chronologickém mapování myšlenkového vývoje organizace.  

Druhou kategorií tiskovin spojených  FSA/FAS tvoří bulletiny „Hlas přímé akce“, 

které byly vydávány a distribuovány při specifických příležitostech, jako byly např. stávky. 

Hlas přímé akce tedy vycházel značně nepravidelně, byl tematicky poměrně úzce zaměřen a 

do jisté míry měl fungovat jako reklama FSA/FAS. 

Třetí kategorií jsou texty vydávané v Anarchistické knihovně FSA/FAS, která se 

zaměřovala na vydávání děl s anarchistickou tématikou, která korespondovala se smýšlením 

členů FSA/FAS. Členové FSA/FAS tato díla nejen sami překládali a posléze vydávali, ale 

v mnoha případech také komentovali, což z těchto děl činní cenný zdroj pro účely této práce. 

Jak další zdroj by měly posloužit rozhovory s aktéry, kteří se aktivně pohybovali na 

české anarchistické scéně. 

Výsledem výzkumu by mělo zodpovězení těchto otázek: 

 



 

 

„Svobodná práce/Svobodná mysl je prostředek vyjádření se formujícího se křídla 

zastánců ‚sociálního anarchismu‘ a vymezení se vůči soudobé podobě českého anarchismu.“ 

 

„Jaké byly ideové postuláty, na nichž FSA později FAS, stavěla?“ 

 

„Proměňovaly se tyto postuláty v průběhu času – pokud ano, jak?“  
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Úvod 

V roce 1989 v Československu padl režim označovaný za komunistický. Jednou 

z charakteristik tohoto režimu bylo potlačování jiných názorových platforem. Pro mnohé 

takovéto platformy tak události z podzimu 1989 znamenaly možnost, jak vystoupit z faktické 

ilegality a prezentovat své názory veřejně. Existovaly však názorové proudy, které po 

Sametové revoluci neměly kontinuální myšlenkovou tradici ani dostatek aktivistů na to, aby 

mohly začít působit v nově konstituované společnosti. Obnovení či spíše znovu ustavení 

takovýchto názorových tradic spočívalo na bedrech osob, které se k některému z těchto 

proudů či spíše často ke své představě o takovém proudu přihlásily a začaly s cizelováním 

vlastních názorů a recepcí relevantních zdrojů, o které se daný názorový proud měl opírat. 

Konsekvencí poté bylo období několika let, kdy se skupina aktivistů hlásících se k určitému 

názorovému proudu vnitřně proměňovala, jak názorově, tak personálně.  

To byl i případ anarchismu. Anarchistické hnutí v Československu, později Česku a 

Slovensku v 90. letech prošlo obdobím, kdy na základě úvah svých členů a objevovaní 

tradice, ať už vzdálené a pozapomenuté domácí, či čerstvě objevené zahraniční, definovalo 

sebe sama. Tento proces měl svou dynamiku a jeho dílčím výstupem byl názorový rozkol 

v rámci anarchistického hnutí, který vyústil v založení anarchistické skupiny nazvané 

Federace sociálních anarchistů (v roce 2003 přejmenována na Federaci anarchistických 

skupin). Federace sociálních anarchistů byla skupinou odvolávající se k myšlence tzv. 

sociálního anarchismu, tak jak byl vymezen americkým anarchistickým myslitelem 

Murrayem Bookchinem. Bookchin vymezil dvě pojetí anarchismu, z nichž jedno si vezme 

FSA/FAS za své a současně se ostře vymezuje vůči anarchistům, které vnímá jako zastánce 

druhého pojetí. FSA/FAS byla zastánkyní sjednocení anarchistického hnutí na ideovém 

základě, který odpovídal jejímu chápání anarchismu, a zároveň si přála, aby hnutí bylo 

organizované, aby jeho potenciál naplňovat své představy o společnosti byl co největší. 

Hlavním rozměrem onoho ideového základu, které dle FSA/FAS měl být společný všem 

anarchistům, bylo směřování k společenské revoluci a ustavení nové, anarchokomunistické 

společnosti. 

Je zajímavé podívat se, jak vypadal ideál komunismu v podání FSA/FAS, už jen 

z toho důvodu, že ho federace nabízela jako alternativu k poměrně čerstvě ustavené post-

komunistické společnosti. Co byly prostředky, kterými tohoto cíle chtěla dosáhnout? A 

z jakých důvodů považovala anarchistický komunismus za alternativu lepší soudobé 
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společnosti (FSA/FAS fungovala v letech 1997 – 2007 pozn. aut.)? Co byla a chtěla 

FSA/FAS? Jak se v textech spojených s federací zrcadlila její identita?  

 

Tento výzkum bude vnitřní případovou studií [Drulák et al. 2008: 33-34]orientovanou 

na to, jakým způsobem byla uchopena myšlenka sociálního anarchismu Federací sociálních 

anarchistů/Federací anarchistických skupin. 

Náš výzkum bude postaven na zkoumání textů spojených s FSA/FAS. Opřeme se 

zejména o texty publikované v periodicky vycházejících tiskovinách, které byly spojeny 

s FSA/FAS. Dalšími zdroji budou texty, které nebyly publikovány v žádném z periodik, ale i 

tak mohou mnohé vypovědět o FSA/FAS. Půjde o texty z archivu internetových stránek 

FSA/FAS. Doplňkovým zdrojem bude Anarchistická knihovna FSA/FAS, což byl projekt, 

jehož úkolem bylo zpřístupňovat texty věnující se anarchismu. Kromě autorských textů nás 

budou zajímat především komentáře k takto publikovaným textům a to, jaké texty byly tímto 

způsobem vydávány. Analýzou textů se budeme snažit odvodit diskurs FSA/FAS. Výsledkem 

by měl komplexní obraz, jak FSA/FAS pohlížela na svět okolo sebe. 

Vít Beneš o tomto přístupu píše toto: „Diskurzivní analýza zkoumá, jakým způsobem 

lidé skrze text či soubor textů konstruují smysl a význam objektů a aktivit sociálního 

světa“ [Beneš in Drulák et al. 2008: 93]. 

Všechny texty, které budeme zkoumat, jsou texty, které byly napsány se záměrem, aby 

vypovídaly o tom, co (v daný moment) byla FSA/FAS. Budeme vycházet z předpokladu, že 

každý diskurs má vlastní logiku do jisté míry nezávislou na externalitách a jeho analýza se 

tedy musí soustředit právě na tuto logiku [Taras in Kopeček 2009: 26]. 

 

Metodou použitou při tomto zkoumání, bude diskursivní analýza, konkrétně 

Foucaltovská historická diskursivní analýza (Foucultian/historical discourse analysis).  

Tento přístup zachází s pojmem diskurs abstraktněji než jiné typy diskursivních analýz 

a chápe ho jako prostor pro tvorbu aktuálních výpovědí [Vávra in Drulák et al. 2008: 106]. Je 

orientován spíše na obsah sdělení než na formální strukturu [Beneš in Drulák et al. 2008: 

107]. Jde o přístup zaměřený na to, co je řečeno, ne jakým způsobem tak bylo učiněno [Beneš 

in Drulák et al. 2008:118]. 

Foucaultovská historická diskursivní analýza bývá často používána pro výzkum 

utváření identity [Cambell in Drulák et al. 2008: 107]. Tento výzkum budě věnován 

definování identity anarchistické skupiny skrze texty s ní spojené. Cílem našeho výzkumu 

tedy bude z textů spojených s FSA/FAS vyvodit co nejvíce o ní samotné.  



4 
 

Vít Beneš jako příklad užití této metody uvádí studii Davida Campbella věnovanou 

zahraniční politice USA [Beneš in Drulák et al 2008: 116-120]. Ač jde samozřejmě o jinou 

problematiku než v této práci, i Campbell použil Foucaultovskou historickou diskursivní 

analýzu k analýze vývoje předmětu zkoumání - v jeho případě konstituce americké identity 

[Beneš in Drulák et al. 2008: 116-120]. 

 

Nebude nás zajímat pouze sdělení konkrétních textů, ale u na sebe navazujících 

tiskovin si budeme všímat také proměn, zejména co se týče jejich struktury. I to je informace, 

která o vydávajícím mnohé vypoví. Výše popsané zkoumání FSA/FAS by nám mělo pomoci 

vyvrátit či potvrdit tuto následující hypotézu1a zodpovědět dvě výzkumné otázky: 

 

- „Svobodná práce/Svobodná mysl byla prostředek vyjádření se formujícího se 

křídla zastánců ‚sociálního anarchismu‘ a vymezení se vůči soudobé podobě českého 

anarchismu.“ 

 

- „Jaké byly ideové postuláty, na nichž FSA (později FAS) stavěla?“ 

 

- „Proměňovaly se tyto postuláty v průběhu času – pokud ano, jak?“  

 

K vybraným textům, které budeme zkoumat, bude přistupováno jako k vzájemně 

rovnocenným a se stejnou vypovídající hodnotou. Není v možnostech této práce určit, zda text 

publikovaný v oficiální tiskovině FSA/FAS či na jejím internetovém portálu, plně 

reprezentuje postoj FSA/FAS jako celku, či zda jde jen o menšinový názor uvnitř federace. 

Základním předpokladem pro vznik této práce tedy je, že texty publikované v tiskovinách 

spojených s FSA/FAS či na jejích internetových stránkách odpovídají aktuálním postojům 

FSA/FAS.      

 

První část této práce bude věnována významům termínu anarchismus. Dále popíše 

kontext českého anarchistického hnutí až po rok 1997, kdy se od tehdy střešní organizace 

Československé anarchistické federace odštěpila skupina aktivistů. V další kapitole se 

                                                           
1 Nedopatřením byla tato hypotéza v projektu práce označena za třetí výzkumnou otázku a neobsahovala 
zvratnou částici ‚se‘ za substantivem ‚vyjádření‘.  
Původně byla také formulována v přítomném čase; „Svobodná práce/Svobodná mysl je…“. Ačkoliv tato 
tiskovina může být zkoumána aktuálně a na jejím obsahu čas samozřejmě nic nemění, je stylisticky vhodnější 
tuto hypotézu reformulovat do minulého času; „Svobodná práce/Svobodná mysl byla…“ 
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zaměříme na okolnosti tohoto odštěpení a na to, jak se lišilo vnímání anarchismu 

Československou anarchistickou federací a nově ustavenou Federací sociálních anarchistů. 

Poté se budeme věnovat fungování samotné Federace sociálních anarchistů, později Federace 

sociálních skupin až po ukončení její činnosti. 

Druhou a hlavní částí této práce bude analýza textů spojených právě s touto federací. 

Podíváme se na konstituci a následnou podobu postojů FSA/FAS a to skrze texty publikované 

jak v tiskovinách periodicky vycházejících, tak samostatně. U tiskovin vycházejících delší 

dobu nás zajímali i změny, ke kterým během vydávání eventuelně došlo. V poslední části stati 

budou poznatky ohledně obrazu FSA/FAS, předestíraného jejími texty, shrnuty. V ideálním 

případě by mělo dojít k tomu, že skutečnosti popsané v části věnující se deskripci samotného 

fungování FSA/FAS budou vysvětleny či alespoň zasazeny do patřičného kontextu skrze část 

následující, věnující se rozboru textů. 
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1. Vymezení pojmu anarchismus a jeho základních 

myšlenkových v ětví 

Pojem anarchismus je odvozen od řeckého slova anarchie (‚an – arché‘), které může 

být volně přeloženo jako bezvládí či absence vlády [Charvát2007: 106], nicméně kořenu 

„arché“ je možné rozumět také ve smyslu princip či původ [Tomek, Slačálek 2006a: 24]. Je 

třeba říci, že s pojmem anarchie se v historii velmi často pojil jistý negativní odsudek. 

Kupříkladu velcí myslitelé antiky Aristotelés a Platon vnímali anarchii jako stav nepořádku a 

nezákonnosti. Pozitivní či alespoň neutrální význam se k pojmu anarchie vázal jen zřídka. 

Jako příklad uveďme Aristippa, který anarchií rozuměl společenství bez vlády, které chápal 

jako společenství moudrých [Nettlau in Tomek, Slačálek 2006a: 24]. Ve středověkém 

křesťanství bylo slovo „anarchos“ používáno jako synonymum nekonečného života bohů 

[Dierse in Tomek, Slačálek 2006a: 24]. Pro valnou většinu pozdějších myslitelů jako byl např. 

Niccolo Machiavelli, Charles Louis Montesquieu či Voltaire byla anarchie jevem negativním. 

Po Velké francouzské revoluci se tento termín rozšířil do běžné mluvy a jistý pejorativní 

přídech mu zůstal dodnes2 [Heywood 1994: 182]. 

Co se týče moderní doby, první pozitivní zamyšlení nad společností bez svrchovaného 

řízení učinil Angli čan William Godwin ve spisu „Zkoumání politické spravedlnosti“ (1793).  

Sám Godwin se jako anarchista nevnímal a žádné hnutí, které by se dalo označit jako 

anarchistické, v té době neexistovalo a Godwinovy úvahy neměly ambici být politickou 

proklamací, avšak je možné říci, že William Godwin byl předchůdcem anarchistického hnutí, 

které se začalo formovat během 19. století [Tomek, Slačálek 2006a: 50-59]. Godwin zastával 

názor, že rozumní lidé se obejdou bez vlády [Tomek, Slačálek 2006b: 12]. 

Pojmu anarchismus ve smyslu souhrnu koherentních politických ideálů poprvé 

používá Francouz Pierre-Joseph Proudhon v práci „Co je vlastnictví?“ (1840), kde se 

prohlašuje za anarchistu. Předkládá ideu odstranění vlády, čímž má být uvolněna cesta k 

novému společenskému řádu, který lidem přinese více svobody [Tomek, Slačálek 2006a: 26]. 

Proudhonova kritika cílí na tehdejší socio-ekonomické poměry, církev a stát jako prostředek 

                                                           
2Již v 19. stol. byla velmi rozšířená představa anarchisty jako násilníka používajícího bomb k prosazení svých 
cílů. Ostatně násilí bývá anarchistům atribuováno dodnes, byť v odlišném kontextu. Tuto představu je nemožné 
vztáhnout a priori na všechny anarchisty – mnoho příznivců anarchismu násilí neuznává jako prostředek k šíření 
svých idejí, resp. mezi anarchisty bychom našli i ryzí pacifisty, kteří se inspirují např. Gándího ‚satjághárou‘-
odporem k násilí. Stejně tak je však nemožné popřít jakékoliv spojení některých anarchistů s užíváním násilí, 
naopak některé anarchistické skupiny (britská ‚angry brigade‘) se k násilí hlásily a považovaly ho za jakousi 
odvetu většinové společnosti a legitimní snahu o podkopání autority vládnoucích elit [Štec 2010: 8-9]. 
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kontroly, leč do určité míry povoluje soukromé vlastnictví3[Charvát 2007: 107]. Proti 

monopolnímu vlastnictví však Proudhon ostře vystupoval [Tomek, Slačálek 2006b: 28-29]. 

Proudhonovy vize se později stávají základem pro jeden z anarchistických proudů – 

mutualismus (viz níže)[Heywood, 2005: 195-196, Charvát 2007: 107]. 

K formování politického hnutí, které se hlásí k ideálům anarchismu, dochází během 

19. století v západní Evropě, později v Rusku a Spojených státech amerických [Charvát 2007: 

107]. Anarchistické postoje se staly velmi důležitou součástí ideálů tehdejšího dělnického 

hnutí a až do první světové války je možné vnímat anarchismus jako jeden z hlavních 

myšlenkových proudů dobového socialismu. 

 

V roce 1864 bylo založeno Mezinárodní dělnické sdružení (tzv. I. Internacionála), 

která se na počátku 70. let rozpadla kvůli sporům mezi zastánci anarchistických ideálů a 

ostatními členy Internacionály4. Anarchisté vyčítali ostatním socialistům ambici zaujmout 

v systému vůdčí postavení, a nikoliv zničit ho. Konsekvencí této roztržky byla dvě paralelně 

fungující sdružení, nicméně obě měla poměrně krátkého trvání[Heywood 1994: 182-183, 

Charvát 2007: 107]. Postupem času se v dělnickém hnutí začaly prosazovat vize sociálních 

demokratů, kteří neměli v plánu systém zničit, ale snažili se získat přijatelnější životní 

podmínky v rámci mezí daných státem/systémem. Tento přístup byl pro radikálněji naladěné 

anarchisty stěží přijatelný, a proto se začali uchylovat k tzv. propagandě činem, která byla 

schválena na kongresu v Londýně roku 18815[Charvát 2007: 108]. Cíle této propagandy 

činem měly být násilné akce vůči představitelům státu, které měly posloužit jako provokace, 

na níž bude ze strany státu odpovězeno tvrdou represí, která odhalí opravdovou tvář systému a 

lidé se poté masově vzbouří. Nicméně účinek byl opačný – veřejné mínění si začalo 

anarchismus a priori spojovat s násilím6 a represe (které v reakci na propagandu činem 

opravdu přišly) postihovaly anarchistické hnutí velice významně. Důsledkem byl ústup od 

strategie propagandy činem [Charvát 2007: 108]. 

                                                           
3 Jak si ukážeme níže, ostatní odnože anarchismu mají k osobnímu vlastnictví jiné a výrazně vyhraněnější 
vztahy. 
4 Dodnes není zcela jasné, zda za rozpadem I. Internacionály byly primárně ideové spory či spíše osobní 
nevraživost mezi Michalem Bakuninem a Karlem Marxem. 
5 Právě fakt, že anarchisté si v rámci svého hnutí schvalují provádění de facto teroristických činů, je důkazem 
k jakým paradoxům, musí čelit hnutí, které neguje aktuální společenský systém, odmítá oktrojovanou autoritu, 
ale potřebuje se „chovat politicky“ – myšleno cizelovat myšlenky, dále tyto myšlenky šířit a v neposlední řadě se 
snažit dosáhnout implementace těchto ideálů do praxe. Aby tyto činnosti měly smysl, je nutné je alespoň do jisté 
míry koordinovat. 
6 Obraz anarchisty jako „atentátníka s bombou“ zůstal v obecném povědomí ještě mnoho let po opuštění 
strategie propagandy činem.  
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Na konci 19. století se anarchistům dařilo získávat příznivce mezi dělníky a skrz 

zakládání odborových svazů reflektující anarchistické myšlenky se této formě anarchismu, 

tzv. anarchosyndikalismu (viz níže) začalo dostávat značné podpory [Heywood 1994: 183]. 

Anarchosyndikalisté ovládli vlivné odborové svazy jako CGT ve Francii a CNT ve Španělsku. 

Anarchosyndikalismus slavil úspěchy i v Jižní Americe, především v Uruguayi a Argentině. 

Nicméně autoritativní (velmi často pravicové) režimy, které se po první světové válce dostaly 

k moci v mnoha zemích, však anarchosyndikalismus (a obecně aktivity jakýchkoliv 

odborových svazů) výrazně omezovaly. Vítězství Frankistů v občanské válce ve Španělsku 

znamenalo konec anarchosyndikalismu (de facto však anarchismu obecně) jako masového 

hnutí [Heywood 1994: 183]. Velkou ranou pro anarchismus se také stalo vítězství bolševiků 

v Sovětském svazu. Anarchismus měl v Rusku (tedy největší části SSSR) silnou tradici a ta 

byla (stejně jako všechny oponentní názorové platformy) po vítězství rudoarmějců v občanské 

válce nevybíravě potlačována. Navíc bolševismus se dle své propagandy v jistých ohledech 

blížil kolektivistickému anarchismu, což je vzhledem k sovětské realitě možné označit za 

jistou diskreditaci anarchismu. Právě s východoevropskou anarchistickou tradicí je spojen 

důležitý předěl v dějinách anarchistického hnutí.  V roce 1926 vydala skupina exulantů ze 

SSSR manifest „Organizační platforma libertariánských komunistů“ 7[Charvát 2007: 109], 

který předestíral možnosti, jak anarchistické hnutí strukturovat a tím ho učinit relevantní 

politickou silou. Navrhovanou alternativou bylo vytvoření Všeobecného svazu anarchistů, 

který neměl být spravován striktně dle anarchistických postulátů (které samy o sobě 

komplikují možnost konkurovat „standardním“ politickým subjektům). Nicméně mnozí 

anarchisté tento přístup odmítli s argumentem, že anarchisté se musí chovat jako anarchisté za 

všech okolností a tento pragmatický krok zavrhli. FSA/FAS, která je hlavním objektem tohoto 

výzkumu se k tomuto dokumentu odkazuje. 

 

Po druhé světové válce anarchistické hnutí již nikdy nedosáhlo takové organizovanosti 

a masové podpory jako v případě předválečných anarchosyndikalistických iniciativ a 

anarchismus se stal jakousi platformou odporu proti establishmentu. Anarchismus již nebyl 

precizovanou politickou alternativou stojící vůči státu, ale spíše záležitostí mladé generace, 

jak se na čas a priori vymezit a to hlavně kulturně. V dnešní době je anarchismus velmi 

                                                           
7 Tento text byl do češtiny přeložen několikrát pod odlišnými názvy. FSA/FAS tento manifest předkládá ve 
dvanáctém čísle své revue Svobodná práce pod názvem„Organizační platforma svobodných komunistů“ (viz 
dále).   
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heterogenním hnutím, které v sobě spojuje mnoho proudů ať už čistě politických, tak kulturně 

sociálních [Charvát 2007: 110-112]. 

 

V moderních státech jsou dohádatelné pouze dva příklady potvrzující výše zmíněné8. 

Prvním z nich byla činnost anarchistů okolo Nestora Machna. Ti v době, kdy se konstituoval 

Sovětský svaz, organizovali paralelní hospodářskou strukturu, která byla postavena hlavně na 

ukrajinských rolnících, kterou tvořili i Machnovy ozbrojené jednotky, které se krátký čas 

snažily vzdorovat pravidelné ruské armádě [Charvát 2007: 108-109]. Druhou událostí, kdy 

došlo ke krátkodobému ovládnutí relativně velkého území anarchisty, bylo ovládnutí 

východního pobřeží Španělska během občanské války vedené v této zemi ve 30. letech. 

Během tohoto krátkého období docházelo k zakládání dělnických a rolnických kolektivů dle 

anarchistických ideálů [Heywood 1994: 183]. Pokud uvažujeme anarchismus jako politickou 

ideologii, musíme zmínit fakt, že nikdy nedošlo k prosazení anarchismu jako hlavní ideje, 

která bude formovat celou společnost [Heywood 1994: 183]. Jak však tvrdí Colin Ward, 

myšlenky anarchismu rezonují alespoň mezi částí každé evropské, severoamerické i 

latinoamerické, ale i asijské společnost [Ward 2004: 10]. Sám Ward vnímá anarchisty jako 

entitu vždy varující před převzetím moci jakoukoliv skupinou, jelikož anticipují, že tato 

skupina udělá vše, aby moc využila ve svůj prospěch. Ward poukazuje na specifičnost 

anarchistů, která tkví v jejich apriorní obezřetnosti vůči moci jako takové [Ward 2004: 2]. 

 

Jak již bylo naznačeno, anarchismus není jednolitou platformou, ale naopak velmi 

různorodým hnutím, jehož jednotlivé odnože jsou často vzájemně v kontradikci. Nicméně pro 

všechny směry, které se označují jako anarchistické, platí, že akcentují osvobození jedince a 

to jak od politických tlaků, (ztělesňovaných systémem, resp. státem) tak tlaků ekonomických, 

tvořených socio-ekonomickým kontextem [Bastl et al. 2011: 92]. Leč názory, co konkrétně je 

zdrojem onoho útlaku a cesty, jak se tohoto útlaku zbavit, v rámci anarchismu značně variují. 

Výše zmíněný mutualismus, směr vycházející z názorů Pierra Josepha Proudhona, akcentuje 

svobodného jednotlivce, který kooperuje s ostatními jednotlivci (nikoliv tedy kolektivy, jak je 

typické pro některé jiné proudy anarchismu). Mutualismus se také vyznačuje respektem k 

„přiměřenému“ osobnímu vlastnictví (takovému, které člověk dovede sám využívat) a tvrdí, 

že ideální společnosti je možné dojít evolucí, nikoliv revolucí. Proudhon se také negativně 

                                                           
8Colin Ward zmiňuje, že anarchismem byly ovlivněny i rolnické nepokoje ve středověké Evropě či revoluce 
probíhající v Anglii ve 40. letech 17. století [Ward 2004: 8].  
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vymezoval jak vůči socialismu i kapitalismu, tedy dvěma pohledům na svět, které okolo 

poloviny 19. století opanovávala veřejný diskurs.  

Lze tvrdit, že mutualismus, či alespoň některé jeho postuláty, v dnešní (tzv. západní) 

civilizaci poměrně značně rezonují. Mutualismus je však jediným anarchistickým proudem, 

který se dá považovat za mainstreamově přijatelný. Jako takový stojí mezi dvěma [z pohledu 

celého hnutí důležitějšími] výrazně vymezenějšími proudy - anarchoindividualismem a 

anarchokolektivismem [Charvát 2007: 116; Heywood 1994: 194; Bastl 2011: 92]. 

Anarchoindividualismus (či také anarchistický individualismus, evt. libertiánský anarchismus) 

je proud založený na vizi soběstačného, neomezovaného jedince, který stejně přistupuje i 

k ostatním a primární strategií mezi nimi je vzájemná dohoda. Kořeny tohoto myšlení je 

možné spatřit v liberalismu [Charvát 2007: 114]. 

Anarchoindividualisté věří, že lidé jsou racionální a v jádru dobré bytosti a ideální 

společnosti je možné dosáhnout bez státu, který je zdrojem omezení svobody. Sami liberálové 

tuto tezi považují za utopickou a tvrdí, že stát (byť co možná nejvíce minimální) je nutným 

garantem pokojně fungující společnosti, která je tvořena sobeckými individui, která by jinak 

nebyla schopna schopné žít spolu v míru. Dá se říci, že anarchoindividualismus je 

liberalismus dovedený do krajnosti [Heywood 1994: 190]. 

V rámci anarchoindividualismu je možné najít další dílčí proud, tzv. 

anarchokapitalismus, což je přístup postavený na ideálu svobodného trhu, jehož principy stačí 

k organizaci lidské společnosti a stát jako takový je zbytečný a omezující [Bastl et al. 2011: 

95-96]. Obecně je možné říci, že anarchoindividualismus je myšlenkový proud rezonující 

zejména v Severní Americe [Heywood 1994: 189-190]. V ČR jde o minoritní hnutí [Bastl et 

al. 2011: 96]. 

Druhým významným proudem stojícím de facto v názorové opozici vůči 

anarchoindividualismu je anarchokolektivismus. Český politolog Jan Charvát vnímá 

anarchokolektivismus jako proud dělící se dále na anarchosyndikalismus a 

anarchokomunismus [Charvát 2007:113]. Anarchosyndikalismus vidí jako propojení 

anarchistických myšlenek s platformou svazu pracujících, kteří budou mít šanci prosazovat 

své aktuální zájmy a hlavně se připravovat na generální stávku, po jejímž uskutečnění 

kapitalismus zkolabuje a výrobní prostředky budou reorganizovány na principu 

decentralizovaných samospráv [Charvát 2007: 116-117]. Anarchosyndikalismus je proudem 

akcentujícím roli pracujících. Právě pracující mají být prostředkem společenské změny a mají 

hrát zásadní roli při konstituci nové společnosti[Rocker 2001: 27-30]. 
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Anarchokomunismus je učením, které brojí proti státu a kapitalismu (včetně obecných 

ekonomických nástrojů jako je např. oběživo) a tvrdí, že ideálem jsou samostatné komuny 

vzájemně kooperující na bázi dobrovolné spolupráce. Anarchokomunisté se staví za nejen za 

převzetí výrobních prostředků pracujícími, ale za kompletní reorganizaci společnosti. 

Anarchokomunisté jsou vesměs velmi kritičtí k soukromému vlastnictví9 a dle jejich vizí by 

každý, kdo se podílí na společném fungování komuny, měl mít možnost plně saturovat své 

potřeby skrze hodnoty získané společným fungováním. Důsledkem tohoto systému má být, že 

nikdo nebude námezdnou pracovní silou. Na rozdíl od ostatních hnutí, která se hlásí 

k myšlence komunismu, anarchokomunisté důrazně odmítají politickou hierarchii a to jak 

mezi lidmi, tak mezi komunami [Charvát 2007: 118-119]. 

Zatímco Jan Charvát vnímá termín anarchokolektivismus jako zastřešující pojem pro 

anarchosyndikalismus, resp. anarchokomunismus, jiný český politolog Martin Bastl vnímá 

termín anarchokolektivismus jako vývojovou etapu spojenou zejména s osobností Michaila 

Bakunina, která předchází etapám anarchosyndikalismu, resp. anarchokomunismu, kteréžto 

na anarchokolektivismus ve značné míře navazují. Sám Martin Bastl vnímá termíny 

mutualismus, anarchokolektivismus, anarchosyndikalismus a anarchokomunismus jako 

doktríny společně spadající pod termín sociální anarchismus [Bastl et al. 2011: 92]. Nicméně, 

co se týče významu výše zmíněných termínů, Charvát s Bastlem se shodují. 

Jiný pohled na klasifikaci anarchistických proudů nabízí Andrew Heywood [Heywood 

1994: 193-2000], který stejně jako Charvát používá termín anarchokolektivismus jako 

označení pro odnož anarchismu dělící se na mutualismus a radikálnější, leč principiálně 

podobný, anarchokomunismus [Heywood 1994: 193-196]. Heywood zajímavě nakládá 

s pojmem anarchosyndikalismus, který sice vnímá jako svébytnou teorii, přisuzuje jí (do 

značné míry po právu) roli ‚cesty‘ k dosažení anarchismu nikoliv idealizované představy nové 

společnosti [Heywood 1994: 199-200]. 

Podobně vnímá termín anarchosyndikalismus také český politolog Miroslav Mareš 

[Mareš 2004], který přichází s klasifikací čtyř postupů, jak se dobrat anarchismu, resp. 

ustavení anarchistické společnosti. S pojmem anarchosyndikalismus, nakládá Mareš jako se 

způsobem, „který přepokládá ovládnutí odporového hnutí anarchisty, a likvidaci 

kapitalistického státu sabotážemi, přímými akcemi, stávkami a především velkou generální 

stávkou, která stát přivede k zániku“[Mareš 2004]. 

                                                           
9 Věci osobní potřeby by měly zůstat soukromé. Na míře únosného soukromého vlastnictví se však teoretici 
anarchokomunismu nemohou zcela přesně dohodnout [Bastl et al. 2011: 93]. 



12 
 

Na množství přístupů ke klasifikaci proudů anarchismu je dobře vidět, o jak 

heterogenní a mnohovrstvý pojem se jedná. A je to právě rozdílná interpretace významu 

termínu anarchismu, co bude v roce 1997 stát za rozkolem Československé anarchistické 

federace a ustavením Federace sociálních anarchistů (viz dále).   
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2. Kontext českého anarchistického hnutí, tj. shrnutí vývoje 

až po vznik ČSAF 

Jak ve svých pracích popisuje český historik Václav Tomek [srov. Tomek 1996, 

Tomek 1999], anarchismus se v Českých zemích začal šířit jako reakce na myšlenky Jeana 

Pierra Proudhona a Michaila Bakunina.  

Anarchismus, který má v jakékoliv své formě velmi blízko k odmítání superiorní 

autority, potažmo státu, byl pro mnoho Čechů přitažlivým světonázorem, uvážíme-li, že český 

národ neměl až do roku 1918 vlastní (myšleno na národním principu postavený10) stát a 

pojmy jako svoboda a (ne)závislost byly velmi často skloňovány v rámci tehdy se formující 

české politiky. Stejně tak je nutné mít na zřeteli, že anarchismus byl velmi populárním 

v tehdejším dělnickém hnutí, což v případě průmyslově vyspělé části monarchie znamenalo 

prostor pro uchycení anarchistických myšlenek. 

Formování českých anarchistů můžeme zaznamenat v 80. letech 19. století, kdy se 

z tehdejšího sociálně demokratického tábora vymezí radikální křídlo, které prohlásí, že 

politické strany nehájí dostatečně zájmy dělníků a návdavkem začne odmítat klasické 

prostředky politického zápolení a hlásit se k přímé propagandě ‚slovem i činem‘[Tomek 

1999: 16-29]. Tento proces je završen rokem 1892, kdy se z řad sociální demokracie vyděluje 

skupina sama sebe nazývající ‚neodvislými socialisty‘[Tomek 1999: 39-46]. K neodvislým 

socialistům se názorově přidávají někteří příznivci Omladiny [Tomek 1999: 43-45]. Z 

‚Manifestu anarchistů českých‘ sepsaného A. P. Kalinou roku 1896 je zjevné, že čeští 

anarchisté sdíleli nesouhlas s tehdy etablovanou levicovou (tedy sociálně demokratickou) 

politikou[Tomek 1999: 49; Tomek 1999: 185-189]. 

90. léta 19. století jsou ve znamení šíření anarchismu mezi dvěma nesourodými 

skupinami – studenty a dělníky.  Zatímco dělnická větev českého anarchismu byla 

orientována anarchokolektivisticky, potažmo anarchosyndikalisticky, intelektuálněji založená 

větev tvořená hlavně studenty se díky textům Maxe Stirnera vymezovala spíše 

individualisticky [Tomek 1999:44]. Později má tento nesoulad mezi příznivci anarchismu za 

následek rozdělení českého anarchismu do dvou proudů; intelektuálního a dělnického. 

Nicméně tyto dva proudy na sebe vzájemně nazírají jako na ‚dvě strany téže mince‘[Tomek 

1999: 66]. Je otázkou, zda anarchismus obecně není ve své rozmanitosti předurčen být 

                                                           
10
Československo ustavené na podzim 1918 bylo státem vzniklým pro československý (tj. politický), nikoliv 
český národ. Tato skutečnost však na anarchistické formování během 19. století samozřejmě neměla žádný vliv. 
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rozdělen na křídlo teoretičtější, uvažující o jedinci a jeho postavení z určitého intelektuálního 

odstupu a křídlo vymezené praktičtěji a věnující se problémům lidské každodennosti. 

Politické poselství českých anarchistů té doby je možné shrnout do několika 

základních bodů. Prvním z nich je odmítání státní autority a politických principů (zejména 

parlamentarismus). Druhým je odpor k armádě a dále vymezování se vůči církvi [Tomek 

1999: 69-86]. 

Nicméně české anarchistické hnutí na přelomu 19. a 20. století se neumělo 

rozhodnout, zda se vydat cestou dělnického křídla, které horovalo za ustavení odborů, které 

by měly mít masovou podporu a fungovat na anarchosyndikalistickém principu. 

Intelektuálnější křídlo se chtělo orientovat na šíření informací a skrz tuto „převahu mravní“ 

posouvat veřejné mínění [Tomek 1999:109-118]. 

V roce 1904 vznikají „Česká anarchistická federace“zastávající spíše 

anarchoindividualistické postoje a „Česká federace všech odborů“ orientovaná 

anarchosyndikalisticky [Tomek 1996: 375-376; Mareš 2004]. Pod vlivem Kropotkinových 

textů se v roce 1914 ustavuje „Federace českých anarchistů – komunistů“, která se sjednocuje 

na myšlenkách anarchokomunismu. 

V roce 1914 se dokonce objevuje iniciativa volající po založení anarchistické strany, 

což by nesoulad v anarchistickém hnutí mělo vyřešit. Tento poměrně paradoxní nápad však i 

díky přicházející válce nedojde svého naplnění [Tomek 1999: 132]. 

Roku 1918 dochází k de facto znovusjednocení se socialisty (Československá strana 

socialistická), se kterými anarchisty pojí revoluční étos a vymezení se vůči katolické církvi a 

monarchii [Tomek 1999: 135]. Postupem času se ukazuje, že bytí anarchistou a socialistickým 

straníkem jsou neslučitelné věci a mnoho anarchistů je ze strany vylučováno – po dobu trvání 

Československé republiky se již anarchistům nepodaří stát se relevantní společenskou silou. 

Je paradoxem, že právě v této době, kdy anarchismus ztrácí na síle, se na čelná politická místa 

dostávají S. K. Neumann a B. Vrbenský, kteří se před válkou profilovali jako anarchisté. 

Společností asi nejvíce reflektovaný čin spojený s anarchismem je atentát na Aloise Rašína 

provedený anarchokomunistou Josefem Šoupalem roku 1923. Další léta jsou ve znamení 

bolševizace českého anarchistického hnutí. Ideály sovětské revoluce velmi silně rezonují mezi 

lidmi, kteří když už nebyli anarchisty, s anarchismem sympatizovali. Mnoho anarchistů vidí 

vývoj v Sovětském svazu jako mezistupeň, který předznamenává „volný socialismus“ (zřízení 

nahrazující stát), který již vbrzku nahradí socialismus sovětského typu, tedy socialismus 

etatický [Tomek 1999: 142 – 157]. Během trvání tzv. první republiky se anarchismus stává 

okrajovým myšlenkovým proudem, který nemá na veřejné dění zásadní vliv [Tomek 1999: 
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162]. Ani během pro Československo kritických let 1938 – 1945 nenacházíme výraznější 

stopu anarchismu [Tomek 1999: 163]. 

Od zániku Československa po Sametovou revoluci stěží najdeme prostor, kde by 

anarchismus mohl fungovat. Ač protikomunistický disent měl jisté znaky anarchistického 

hnutí (akcent individuality, boj proti systému) za anarchistický ho považovat nemůžeme. Po 

pádu komunistického režimu bylo tedy nutné anarchistické hnutí vystavět na nových 

základech, nýbrž není na co navazovat a od koho se učit. Nicméně kořeny současného 

českého anarchismu je můžeme nalézt již v době před Sametovou revolucí, konkrétně mezi 

např. příznivci kulturního směru punk. Stejně tak můžeme některé postoje disentu označit za 

anarchistické11. V roce 1987 vzniká „Nezávislé mírové sdružení“, které je inspirováno 

některými anarchistickými postuláty. V říjnu 198912(tedy ještě jako předrevoluční aktivita), 

vzniká „Československé anarchistické sdružení“ (ČAS), které až do počátku 90. let zůstane 

platformou, která usnadní vznik uskupením hlásícím se k anarchismu [Mareš 2004]. 

U českého anarchismu této doby můžeme nalézt tři roviny, z nichž v této době čerpal 

[Bastl 200: 18]. První z nich byla rovina kulturní – část anarchistů té doby se rekrutovala 

z příznivců již zmíněného punku, hard-core (hudební styl) či jiných alternativních kulturních 

kruhů. Právě tento rozměr spojený s minoritními kulturními záležitostmi byl pro vznikající 

anarchistické hnutí zásadní. Druhou rovinou byla rovina politická, tedy přijetí myšlenek 

anarchistických klasiků za své a snaha o prohlubování a šíření těchto ideálů. Poslední rovinou, 

která se podílela na ustavení polistopadové anarchistické scény, byla rovina ekonomické 

nespokojenosti. Raná 90. léta byla obdobím velkých ekonomických změn, které s sebou nesly 

mnohé konsekvence, které bylo možné kritizovat právě z pozic anarchismu.[Bastl 2001: 18] 

Formující se anarchistické hnutí se brzy začalo inspirovat německou scénou, hlavně německé 

autonomisty, kteří ve své radikálnosti byli pro mnohé české aktivisty vzorem. Z kontaktů na 

domácí scéně zmiňme především spolupráci s Levou alternativou, což bylo uskupení, kterým 

prošli i někteří anarchističtí aktivisté a které pomáhalo zaštiťovat některé aktivity ČASu[Bastl 

2001: 18]. 

Skutečnost, že anarchistické hnutí se formovalo bez možnosti navázat na již fungující 

uskupení a opřít se o zkušenosti dlouholetých aktivistů, měla za následek, že první 

porevoluční léta je možné chápat jako roky etablování celé scény, kdy dochází k tematickému 

                                                           
11Nicméně období před rokem 1989 (pokud mluvíme o protirežimní opozici) samozřejmě bylo ve znamení 
odporu proti státu a akcentování svobody jednotlivce – je však otázkou hlubší analýzy, zda [a do jaké míry] je 
možné některé protirežimní postoje vnímat jako ryze anarchistické či zda tyto postoje byly anarchismu pouze 
omezeně blízké. 
12 Martin Bastl uvádí jako měsíc vzniku ČAS srpen roku 1989 [Bastl 2001: 18]. 
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profilování českých anarchistů, kteří postupně objevují původ a kontext myšlenek 

anarchismu13.  Kromě samozřejmého odmítání státní autority a kritiky kapitalismu se 

anarchisté v této době věnovali např. otázkám drogové politiky, práv zvířat nebo ekologie. 

Tématem, které bylo v 90. často zvedáno, ale později ztratilo na důležitosti14, byla Základní 

vojenská služba, resp. odpor k ní [Bastl 2001: 19-22]. 

Jako zásadní rozměr, dodnes typický pro celé anarchistické hnutí, se v již počátku 90. 

let objevil antifašismus15, postoj těsně po Sametové revoluci převzatý od německých 

anarchistů. Od počátku 90. let docházelo ke konfliktům mezi pravicovými radikály a (nejen) 

anarchisty a tato zkušenost měla za následek fakt, že anarchistické hnutí se poměrně záhy 

začalo identifikovat jako antifašistické16[Bastl 2001: 20-21]. 

Rok 1992 byl pro český anarchismus důležitý, jelikož se stále více začaly projevovat 

spory, které rozdělovaly hnutí zevnitř a jeho sjednocující platforma, jíž byla ČAS, přestávala 

plnit svou funkci a její činnost byla postupně utlumována17.    

Rok 1992 vnímá jako důležitý i Jan Charvát. Dle jeho periodizace vývoje 

anarchistického hnutí v Československu, resp. České republice dochází k ukončení období 

formování hnutí, které započalo po roce 1989 [Charvát 2007: 161-162]. 

V dubnu 1992 se z ČASu vyčlenila Anarchistická federace (AF) a navázala spolupráci 

s několika menšími skupinami.  AF fungovala tři roky a šlo o velmi volně sdružené hnutí, 

které nebylo výrazněji vyprofilované [Bastl 2001: 28-29; Mazel in Fiala Petr 1998: 166-167]. 

A v témže roce se zjevný příklon části anarchistické scény k anarchosyndikalismu projevil 

založením Anarchosyndikalistické iniciativy (ASI)18, která se v roce 1994 transformuje 

v Anarchosyndikalistickou federaci (ASF), jež neúspěšně zkouší založit Nezávislé revoluční 

odbory – Solidarita.  

Roky 1993-1995 označuje Charvát ve svém výzkumu jako období stagnace českého 

anarchismu [Charvát 2007: 163 -164]. 

                                                           
13 Samozřejmě, že ne všichni, nicméně povědomí o ideálech anarchismu mezi mnohými aktivisty, označujícími 
se za anarchisty nebylo valné [Bastl 2001: 19]. 
14 Důvodem je zrušení Základní vojenské služby ke konci roku 2004. 
15 Jakákoliv teorie uvažující o apriorní nerovnosti mezi lidmi je neslučitelná s tezemi anarchismu, leč hnutí 
příznivců punku, ze kterého anarchismus po roce 1989 částečně vyrostl, se místy rasismem vyznačovalo [Mareš 
2004], což však v žádném případě nemůže vést k závěru, že by jakkoliv významná část anarchistů v raných 90. 
letech měla minulost spojenou s rasismem či fašismem.  
16 V kontextu anarchistického hnutí je termín antifašismus nutné nejen jako obecné odmítání myšlenky silné, 
sjednocující autority (státu), která mívá i silně nacionalistický rozměr, ale také jako vymezování se vůči 
skupinám, které tuto myšlenku nějakým způsobem uchopují.  
17 Později došlo k znovuobnovení ČAS, avšak bez valného úspěchu [Bastl 2001: 25].  
18 ASI samotná navazovala na „Anarchosyndikalistickou autonomní skupinu“ vzniklou v roce 1991. Nicméně 
k jasnější profilaci a šíření myšlenky anarchosyndikalismu dochází až v průběhu roku 1992, hlavně díky práci 
Andreje Funka [Bastl 2001: 34].   
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Konec etapy stagnace je možné spojit s fungováním nového objektu na české 

anarchistické scéně, kterým je České anarchistické federace (ČAF). Ta vzniká ještě v létě 

1995 s ambicí být zastřešující organizací českého anarchismu [ Bastl 2001: 38]. Cílem ČAF 

mělo být odstranění kapitalismu, který měl být nahrazen společností volné dohody [Charvát 

2007: 163]. Mezi zakladateli ČAF byli mnozí členové ASF [Bastl 2001: 38]a v roce 1996 se 

ASF jako celek včleňuje do nově vzniklé České anarchistické federace a tvoří její 

anarchosyndikalistickou frakci [Mareš 2004]. Nicméně valná část aktivistů vstupujících do 

ČAF byli aktivisté noví, tj. takoví, pro které byl tento vstup prvním kontaktem s některým 

z anarchistických hnutí [Bastl 2001: 37-38]. 

V roce 1996 vzniká také „Antifašistická akce“ (AFA), skupina zaměřená na 

antifašismus, což si vetkla přímo do svého názvu [Fiala Michael 2010 :54; Mazel in Fiala Petr 

1998:175]. Vznik AFA byl reakcí na policejní zásah v klubu Propast na jaře téhož roku. AFA 

je označována za otevřeně militantní skupinou [Bastl 2001: 56; Mareš 2004]. Pro tuto práci je 

důležité, že v roce 2003 dojde k propojení AFA a FSA (viz níže). 

 

Ve stejném roce (1996)se od ČAF odtrhává skupina moravských aktivistů a zakládají 

Organizaci revolučních anarchistů – Solidarita (ORA-S). Jedná se o aktivisty inspirované 

anarchosyndikalismem, kteří však při prosazování svých ideálů, orientovaných hlavně na 

pracující, hledali spojence i mimo anarchistické hnutí [Bastl 2001: 46-47]. 

O rok později, v roce 1997, se nejprve ČAF přejmenovává na Československou 

anarchistickou federaci (ČSAF), což je důsledek navázání kontaktů se slovenskou 

anarchistickou scénou.[Bastl 2001: 42] Na podzim roku 1997 se část aktivistů ČSAF odděluje 

a zakládá novou federaci – Federaci sociálních anarchistů (FSA)[Bastl 2001: 44; Charvát 

2007: 164]. ČSAF funguje dodnes. 

Léta 1996 a 1997 vnímá Jan Charvát jako období restrukturalizace.[Charvát 2007: 

164]19. 

                                                           
19 Cílem této kapitoly byl nástin vývoje českého anarchistického hnutí po ustavení FSA/FAS v roce 1997. 
Komplexnímu popisu vývoje českého anarchismu po roce 1997 se zde vzhledem k tématu práce již věnovat 
nebudeme. Více o této problematice je možné najít v textech Jana Charváta či Martina Bastla [Charvát 2007; 
Bastl 2001; Bastl et al. 2011]. 
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2.1 Okolnosti odd ělení FSA od ČSAF, odlišnosti jejich pohled ů na 

prosazování myšlenky anarchismu 

Tato kapitola bude věnována tomu, jak bylo oddělení FSA od ČSAF vnímáno 

v provedených výzkumech. V části práce věnované periodickým textům FSA/FAS se 

podíváme, jak bylo oddělení zachyceno a reflektováno na stránkách Svobodné mysli, resp. 

Svobodné práce20. 

 

ČAF sice nahradila ČAS v roli střechové organizace, leč velmi brzy se projevilo, že 

v českém anarchismu existují dva proudy, které jsou příliš rozdílné, než aby mohly být 

společně zastoupeny v jedné organizaci [Bastl 2001: 38; Charvát 2007: 163-164; Reinders 

2003: 10-11]. První z těchto skupin je možné označit za příznivce „zeleného anarchismu“, 

který akcentoval ekologická témata, podporoval minoritní kulturní akce (orientace životní styl 

– pro tuto skupinu anarchismus není jen bytostně politickou záležitostí) a obecně byl 

smířlivější mnohým alternativám, které se v rámci heterogenního (a stále se de facto 

formujícího) anarchistického hnutí vyskytovaly. Druhá skupina tzv. „sociální anarchisté“ byla 

jasně ovlivněna myšlenkami anarchosyndikalismu, akcentovala sociálně politická témata a 

k jiným náplním anarchismu [např. kulturním] se stavěla odmítavě [Charvát 2007: 163 -164; 

Bastl 2001: 38-40]. Tento konflikt je tak také možné vnímat jako spor mezi anarchisty, kteří 

jsou zastánci negativního pojetí svobody (svobody ‚od něčeho‘) a jejich oponenty, které je 

možné označit za příznivce pozitivního pojetí svobody (svobody ‚k něčemu‘). Jinak řečeno, 

první skupina akcentuje osvobození jedince od společnosti, kdežto druhá tvrdí, že míra 

svobody je dána výlučně formou, tím jak společnost funguje. A není tedy řešením se od 

společnosti co nejvíce oprostit, ale měnit ji [Bastl 2001: 40]. 

Oddělení FSA, hlásící se k sociálnímu anarchismu, je tak výsledkem této vnitřní 

dichotomie. ČSAF se stala platformou pro aktivisty vyznávající autonomistické postoje. 

ČSAF byla také, na rozdíl od názorově vyhraněnější FSA, organizací, ve které rezonovaly 

rozličné myšlenkové proudy [Bastl et al. 2011: 96 - 98]. V některých textech je rozdíl mezi 

ČSAF a FSA připodobněn k rozdílu Novou a Starou levicí [srov. Bastl et al. 2011: 96]. 

FSA měla ambici být pevněji organizovaným uskupením než ČSAF [Bastl 2001: 50; 

Bastl et al. 2011: 98]. FSA chtěla svou činnost opírat nikoliv o autonomní, nekoordinované 

                                                           
20 Svobodná mysl byla revue, kterou začal vydávat přípravný výbor ČAF, a po založení FSA kontinuálně 
pokračovala jako tiskovina této skupiny pod novým názvem, Svobodná práce. Více v kapitole Analýza 
periodicky vycházejících textů.  
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jednotky, které mají různou (zpravidla osvětově – kulturní) náplň činnosti, ale o revoluční 

odbory, které se mají připravovat na převzetí výrobních prostředků do vlastních rukou. 

Ostatní (tedy nejen pracující) měli být organizováni na bázi komun, dle místa bydliště [Bastl 

2001: 51]. 

Právě vyšší míra organizovanosti měla znamenat akceschopnější sdružení. Je možné 

říci, že FSA se od ČSAF lišila hlavně přístupem ke společenské změně, kterou sice obě 

sdružení považovala za nutnou, leč ČSAF razila přístup o ‚výchově společnosti‘ skrz šíření 

informací a různé formy osvěty. Oproti tomu FSA vnímala nutnost změny naléhavěji (je tedy 

možné ji vnímat jako revolučněji naladěný subjekt), a namísto průřezově přesvědčené 

společnosti FSA chtěla více spoléhat na pracující.  

Hnutí sociálních anarchistů chtělo dovršit společenské změny revolucí [Bastl 2001: 

51], což je rozdíl oproti smířlivějším proklamacím ČSAF, která připouštěla možnost menších, 

postupných změn, které nemusely znamenat změnu systému jako takového, ale „zlepšení“ 

systému aktuálního v jeho nejrůznějších částech (např. vztah k přírodě, postavění žen ve 

společnosti apod.). FSA tvrdila, že tyto dílčí problémy budou vyřešeny spolu 

celospolečenskou změnou [Bastl et al. 2011: 96]. ČSAF také byla vstřícnější ke spolupráci 

s jinými skupinami, kritizujícími současný systém [Bastl et al. 2011: 96-97]. ČSAF měla také 

blíže k rozličným kulturním aktivitám [Bastl 2001: 44]. 

 

Je otázkou, zda je oddělení FSA od ČSAF možné vnímat jako změnu způsobenou 

právě odlišným pohledem na anarchismus či jako proces, ke kterému možná přispěly i osobní 

vztahy mezi aktivisty v ČSAF ještě před rozdělením na dvě federace [srov. Reinders 2003: 

11]. 

 

O tom, o jak ostrou dichotomii v českém anarchismu šlo, svědčí i to, že za paralelního 

fungování ČSAF a FSA/FAS byly v ČR dvě pobočky ABC (Anarchist black 

cross/Anarchistický černý kříž), což je organizace, jejímž posláním je pomáhat 

pronásledovaným anarchistickým aktivistům [Bastl 2001: 52 -53]. Byť je možné 

předpokládat, že vzhledem k avizované činnosti ABC by stačila jedna pobočka21. Po 

rozštěpení ČSAF byla původní ABC organizována pod FSA. ČSAF si ustavila vlastní, novou 

pobočkou.[Bastl 2001: 52-53] 

                                                           
21 V případě ABC by z logiky věci ideové spory měly jít stranou. 
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Co se týče ABC, pobočka organizovaná při FSA zanikla spolu s touto skupinou, leč 

v této době by v ČR opět měly působit pobočky dvě [Jaime 2011a]. 



21 
 

3. Fungování FSA/FAS v letech 1997 až 2007 

Jak již bylo zmíněno, v říjnu 1997 na sjezdu ČSAF [Bastl 2001: 50; Reinders 2003: 

10] dochází k oddělení skupiny, která má blíže k výše definovanému sociálnímu anarchismu a 

tito aktivisté zakládají Federaci sociálních anarchistů (FSA). Tento rozpad je dobře 

dokumentovatelný na tiskovinách spojených s tehdejší anarchistickou scénou. Svobodná 

mysl, časopis spojený s ČSAF se přejmenovává na Svobodnou práci a stává se hlavní 

tiskovinou FSA. Okruh aktivistů, kteří zůstávají v ČSAF, zakládá nový časopis s názvem 

Existence. Svobodná práce vychází až do roku 2004 a de facto je tak spojena s obdobím, kdy 

je FSA nejaktivnější ve své činnosti. Kromě nejdéle vycházející revue Svobodné práce, 

vydávala FSA ještě bulletin Hlas přímé akce a krátce také časopis Ferrer. Textům FSA/FAS 

se budeme věnovat podrobně věnovat v další části práce.   

 

Období těsně po vzniku FSA můžeme označit za dobu etablování na krajně levicové 

scéně [Reinders 2003: 14]. Do tohoto období patří ideové definování sebe sama a vymezování 

vztahu k ostatním subjektům. A to nejen k subjektům hlásícím se k anarchismu, ale i 

k ostatním levicovým útvarům, jako např. k trockistům či KSČM [MVČR 2000]. Co se týče 

ostatních anarchistických skupin, FSA se nevymezovala pouze vůči ČSAF, ale také vůči 

Organizaci revolučních anarchistů – Solidaritě, která měla k FSA relativně blízko, nebyla 

však tak ortodoxní a hlavně nezavrhovala eventuelní účast na tripartitních jednáních, proti 

čemuž se FSA ostře stavěla.  

FSA se dále vymezovala vůči českým trockistům ostřeji než ostatní čeští 

anarchisté22[Bastl 2001: 53; Bastl 2010: 12; Reinders 2003: 15-19]. Mezi trockisty a 

sociálními anarchisty docházelo i k fyzickým potyčkám [Reinders 2003: 30-31]. 

Poměrně vyostřený vztah FSA ke zbytku anarchistické scény v této době dokumentuje 

i událost z anarchistického setkání „East- West“, konaného v Praze roku 1998.  Zástupci FSA 

odmítli vpustit na jednání zástupce anarchistické Solidarity a ČSAF s argumentem, že setkání 

se týká pouze zástupců IWA23[Bastl 2001: 53; Reinders 2003: 20]. Během tohoto jednání se 

FSA spolu s ruskou skupinou KRAS přihlásili k FORA modelu24.  

                                                           
22 Mezi trockisty a anarchisty nejsou jen ideové rozdíly – trockisté jsou orientováni státně, ale v antagonismu 
mezi těmito entitami hraje svou roli i historie. Zejména Kronštadtské povstání, což byl incident, při němž došlo 
k potlačení vzpoury anarchisticky naladěných námořníků jednotkami pod velením L. D. Trockého. Kromě toho, 
jak své knize píše Martin Bastl, trockisté často útočili na anarchisty a vyčítali jim „ ideologickou zbloudilost“ 
[Bastl 2001: 53].  
23 International Workers Association – Mezinárodní Asociace Pracujících (IWA/MAP). Ve většině materiálů je 
uváděna zkratka odvozená od českého překladu, tedy MAP. Členství v IWA/MAP získala 
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Působení FSA se soustředilo hlavně na sociálně problematické lokality [MVČR 2000; 

Bastl 2001: 52]a své buňky měla dokonce i na Slovensku [Bastl 2001: 52]. 

 

Od roku 1998 dochází k aktivizaci anarchismu v ČR [Bastl et al. 2011: 102]. Jan 

Charvát popisuje roky 1998 až 2001 jako období vzestupu české anarchistické scény [Charvát 

2007: 165-166]. 

16. 5. 1998 je zorganizována první ‚street party‘ [Bastl et al. 2011: 102]. V povědomí 

veřejnosti byla tato akce spojena s anarchisty, což je jistě do značné míry pravda [Bastl et al. 

2011: 102], leč samotná FSA se od průběhu akce distancovala [Bastl et al. 2011: 103]. Více se 

vztahu federace k fenoménu ‚street parties‘ budeme věnovat v kapitolách věnovaných textům 

FSA/FAS. 

Dalším důležitým momentem pro anarchistické hnutí byl první máj 1999, kdy se 

anarchisté pokusili zabránit pochodu ultrapravicového Národního odporu. Důsledkem této 

aktivity byl střet s policií. Zajímavé je, že na této akci se podílely mnohé skupiny hlásící se 

k radikální levici a to navzdory vzájemným sporům [Reinders 2003: 24]. 

Právě antifašismus je fenomén, který spojoval celé krajně levicové hnutí, a rezonoval 

do značné míry v celé společnosti [Bastl 2010: 11]. Anarchisté se však přeli, zda je 

legitimnější přístup militantní či pacifistický. FSA patřila spolu s AFA k militantněji 

orientovaným skupinám. FSA, která se hlásila k FORA modelu, tvrdila, že antifašisté (v 

českém kontextu tedy hlavně AFA), musí být součástí širší anarchistické skupiny, má li 

efektivně plnit své záměry [Reinders 2003: 28]. V roce 2003 dochází k naplnění této vize, a to 

když se AFA (resp. mnozí aktivisté s AFA spjatí) stává jednou ze skupin reorganizované 

federace (viz níže).  

 

Pro samotnou FSA je důležitým milníkem léto 2000, kdy je oznámeno založení 

odborového svazu Rovnost [MVČR25 2001; BIS 2002; Charvát 2007: 166], což je evidentním 

důkazem o orientaci FSA na pracující. Vzhledem k administrativním problémům je OS 

Rovnost zaregistrován Ministerstvem vnitra až v roce 2001 [Bastl et al. 2011: 107, Mareš 

2004]. Založení OS Rovnost je vnímáno jako kritika práce ostatních odborových svazů v ČR 

[MVČR 2001]. Členství v OS Rovnost bylo přístupné pouze členům federace, ostatním OS 

                                                                                                                                                                                     

Anarchosyndikalistická frakce ČAF v roce 1996. Jelikož většina aktivistů hlásících se k anarchosyndikalismu 
odešla v roce 1997 do FSA, toto členství taktéž přešlo na FSA.   
24 FORA je zkratkou ‚Federacion Obrera Regional Argentina“ [Rocker 2001: 36], dle jihoamerické skupiny, 
přišla s tímto modelem. 
25 Analýzy MVČR do roku 2001 jsou uváděny ve formátu nerozdělujícím text na jednotlivé strany. Od roku 
2002 dochází ke změně a je možné odkazovat na konkrétní stranu dokumentu.  
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Rovnost poskytoval poradenství [Bastl et al. 2011: 107]. OS Rovnost sice zahájí činnost mezi 

zaměstnanci několika podniků, avšak časem je tento projekt utlumen.[Pánek in Reinders 

2003:34; Charvát 2007: 166]. 

V roce 2000 také dochází k momentu, kdy celá krajní levice demonstruje a vyjadřuje 

nesouhlas se zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze [Charvát 

2007: 165]. I zde se projevil nesoulad mezi FSA a zbytkem anarchistů. FSA byla kritizována, 

že ačkoliv se odmítala účastnit příprav protestů s Iniciativou proti ekonomické globalizaci 

(INPEG)26, její členové se spolupodíleli na útoku na policii, který se odehrál 26. září 

v Lumírově ulici [Reinders 2003: 27-28; Bastl et al. 2011: 102 -106]. 

Ta svůj postup obhajovala a střet interpretovala jako třídní boj [Pánek, Staněk in Bastl 

et al. 2011: 106]. 

O rok později, v roce 2001, vzniká v rámci FSA Antifašistická skupina, jejíž náplní 

práce je boj proti ultrapravici skrze propagační a vzdělávací činnost [Reinders 2003: 29; 

MVČR 2002:22]. Obecně přelom stolení je ve znamení počínajícího rozmachu antifašismu 

v rámci českého anarchistického hnutí [Bastl et al. 2011: 104, 110-111]. 

Počátek minulého desetiletí je možné považovat za vrchol aktivity FSA/FAS. Martin 

Bastl v textu publikovaném v roce 2001 vidí FSA jako názorově vyhraněnější skupinu než 

jakou byla ČSAF a tvrdí, že význam FSA roste [Bastl 2001: 54-55]. 

 

V roce 2002 byl důležitým momentem pro celé anarchistické hnutí včetně FSA 

summit NATO konaný v listopadu tohoto roku. Reakcí levicové scény byla podobná 

aktivizace jako v roce 2000. Protesty z roku 2002 ale proběhly výrazně klidněji a za menšího 

zájmu veřejnosti a médií. Anarchisté/krajní levice27 měla v té době pošramocenou pověst 

kvůli střetům s policií, které se odehrály o dva roky dříve [Charvát 2007: 167]. Zatímco část 

českého anarchistického hnutí se sdružila v platformě antiNATO, která v Praze uspořádala 

několik manifestací, FSA a AFA uspořádaly separátně vlastní akci v Jihlavě [Bastl et al. 

2011: 110]. 

Právě protesty proti NATO v roce 2002 vidí Ministerstvo vnitra ČR jako moment, po 

kterém začíná útlum celé anarchistické scény.[MVČR 2003: 8] Dle Bezpečnostní informační 

                                                           
26 INPEG byla pravděpodobně nejvýznamnější subjektem koordinujícím protesty z roku 2000 [Bastl et al. 2011: 
104]. 
27 Většina společnosti vnímá, hlavně v případě pouličních akcí a nepokojů, celou krajní levici jako celek a jako 
celek ji také hodnotí. Navíc termín anarchista je v souvislosti s těmito událostmi používán jako velmi volné 
označení kohokoliv, kdo se podobných akcí zúčastní.    
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služby (BIS) po skončení protestů přichází útlum anarchistické scény [BIS 2001]. Jan Charvát 

mluví o stagnaci anarchistického hnutí od roku 2002 [Charvát 2007: 166-168]. 

 

Je otázka, do jaké míry je možné vidět souvislosti mezi poklesem aktivity 

anarchistického hnutí a změnami ve vztazích uvnitř tohoto hnutí. Je však pravdou, že mnohé 

zdroje mluví o tom, že vztahy mezi jednotlivými anarchistickými skupinami se postupem času 

mění. André Reinders ve své práce tvrdí, že od roku 2002 můžeme vidět větší vstřícnost FSA 

vůči ostatním anarchistickým skupinám[Reinders 2003: 28-30]. I jiné zdroje mluví o proměně 

vztahů FSA se zbytkem anarchistické scény. Dle Ministerstva vnitra ČR je v roce 2001 FSA 

údajně izolovaná od ostatních skupin. Výjimku tvoří AFA, která se s FSA sbližuje [MVČR 

2002: 25-26]. Dle téhož zdroje dochází v letech 2003 a 2004 k oteplení vztahů mezi FSA a 

ČSAF [MVČR 2004: 8; MVČR 2005: 5]. 

 

V roce 2003 se FSA reorganizuje a mění svůj název na Federaci anarchistických 

skupin (FAS). Meritem této transformace byl vstup řady aktivistů AFA do FSA28.Tento nový 

název má lépe vystihnout podstatu aktuálního fungování federace, která se přiblížila 

fungování FORA modelu a zastřešovala několik samostatných buněk, z nichž každá se 

věnovala vlastnímu segmentu programu federace. Martin Bastl vidí rozdělení agendy na 

skupiny v nově ustavené FAS následovně; OS Rovnost, Antifašistická akce, Anarchistická 

knihovna, redakce Svobodné práce a internetového portálu [Bastl et al. 2011: 111-112]29. 

Cílem transformace na FAS bylo vytvořit podmínky pro posílení a ukotvení 

anarchistického hnutí [Bastl 2010: 14-15]. Bylo to hlavně propojení federace s AFA, co se 

stalo tématem, které rozbouřilo anarchistickou scénu a stalo se terčem kritiky některých 

anarchistů [Netolický, Slačálek in Bastl et al. 2011: 114]. 

 

Jak bylo naznačeno výše, vztahy mezi anarchistickými entitami jsou v této době 

hodnoceny jako vřelejší, než byly na konci 90. let. Někteří autoři se shodují, že po 

reorganizaci FSA na FAS vychází od této skupiny iniciativa na sblížení celého 

anarchistického hnutí, která je však neúspěšná [Charvát 2007: 167;  Bastl et al. 2011: 112]. 
                                                           
28 Bylo by nepřesné tvrdit, že šlo o fůzi svou skupin. Vstup do FSA/FAS se netýkal všech aktivistů AFA, ani 
všech regionálních skupin AFA [Bastl et al. 2011: 111].  
29 Dle Miroslava Mareše [Mareš 2004] byla součástí FAS i anarchofeministická skupina (ASF), dříve 
Feministická skupina 8. Března (FS8b). Martin Bastl [Bastl et al. 2011] ani Kateřina Vráblíková [Vráblíková 
2006] tuto skutečnost nezmiňují. Dle Bastla však od léta 2002, kdy se koná Antifa camp (akce pořádaná AFA), 
dochází k polemice mezi FS8b a anarchisty hlásícími se k militantnímu antifašismu (tedy zejména AFA a FSA), 
která ovlivní organizační vývoj hnutí a je možné říci, že transformovaná FAS je ovlivněná některými 
anarchofeministickými myšlenkami [Bastl 2010: 13- 14; Bastl et al. 2011: 109].  
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Na konci roku 2005 projevila zájem o sblížení s FAS Anarchokomunistická alternativa 

(AKA), leč propojení s AKA se nikdy nepodařilo realizovat [Jaime in Bastl et al. 2011: 112]. 

Je třeba také zmínit, že v těchto letech byla FAS/FAS označena jako nejmilitantnější 

složka českého anarchismu [Mareš 2004], potažmo celého levicového spektra [MVČR 2003: 

5,116]. BIS po propojení AFA a FSA mluví o radikalizaci v souvislosti s militantním 

antifašismem [BIS 2005]. 

Rok 2003 je důležitý také tím, že v reakci na započatou válku v Iráku se důležitou 

částí agendy anarchistické scény (včetně FSA/FAS) stává vymezování vůči tomuto konfliktu 

[MVČR 2005: 6; BIS 2004]. 

Dle zpráv státních orgánů tato změna nezastavila stagnaci celého anarchistického hnutí 

[MVČR 2004: 13; BIS 2004]. Jako důkaz tohoto tvrzení může sloužit mimo jiné fakt, že FAS 

v roce 2004 bez vysvětlení zastavuje vydávání revue Svobodná práce, a tím končí 

s vydáváním vlastních30 periodických tiskovin, kde by nabízela své názory. 

V následujících letech můžeme mluvit o pokračujícím útlumu anarchistické scény, o 

čemž se zmiňují i výroční zprávy Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby 

(explicitně zmíněny jak FAS, tak i ČSAF). BIS mluví o neschopnosti celého hnutí oslovit 

mladou generaci, celkové pasivitě a nastávající dominanci antifašismu v anarchistické agendě 

[BIS 2006; BIS 2007]. Ve zprávě Ministerstva vnitra se mluví o antifašismu jako o fenoménu, 

který je, na rozdíl od nezáživné ideologie, zajímavý pro novou generaci aktivistů [MVČR 

2007: 4-5]. 

                                                           
30 V následující části práce poukážeme na skutečnost, že od propojení s AFA, získala federace vliv na časopis 
Akce!, ale třiatřicátou Svobodnou prací v roce 2004 končí poslední periodická tiskovina spojená přímo 
s FSA/FAS. 
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4. Ukon čení činnosti FAS 

Dá se tedy dovodit, že FAS v posledních letech své existence již nebyla příliš funkční 

a pokud ano, tak pouze na poli antifašismu. 

Jak již bylo zmíněno, Jan Charvát píše, že od roku 2002 dále procházelo celé české 

anarchistické hnutí érou stagnace. Martin Bastl dokonce tvrdí, že v období 2005 až 2007 celá 

česká anarchistická scéna přiblížila kolapsu [srov. Charvát 2007: 166-168; Bastl et al. 2011: 

95, 113]. Toto hodnocení je platné i pro FSA/FAS. Federace sice formálně funguje až do 

podzimu 2007, nicméně např. poslední sjezd FAS se konal na počátku roku 2006 [Jaime in 

Bastl et al. 2011: 113]. 

 

Události z roku 2003, kdy došlo k navýšení počtu členů, měly za následek určité 

rozvolnění vnitřní koherence FAS, která tak ztrácela akceschopnost a programovou 

vymezenost. Přijetí velkého počtu aktivistů, kteří prošli AFA, mělo za následek upozadění 

ostatních témat na úkor antifašismu, mnoho nových členů navíc o jiné než antifašistické 

působení nemělo zájem. FAS tak postupně opouštěla teze sociálního anarchismu 

orientovaného na námezdně pracující a stávala se platformou, která sdružovala mnohé 

různorodé aktivity, které byly většinou kulturního rázu [Bastl et al. 2011: 112-113], což 

působí paradoxně, hlavně pokud zvážíme okolnosti odštěpení FSA od ČSAF. Je možné se 

setkat s interpretací, že útlum FAS byl způsoben skutečností, že revolučnost a akcent na 

sociální problematiku byly postupem času nahrazeny jiným přístupem, který byl bližší 

levicovému liberalismu [Bastl 2010: 23-24]. Je samozřejmě otázkou, zda za rozpadem FAS 

nestály osobní spory, nicméně tato varianta je skrze analýzu textů jen obtížně průkazná. 

Fakt, že FAS v posledních letech své existence nebyla příliš funkční organizací, 

potvrzuje i skutečnost, že BIS rozpad federace ve své výroční zprávě za rok 2007 vůbec 

nezmiňuje. Mluví se zde však o tom, že hlavním motivem českého anarchismu se stává 

militantní antifašismus [BIS 2008]. O upozadění ostatních anarchistických aktivit na úkor 

antifašismu mluví i zpráva MVČR za rok 2007, která však zánik FAS zmiňuje [MVČR 2008: 

4-5]. 
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5. Analýza periodicky vycházejících text ů 

V této kapitole se budeme věnovat dlouhodobě vycházejícím tiskovinám spojeným 

s FSA/FAS. Do této kapitoly budou zahrnuty následující tituly. Svobodná mysl, Svobodná 

práce, Hlas přímé akce31, Ferrer a Akce!. S výjimkou časopisu Ferrer, jsou tyto tituly 

prezentovány jako periodika, ačkoliv v reálu žádné z nich nevychází zcela pravidelně. 

Ponechme však kapitole její původní název, jak je zaznamenán v projektu. Časopis Ferrer je 

projekt, který vycházel pouze v roce 1999, a jeho četnost vydávání nebyla nikdy 

specifikována. Je však nejlogičtější, aby byl zařazen do této kapitoly. Jako nejméně významná 

tiskovina spojená s FSA/FAS bude zařazena za Hlas přímé akce a před časopis Akce!, který 

není původní tiskovinou FSA/FAS. 

 

5.1 Svobodná mysl 

5.1.1 Struktura Svobodné mysli 

Svobodná mysl (SM) byla hlavní tiskovinou vzniklé ČAF. Spolu se odchodem části 

aktivistů do nově ustavené FSA odchází i redakce SM a jedenáctým číslem (již 

přejmenovaným na Svobodnou práci (SP)) tento krok oznamuje a vysvětluje. O formování 

názorů FSA mnohé napoví deset čísel SM, proto SM zahrneme do naší analýzy, byť přísně 

vzato se nejedná o tiskovinu spojenou s FSA/FAS. 

SM je představena jako měsíčník [Redakční kolektiv Svobodné práce 1995], leč 

intervaly mezi vydáváním jsou zpravidla delší. Nicméně delší pauzy mezi jednotlivými čísly 

jsou kompenzovány obsahem těchto čísel a SM, jejíž první, „řádné“ (koncipované jako 

měsíčník) číslo mělo 20 stran, poslední vydávaná čísla mají mezi 40 a 50 stranami, byť jsou 

mezi nimi několika měsíční pauzy. V SM najdeme texty či seriály textů rozdělené do několika 

dílů, což je důkaz zacílení na pravidelného čtenáře.  

SM není tvořena jen autorskými texty, ale předkládá čtenáři i texty anarchistických 

klasiků či články převzaté ze zahraničních zdrojů.  

 

                                                           
31 Hlas přímé akce je v projektu této práce označen za jinou kategorii než Svobodná mysl/Svobodná práce. 
Opravdu se jedná o tiskovinu jiného charakteru, nicméně i tato tiskovina je označena redakcí za periodikum a je 
jím do takové míry jako tiskoviny ostatní. Oproti projektu tedy bude Hlas přímé akce zařazen do této kapitoly. 
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5.1.2 Hlavní téma SM 

První číslo SM vyšlo v březnu roku 1995 a hned první text „Jsme tady!“ napovídá, co 

bude hlavním motivem SM a v jistém slova smyslu i později SP. 

„Nezastíráme, že chceme maximálně pracovat pro anarchistické hnutí, nebo se 

pokoušet o to, aby se něco takového zde konečně ustavilo…bychom předně, aby anarchisté a 

skupiny v různých regionech mezi sebou komunikovali, neb to je jediná cesta vpřed. Chtěli 

bychom na pokračování otiskovat brožurky a teoretické práce… Chtěli bychom shromažďovat 

finanční prostředky na zřízení nějakého autonomního centra anarchistů pro 

anarchisty…Budeme všemožně podporovat squatterské hnutí, protože squaty jsou zárodky 

budoucího svobodného života, nezávislého na státu…Budeme vycházet každý měsíc a budeme 

se snažit o věcný a obsáhlý Zpravodaj zevnitř - z naší scény. Neboť ta je naší budoucností - 

naším životem. Anarchie ve své praxi nemá alternativu - je to určité rozhodnutí. Nemáme 

iluze o státu, a proto budeme otiskovat řadu materiálů - první je např. ' Poznej toho, kdo zná 

tebe", které nám budou pomáhat v sebeobraně před státem a jeho policií a tajnou službou. 

Časopis je jen prostředkem. Cílem je Anarchie“[Redakční kolektiv Svobodné práce 1995]. 

SM byl hlavní tiskovinou ČAF, která se cítila být platformou s ambicí sjednotit 

anarchistické hnutí a akcelerovat jeho vývoj. Zásadním sdělením tohoto textu je ambice 

reformovat či možná teprve zformovat české anarchistické hnutí. Právě nespokojenost 

s aktuálním stavem hnutí a snahu ho přetvářet je možné vysledovat ve všech číslech SM a 

konečně je to i později důvod rozštěpení ČSAF. Důležitá je také věta o podpoře squattingu. 

Jak si ukážeme dále, vztah ke squattingu není konzistentní a bude se proměňovat jak na 

stránkách SM, tak SP.  

Snaha rekonstruovat aktuální hnutí je jasně čitelná i z článku „Cíle hnutí – věc velmi 

nevyjasněná“ [PW 1995a], který se zamýšlí nad aktuálním stavem hnutí. „Anarchisté v téhle 

zemi působí už více než pět let. Nechci ani "shrnovat", ani se k něčemu vracet. Pouze nemohu 

přehlédnout to, že v poslední době se hnutí rozkládá do té míry, že hovořit o nějakých 

obecných cílech, vyšších metách spolupráce, je zhola nemožné. Neříkám vůbec nic nového, 

ani světoborného. Absence v podstatě jakéhokoli společného projektu v rámci hnutí je věc 

nedobrá. Souvisí to i s tím, že nemáme vůbec rozmyšleny a definovány nějaké priority, na 

které bychom se chtěli zaměřit. Mluvím-li v množném čísle, nepřikládejte tomu proboha hned 

nějakou snahu "sjednocovat" a tak dále. Ale pokud jsme anarchisty, měli bychom se už 

konečně za těch pět let někde sejít a alespoň si o tom promluvit. Někdo, vidí anarchii v tom, že 

může ležet v trávě, netrápit se technokraty a být free. Někdo jiný bere anarchii jako 
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alternativní životní styl spojený s určitou hudbou a image. Někomu dalšímu sedí "anti" 

aktivity - proti rasismu a fašismu, proti zneužívání zvířat, proti devastování přírody. Nějak 

nám potom, ale uniká vlastní cíl. Odmítám věřit tomu, že jediným obecným cílem je náprava 

současné společnosti do stavu "té pravé, ideální demokracie". Takovéto nebezpečné iluze se v 

nejrůznějších prohlášeních už několikrát objevily. Systém nedělá chyby, systém je chyba!!! 

Žádná ideální demokracie prostě neexistuje. Pracovat "pro společnost", jako reformátoři je 

klam, který do hnutí importují organizace, jako HOST, které občas dosáhnou nějakých, byť 

jen dílčích úspěchů, což se nám zatím nepovedlo“ [PW 1995a]. 

Z článku je možné vyčíst nespokojenost se současným českým anarchismem a hlavně 

je zde patrné, že autor vnímá v anarchistickém hnutí několik proudů, některým však vytýká 

snahu žít na okraji aktuálního systému či tento systém v dílčích záležitostech měnit. Zde 

můžeme vidět zárodek sporu, který později skončí rozkolem v ČSAF.   

V podobném duchu je psán i text „Nad Ladronkou se stáhla mračna… aneb přátelská 

úvaha na téma squatting“, ve kterém autor popisuje problém squatu Ladronka. 

„Vypadá to, že squatteři po skoro dvouleté existenci Ladronky budou muset objekt 

opustit. Společnost TRADE, která spravuje Ladronku za pražský magistrát, ji s největší 

pravděpodobností prodá jedné firmě. Ta hodlá z barokního statku - architektonické památky, 

udělat další ze stovek hotelů, tentokrát pro movitější podnikatelskou klientelu, v návaznosti na 

blízké ruzyňské letiště. Pro magistrát je tedy lepší mít další hotel, než sociálně-kulturní 

centrum, kultivující zdejší pustinu vilové čtvrti. Samotné rozhodnutí o prodeji je porušením 

smlouvy o dočasném užívání, kterou TRADE uzavřel se squattery. "Konkurenční“ firma totiž 

náhle složila kauci půl milionu Kč a asi na to konto s ní byla uzavřena smlouva…Pokud o to 

budou mít squatteři zájem, bylo by nanejvýš žádoucí, aby se tahle věc stala předmětem širší 

dohody a společného projektu anarchistů, (pokud ještě takoví lidí někde jinde jsou)… To je 

další problém, který bezprostředně souvisí s předchozími řádky, ale i se stavem hnutí vůbec. 

Squat jako idea, ale i jako realizace ideje patří těm, kdo v něm bydlí. Ale ukazuje se asi 

nezbytné, že k jeho ubránění je třeba nejen jich. Anarchisté by si měli uvědomit, že squatting, 

respektive získání nezávislého prostoru, je jeden ze základů jakéhokoli úspěšného vývoje 

hnutí. Squatteři by si měli zase uvědomit, že odtahováním se od "extremismu", vymazáváním 

slova anarchie z jejich slovníku při řeči s novináři a nazýváním se "alternativní mládeží" 

ničeho nedosáhnou…Rozhodné odmítání zařazování mezi extremisty může sice zapůsobit na 

veřejnost, ale de facto znamená odtáhnutí se od nás "extremistů". Naše postoje jsou velmi 

odlišné od oficiálních dogmat, tedy označení extremista na nás sedí. To jenom zmrzačená 

čeština -newspeak policejních složek- dává tomuto slovu zcela jiný význam a kontext. 
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Squatteři udělali spoustu práce, zorganizovali skvělé koncerty, divadelní představení, výstavy 

a další akce, působící jako balzám na duši. Velká chyba, že jsme jim nepomáhali a nezapojili 

se. Otázka je, zda by o to stáli a zda by chtěli, nebo zda chtějí, být nějak spojováni s 

anarchistickým hnutím. Třeba i ve svém případném novém působišti. Každopádně jim přeju 

hodně štěstí“ [PW 1995b]. I v tomto článku je patrná ambice sjednotit co nejširší okruh 

aktivistů, ale je zde také určité naznačení, že toto sjednocení musí být na jasně vymezených 

myšlenkových principech. Článek evidentně sympatizuje se squattery, což je postoj, který 

bude později revidován. 

 

Pro pochopení cesty, kterou se SM a později SP budou snažit podpořit výše vytyčený 

cíl, je zásadní článek „Obhajoba textu“, popisující záměr s jakým bude tiskoviny vydávána. 

„Anarchistické hnutí výrazně pokulhává na teoretickou nohu. Lépe řečeno v oblasti 

politické teorie, sociologie nebo ekologie, případně i v interdisciplinárních věcech tápeme ve 

tmě, nebo se odvoláváme na obecně známé věci a mravní postuláty. To je trošku chyba. A 

jelikož člověk je tvor jazyka a jazykem na dálku komunikuje, chceme dávat na našich 

stránkách maximální prostor úvahám, studiím a článkům na teoretické téma …Chceme 

rehabilitovat text - do určité míry i odborný - tím lépe - protože bez úvah, bez hloubání nad 

mechanismem fungování nějaké komunity, bez rozborů našich snah se nikam metodicky 

nedostaneme a teoreticky už teprve ne. Můžeme jako matka příroda postupovat metodou 

pokus-omyl a vybírat nejživotaschopnější varianty, ale to by asi nebylo to, co bychom chtěli. 

Nehledě k tomu, že kritika systému musí být fundovaná a odborná, jinak i sama o sobě nemá 

cenu a je velmi snadno napadnutelná. Doufám jen, že se najde dost lidi. kteří budou ochotni v 

dnešní postmoderní době, kdy pevné formulované teoretické názory jsou většině tak pro 

smích, číst tyto statě a podílet se na diskusi. Musíme rehabilitovat anarchistickou filosofii, 

základ každého hnuti, a bez. "odborníků", nebo lidí, kteří se čímsi vědecky zabývají, to 

nepůjde. Proto nebuďte zlí na teoretické články“[PW 1995c]. 

Toto zamyšlení je podepsáno PW, autorem, který v SM a později v SP hojně publikuje 

a toto obecné zamyšlení nad formou tiskoviny leccos napoví o fungování SM/SP, ale i třeba i 

HPA, kam tentýž autor také poměrně často přispíval.  

Tento text jasně naznačuje étos, který je typický pro SM a později také pro všechny 

periodicky vycházející tiskoviny spojené s FSA. Jde o snahu vzdělávat a kultivovat čtenáře 

skrze širokou škálu textů, ať už překladů esejů anarchistických myslitelů (které byly touto 

cestou mnohdy publikovány poprvé)či článků rozebírající historické momenty, důležité pro 
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anarchismus či filozofující zamyšlení zpravidla polemizující o významu pojmu anarchismus 

či konfrontující stát a kapitalistický systém.  

Nicméně je třeba dodat, že formulace „pevných teoretických názorů“ později povede 

k rozštěpení anarchistického hnutí. 

 

5.1.3 Vývoj debaty o sm ěřování anarchismu 

 SM měla být médiem, které obsáhne celou anarchistickou scénu a to je také patrné na 

ostatních tématech, která dostanou alespoň nějaký prostor. Těžko bychom hledali téma, které 

v polovině devadesátých let nějakým způsobem souviselo s českým anarchismem, a v SM mu 

nebyla věnována žádná pozornost. V prvních číslech je věnován poměrně velký prostor 

monitoringu činností krajní pravice - postupně je však toto téma pokrýváno méně a méně, což 

může vysvětleno tím, že v roce 1996 je ustavena AFA, tedy skupina, která je zaměřená hlavně 

(byť nejenom) proti krajní pravici. Nalezneme zde také články, které se vymezují vůči 

složkám státní moci. Hlavně v prvních číslech je několik článků, které komentují např. práci 

kontrarozvědky [Anon. 1995a; PW 1995d]. 

Jinými tématy, která v SM nacházíme, jsou kritika základní vojenské služby, resp. 

podmínek za kterých lze vykonávat civilní službu, reportáže z anarchistických demonstrací či 

odsuzování nukleárních vojenských testů. V SM je také dán prostor tématice tzv. ‚ABC - 

Černého kříže‘(viz na jiném místě této práce). V několika číslech je zde probírán případ 

anarchisty Václava Ježe, obviněného z verbálního útoku na policistu a vzatého do vazby. Dvě 

koruny z ceny druhé a třetí SM jsou příspěvkem, který má pomoci tomuto aktivistovi.  

Ve všech SM je však také možné nalézt texty zamýšlející se nad anarchosyndikalismem a 

mapující činnost Anarchosyndikalistické federace (ASF). V pozdějších číslech SM nacházíme 

čím dál tím více textů, vztahujících se k tématům zaměstnanosti a sociálního statusu. Totéž 

platí i v případě kritiky kapitalismu a státu, nacházíme ji v prvních číslech SM poměrně 

výjimečně, ale takovýchto textů postupně přibývá a ve chvíli, kdy tato se tato tiskovina 

vyprofiluje jako médium sociálních anarchistů, bude tento trend výrazně jiný (viz dále).  

První tři čísla SM de facto předcházejí samotnou ČAF, její ustavení je oznámeno až ve 

čtvrtém vydání SM [Anon.1995b]. Do té doby je SM vydávána přípravným výborem ČAF. 

V tomto čísle je také oznámeno ustavení ČAF – předchozí tři čísla vycházela v době, kdy 

fungoval pouze přípravný výbor. ČAF je představena jako; „… seskupení lidí, kteří si 

uvědomují potřebu společné práce k překonání rozkladu soudobého českého anarchistického 

hnutí. Svobodná Mysl se tedy stává "oficiálním" časopisem ČAF, určeným nejen pro její 
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členy, ale i pro širší okruh zájemců a sympatizantů s myšlenkami Anarchie a volné dohody“ 

[Anon.1995b]. V editorialu se dále píše, že „SM se stala časopisem ČAFky, programově 

určeným poněkud širšímu publiku, než jsou pouze členové …jen reflektujeme to, že Svobodnou 

mysl nedostávají do rukou pouze anarchisté. Chceme ale, aby náš časopis byl především 

zpravodajem zevnitř naší scény“[Anon. 1995c]. 

Navzdory avizované ambici, že SM má vycházet pro širší publikum je možné ve 

čtvrté SM narazit výměnu názorů mezi čtenářem a redaktorem. Aktivista píše; „Po přečtení 

posledních dvou čísel Svobodné Mysli se zdá, že máme opět tu čest s těmi pravými (tentokrát 

"politickými") anarchisty. Časopis se hemží narážkami na "králíkáře" (ochránci práv zvířat), 

či "alternativní mládež" (tento cejch byl vypálen kupř. lidem podílejícím se na kampani za 

Ladronku). Důvod? Redaktoři nově vzniklého časopisu volné dohody se zkoumavě poohlédli 

za dosavadní existenci a výsledky činnosti anarchistického hnuti u nás. Ovšem! Scénu našli v 

troskách - stále stejní lidé jezdi na stále stejné, monotónní, obsah ztrácející demonstrace, pár 

aktivních podlehlo hašteření, neserióznosti, absenci komunikace. Anarchisté prostě 

nepředstavují žádný radikální, solidní odpor proti systému. Je to tím, tvrdí Svobodná mysl, že 

hnutí není vyhraněně politicky podchyceno "je čas radikálně zpolitizovat naše hnutí!", volají 

redaktoři Svobodné mysli svorně. Lidem to prostě musí myslet politicky, když squat, tak 

proklamativně anarchistický, boj za práva zvířat vedený jedině z anarchistických pozic.“ 

[Ioraac 1995] 

Redaktor reaguje; „Nepovažujeme se v žádném případě za nějaké "jediné správné", 

ale máme za to, že anarchistické skupiny, pokud chtějí přežit, musí samy sebe definovat a 

vyjádřit svoje zájmy, cíle a prostředky jednání. To se dosud de facto nestalo. Politické 

vyjádření, to jest vyjádření vzhledem k systému, který nás obklopuje, považujeme za 

nezbytnost. Kořeny krize nevidíme v tom, že "hnutí není vy hraněné politicky podchyceno" a to 

jsme ani nikdy neřekli. Spiše je to v tom, že hnutí'nedokázalo vyjádřit samo sebe. Jedinou 

skupinou, která se takto profilovala, je ASF, pro kterou si však mnozí najdou jen despekt - 

právě pro její političnost. Nechci "když squat, tak anarchistický", my jenom říkáme, že když se 

někdo prohlašuje za anarchistu, tak si musí být vědom, co to obnáší, aby pak nedocházelo k 

odmítání syndikalismu popírání existence kapitalismu atd. Moji prioritou není posílení hnutí. 

Preferuji spíše, aby se dalo dohromady, i když potom bude slabší Naše postřehy jsou 

zaměřeny dovnitř, vzhledem k anarchistům, kteří se musí sebeurčit A poslední věc: 

samozřejmě, že to lidem nemusí "myslet politicky". Já si jenom myslím, že toho bez 

politického přístupu moc nedokážeme“ [PW 1995d]. 
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Zde můžeme spatřit jeden z náznaků profilace časopisu. Redaktorův akcent na 

politické vyjádření je předznamenáním pozdějšího rozkolu. To potvrzuje i text„Zakládáme 

svými činy český anarchismus nové doby?“ zveřejněný v tomto čísle. 

„První problém je vlastní postoj anarchistů ke společnosti. Chceme v rámci 

krátkodobé taktiky přispívat ke zkulturnění systému, nebo jsme důsledně proti jeho každé 

reformě? Chceme přistoupit na hru masmédií a hrát si se slovíčky, nebo se konečně nebudeme 

stydět přihlásit se otevřeně k anarchismu? Nebo jen bereme anarchii jako "snahu naučit 

utlačované bránit se utlačovateli“? 

Druhý problém leží v oblasti představy základních prvků, na kterých by mělo 

anarchisticky se chovající společenství spočívat… Myslím si, že skončila doba, kdy bylo 

možné a pro obecný pokrok nejen v rámci hnutí i přínosné se zapojit do práce různých už 

ustavených center alternativní kultury. Tato centra - a zejména pražští aktivisté moc dobře 

vědí, o co v nich dnes jde, přestala být základnou radikální alternativní práce proti systému a 

staly se z nich dlouhé chodby prázdných místností, do kterých nikdo nechodí a které jsou 

spravované státem bohatě dotovanými "aktivisty - úředníky".  

Věčným problémem jsou peníze… Mám pocit, že to úzce souvisí s jakousi odhodlanosti 

a vnitřním rozhodnutím obětovat svoje pohodlí věci. Je hrozné složité se v několika lidech 

skládat na desítky věcí - zahraničními knihami počínaje a letáky a časopisy konče. ČAFku 

chápu právě jako záměrně ideologicky ne zcela vyhraněnou (samozřejmé uvnitř anarchismu) 

platformu, kde by mohla probíhat synergie našich sil a prostředků…  

Třetí problém - dokážeme jasně pojmenovat podstatu systému, proti kterému 

bojujeme? Nešlapeme sami často v porcelánu pojmů jako je komunismus, bolševismus a 

libertinský socialismus? Nezavírají některé skupiny někdy oči, postrašeny oficiální 

propagandou, před potřebou skutečné teoretické diskuse na toto téma? Nepřizpůsobujeme se 

propagandě a neodmítáme občas hovořit o podstatě systému jako o jasném kapitalismu? 

Nestává se nám často, že nějaké skupiny hovoří o "demokratické" společnosti, jejích 

vlastnostech a prostředcích její nápravy a zcela pomíjejí analýzu skutečných kapitalistických 

konzumních mechanismů moci a potřebu jejich zničení a odstavení?… 

Anarchistické skupiny se musí jasně definovat a odlišit se od skupin autonomních a 

alternativních NE proto, že by byly těmto skupinám nepřátelské, ale aby v diskusi konečné 

našly samy sebe, svoje teoretická východiska a praktické přístupy. V rámci České 

anarchistické federace sice došlo k základní shodě o programovém prohlášení a stanovách, 

ale další práce tohoto druhu stojí před námi a je jí pěkný kopec. Pražská buňka ČAF zahajuje 
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pravidelná diskusní setkání, kde se bude mluvit mimo jiné právě o věcech zde 

zmíněných…“[PW 1995e]. 

Pokud texty v předchozích SM mluvily o nutnosti nějakým způsobem změnit české 

anarchistické hnutí, tento text (a také výše zmíněná odpověď na čtenářův dopis) velmi jasně 

říká, jak tato změna má probíhat.  Oproti textu z první SM „Cíle hnutí – věc velmi 

nevyjasněná“ je zde čitelné užší vymezení anarchistického hnutí, které se má odlišit od 

alternativní subkultury a dojít k názorovému vyprofilování ohledně cílů, ale i prostředků 

svého bytí. Text také vyzývá k diskuzi, jak dále pokračovat a kam (velmi čerstvě ustavenou) 

ČAF směřovat, ačkoliv je evidentní, že o mnohých konturách anarchistického hnutí má autor 

jasno. V podobném duchu hovoří i zamyšlení v editorialu páté SM. „ Člověka nedělá 

anarchistou pouze to, že poslouchá HC, má dredy, nemá rád skinheads a nemá rád policajty – 

ale hlavně to, že se aktivně staví proti kapitalismu, který ničí a vykořisťuje celý svět, že je 

proti sociální nespravedlnosti a pseudodemokratické politické mašinérii“ [PW 1996a]. Šestá 

SM hned svým prvním textem vyzývá k účasti na demonstraci při příležitosti 1. května. I 

tento úvodník je formulován jako snaha přesvědčit čtenáře o nutnosti politického vymezení 

anarchistické scény.[Anon. 1996a] Zajímavý je článek „úskalí alternativní kultury“[PW 

1996b], kde se autor vymezuje vůči alternativní kultuře, které vyčítá naivní politické vědomí a 

tvrdí, že jde o kulturní záležitost bez patřičného politického přesahu.„Neměli by si myslet 

(zastánci alternativní kultury), že anarchismus je pouhým životním stylem, ale měli by také 

podumat o tom, jak stát nahradit… Alternativní kultura jako taková podle mne není schopná 

systém porazit, pokud nepochopí, že na to sama o sobě nemá prostředky“[PW 1996b]. 

 O číslo později, tedy v sedmé SM je otištěna reakce jednoho ze čtenářů nazvaná 

„Úskalí ‚anarchistické kultury‘“, který tvrdí, že rozdíly mezi aktivisty jsou, neměly by však 

být akcentovány, jelikož to vede k rozdrobování relativně širokého, byť pravda velmi 

heterogenního hnutí [P. V. 1996]. Na téže straně je publikován i text autora původního článku 

(„Úskalí alternativní kultury“), který neustupuje ze svých pozic a tvrdí, že „Čím více si lidé 

budou vědomi různorodosti a rozčleněnosti scény, čím více budou vědět, proč zastávají svůj 

názor, tím bude scéna silnější a ne rozdrobená.“[PW 1996c], což je nejen obhajoba 

původního názoru na některé proudy v hnutí, ale také vyjádření pocitu nutnosti nepřestávat 

definovat a debatovat o významu slova anarchismus. 

Názorový střet o tom, co je anarchismus už zásadně jiný směr již nenabere. Můžeme 

říci, že názorové pozice obou táborů jsou poměrně čitelné už od SM č. 4 (viz výše), ale tyto 

debaty a či články zahrnující protistranu jsou zajímavé tím, že jim je dáván prostor jen v SM, 

později v SP již ne. Probíhající diskuze, jakým tématům a jakým způsobem by se 
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anarchistické hnutí mělo věnovat, se odráží i na tematické pestrosti SM. Najdeme zde témata, 

která budou později stěžejní pro sociální anarchismus, ale i texty vycházející z pozic, které na 

stránkách pozdější SP kritizovány. Jako příklad za všechny zmiňme přílohu ‚Proti proudu‘, 

která je tvořena eko-anarchisty ČSAF [Svobodná mysl č. 10: 50-60]. 

V těchto textech je prezentován opačný postoj k přírodě, potažmo ekologii, než jaký 

bude zastávat FSA a který bude prezentován v SP (viz v kapitole věnované Svobodné práci). 

Nicméně i tak je těmto názorům poskytnut značný prostor, a to navzdory tomu, že rozkol 

v hnutí je již evidentní. 

 

5.1.4 Názorový rozkol 

Velmi důležitý text, „ ČAF versus Svobodná mysl“ je publikován v deváté a tedy 

předposlední SM a který, naznačuje budoucí události. 

„V poslední době se velmi často setkávám s názory, které hodnotili ČAFku podle obsa-

hu Svobodné mysli. Pod většinou původních článků je podepsána úzká skupina lidí. Tato 

skutečnost byla probrána s redakcí a bylo zjištěno, že jsou v tom zcela nevinně, protože více 

lidi se prostě do přispívání nehrne. …Strašně mě však zaráží, že lidé ze scény mají takovou 

reakci, jakou mají. ČAF je přece anarchistické skupina a ne trockistická partaj, kde slovo 

velkého vůdce platí nade vše. Další překvapivou věcí je, že se až na výjimky nikdo neozval 

formou článku. Nebo snad všichni souhlasí se vším, co bylo ve SM napsáno? 

Jak tedy změnit tento časopis, aby se stal reprezentativní tiskovinou ČAF? První věcí 

bylo vytvoření redakční rady, která by dohlížela na obsah SM. Skládá se z lidí hlásících se k 

různým proudům uvnitř federace. Další pozitivní věcí bylo zavedení diskusní rubriky, čímž se 

zamezí spojováni osobních názorů a názorů určité skupiny (např. ČAF)“ [Svoboda 1997]. 

Tento text je explicitním přiznáním názorového nesouladu v ČAF a také skutečnosti, 

že redakce tenduje k jednomu z názorových křídel.  

 

U posledního (desátého) čísla tohoto časopisu, vydaného ještě pod názvem SM, 

dochází k technické změně. Svobodná mysl se dělí na dvě části – krátký anarchistický 

zpravodaj, který má ambici být vydáván každý měsíc a věnovat se aktuálním záležitostem 

scény, nicméně vyšlo pouze jedno číslo tohoto zpravodaje. Původní formát tj. časopis o 

několika desítkách stran formátu A4, kde bude prostor na rozsáhlejší texty, má vycházet jako 

čtvrtletník – v editorialu desátého čísla redakce ustupuje od původně avizované myšlenky, že 

SM bude měsíčník, kterým přísně vzato nikdy nebyla [PW 1997a]. 
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Velká změna je však patrná na koncepci obsahu SM. Dle slibu, že aktuálním 

událostem domácí scény bude věnováno jiný časopis je „velká“ SM (redakce sama o ní tak 

mluví) se těmito událostmi zabývá jen velmi zběžně. Jsou zde probrána pouze tři témata – 

vstup slovenských aktivistů do ČAF a tedy vzniku ČSAF, demonstrace proti policejní 

brutalitě a recepci fungování anarchosyndikalistické scény v ČR. 

Desátá SM je jinak z valné části orientována na kritiku kapitalistického systému a 

anarchistickým zprávám ze světa a také zde nalezneme několik textů, které se týkají dějin 

revolučního anarchismu. Desátá SM je co do struktury a obsahu výrazně odlišná od 

předchozích SM a velmi se podobá dalším číslům časopisu, který začne vycházet jako 

tiskovina FSA32. Jako doklad může sloužit rubrika „ze světa práce“, která se objevuje poprvé 

již v deváté SM, leč pouze v rozsahu jedné strany. V SM č. 10 je této rubrice věnován prostor 

mezi stranami 21 až 30 [SM č. 10: 21-30]. Celé desáté číslo má 62 stran. 

Stěžejním článkem nejen v kontextu tohoto čísla, ale celého konceptu této tiskoviny je 

první část textu Murrayho Bookchina„Sociální anarchismus, nebo anarchismus – životní 

styl? Nepřeklenutelná propast.“, která představuje pohled amerického anarchistického 

myslitele na soudobý anarchismus, resp. přináší jeho představu zásadní štěpné linie 

anarchistického hnutí. Druhá část této statě vychází již na stránkách Svobodné práce.  

Esej „Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl? Nepřeklenutelná 

propast“ [Bookchin 1997a, Bookchin 1997b]. Je zásadním textem, jehož sdělení dalo jasné 

kontury sporu, který v českém anarchistickém hnutí (a také na stránkách SM) probíhal delší 

dobu. Bookchinova úvaha je recepcí vývoje anarchismu a Bookchin mluví o anarchistických 

dvou větvích, z nichž každá vnímá svobodu odlišně. Zatímco jedni jsou zastánci negativního 

vymezení svobody, druzí naopak pozitivní pojetí svobody. Zastánce negativního vymezení 

vidí Bookchin jako ty, kteří „p ěstují víkendový anarchoindividualismus, který budu nazývat 

anarchismem-životním stylem… Vědomě či nikoli, mnoho z těch, kteří chápou anarchismus 

jako životní styl, opakují názor Michela Foucaulta o ‚osobní vzpouře‘ namísto sociální 

revoluce, založené na vágní a obecné kritice moci, než na požadavku pro institucionalizovaný 

přenos pravomocí na utlačované lidi pomocí lidových shromáždění, rad a/nebo konfederací. 

Jde až tak daleko, že směřuje k vyloučení skutečností možnosti sociální revoluce. Buržoazie se 

takových deklamací životního stylu nemusí vůbec obávat. Tento druh narcistického 

anarchismu se svým odporem k institucím a masovým organizacím a se svoji převážně 

subkulturní orientací, morální dekadencí, oslavováním pomíjivosti a odmítnutím jakéhokoli 

                                                           
32 Nicméně je zde velký prostor věnovaný pojetí ekologie, které SP později opustí. Jedná se přílohu ‚Proti 
proudu‘ (viz výše) 
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programu – je sociálně neškodný, často je pouze jakýmsi bezpečnostním ventilem stávajícího 

společenského pořádku“[Bookchin 1997a: 34-39]. 

Pro Bookchina je zásadní rozdíl mezi „autonomií“, o kterou usilují zastánci 

anarchismu- životního stylu a „svobodou“, které dle Bookchina tímto způsobem dosáhnout 

nelze. „Zatímco autonomie je spojována s domněle suverénním jedincem, svoboda se 

dialekticky přelévá mezi jedincem a kolektivem. Slovo svoboda má analogii v řeckém slově 

„eleutheria“, anglický výraz „freedom“ se odvozuje od německého „Freiheit“ – tato 

kategorie společensky nebo komunitě předznamenala teutonský kmenový život a právo. 

Uplatněna na jedince, „svoboda“ si tak zachovává sociální nebo kolektivní zhodnocení 

jedincova původu nebo vývoje. Ve „svobodě“ se tak individualita nestaví proti nebo stranou 

kolektivu, ale je znatelně formována – a v rozumné společnosti by byla uskutečněna – jeho 

vlastní sociální existencí. Tato „svoboda“ tak nepohlcuje svobodu jedince, ale znamená její 

uskutečnění“ [Bookchin 1997a: 35-39].Bookchin také „svobodu“ nadřazuje 

„autonomii.“Já základním faktem, že lidé, jak píše Jean Jacques Rousseau v úvodu své 

Společenské smlouvy, se rozhodně nerodí „svobodní“, nechaní sobě na pospas v„autonomii“. 

Naopak se rodí velmi nesvobodní, vysoce závislí a zcela jasně neautonomní. Jakákoliv 

svoboda, nezávislost a autonomie, které lidé dosáhli v historické době, je produktem dlouhé 

sociální tradice a kolektivního vývoje – což neznamená, že popíráme důležitou roli, kterou v 

tomto vývoji hrají individuality, ty jsou ale koneckonců donuceny tak činit, pokud si přejí 

vůbec zůstat svobodné“ [Bookchin 1997a: 36-37]. 

Bookchin také odmítá premisu, že technologie a civilizační pokrok vůbec jsou 

odpovědné za neuspokojivé životní podmínky některých částí obyvatel. „dnešní „úpadek“ 

není způsobem stroji, ale nenasytnou buržoazií, která používá stroje, aby nahradila lidskou 

práci nebo ji vykořisťovala ještě intenzivněji. Ve skutečnosti byly přesně ty stroje, které 

buržoazie používá, aby snížila mzdové náklady, mohly v racionální společnosti osvobodit 

lidské bytosti od bezduché dřiny a poskytnout jim čas na tvořivější a osobně prospěšnější 

aktivity…Řečeno polopatě – byl to kapitalismus – komoditní vztah, expandovaný do 

maximálních rozměrů – co způsobilo dnešní výbušnou ekologickou krizi, počínaje ranou 

domácí výrobou zboží, které se po celém světě rozváželo spíše v plachetnicích než 

parnících…. Lidé se markantně liší od jiných živočichů v tom, že se pouze nepřizpůsobují 

okolnímu světu, ale vymýšlejí a vytvářejí nový svět, neobjevují pouze vlastní schopnosti jako 

lidské bytosti, ale činí okolní svět vhodnějším pro svůj vlastní vývoj jako individualit i jako 

druhu“[Bookchin 1997b: 36-38]. 
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Zde je jasně naznačen názor, že není produktivní odstraňovat domnělé partikulární 

příčiny problémů uvnitř současného systému, ale systém musí být nahrazen novým řádem, 

který bude dané aspekty využívat také, leč jinak. Je zde také jasně čitelný nesouhlas 

s antitechnologickými a eko-primitivistickými trendy v anarchismu.  

Hlavní rozdíl mezi sociálním anarchismem a anarchismem – životním stylem 

Bookchin shrnuje takto;„Zatímco sociální anarchismus volá, aby lidé povstali v revoluci a 

usilovali o přeměnu společnosti, rozzlobení maloburžoové, zalidňující svět subkultury, volají 

po chvilkových vzpourách a uspokojení svého „aparátu tužeb“…Jednoduše řečeno – mezi 

socialistickými kořeny anarchosyndikalismu a anarchokomunismu (které nikdy nepopíraly 

důležitost seberealizace a naplnění lidských tužeb) a esenciálně liberálními a 

individualistickými kořeny anarchismu jako životního stylu, který preferuje sociální netečnost, 

ne-li přímo otevřenou sociální negaci, existuje propast, která nemůže být přemostěna, pokud 

budeme brát ohledy na zásadně odlišné cíle, metody a filosofii, kterou se odlišují jeden od 

druhého“[Bookchin 1997b: 41- 42]. 

Závěrem Bookchin jasně nadřazuje sociální anarchismus, kterému přisuzuje snahu o 

vznik společnosti, založené na principech svobodného komunismu a přímé demokracie, tedy 

boj proti státu a zastupitelské demokracii, jakož i kapitalismu, tedy systému, kde vlastníci 

výrobních prostředků nejsou zároveň pracujícími. 

„Nejvíce tvořivá budoucnost tradičního anarchismu leží v jeho čtyřech kořenech – 

konfederaci decentralizovaných obcí, pevné opozici proti státu, víře v přímou demokracii a 

vizi společnosti svobodného komunismu… Dnešní anarchismus si rozhodně musí uchovat svůj 

charakter jako sociální hnutí – programatické stejně jako aktivistické sociální hnutí – 

slučující svoji bojovou vizi svobodné komunistické společnosti s předvídavou kritikou 

kapitalismu, nezatemněnou názvy jako „průmyslová společnost“… Podle mne už zcela jistě 

není možné se dále označovat za anarchistu bez přidání odpovídajícího přívlastku, abych se 

odlišil od zastánců anarchismu jako životního stylu…Mezi uvědomělým revolučním 

organismem idejí a praxe na jedné straně a přelétavým voláním po soukromé extázi a 

seberealizaci na straně druhé, nemůže být nic společného“ [Bookchin 1997b: 43]. 

 

Právě přihlášení se k odkazu Murrayho Bookchina vede k odštěpení FSA od ČSAF a 

jak již bylo zmíněno, SM se stává Svobodnou prací, tiskovinou FSA. 

Již ve starších číslech SM je možné pozorovat pnutí v českém anarchistickém hnutí, 

které nakonec končí rozpadem ČSAF. Toto názorové pnutí dochází svého vrcholu v rubrice 

názory desátého čísla, kde jsou otištěny dva poměrně obsáhlé texty. Jádrem sporu je otázka, 
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jak má fungovat a jak je možné definovat české anarchistické hnutí. Ač v mnoha jiných 

článcích či debatách na stránkách SM bylo možné vysledovat dva názorově protichůdné 

tábory, bylo možné mluvit o pozicích, které zastávány během debaty a je možné, že dojde 

k jejich vytříbení. Níže dokumentovaný názorový střet ukazuje, že rozdíly v pohledech na 

anarchistické hnutí jsou hluboké a definitivní – nejde již o pokračování debaty, ale o vyjádření 

finálních pozic, které byly odečitatelné již dříve. 

První z těchto textů je podepsán PW – redaktorem, který hojně psal jak do SM, tak do 

SP. Tento příspěvek nese název „Obrana ‚zastaralého‘ a rozpoznávání hranic“ a je evidentně 

inspirován Bookchinovým textem a předkládá čtenáři poměrně úzké vymezení pojmu 

anarchismus a tvrdí, že současní aktivisté hlásící se k anarchismu často nemají dost hluboké 

znalosti tohoto fenoménu a jejich interpretace „bytí anarchistou“ je tímto silně pokřivena. 

„Problémem totiž není to "kdo je pravý anarchista", tedy nejedná se o jakýsi spor o 

absolutní pravdu, jak se snaží problém někteří lidé zlehčit. Věc spočívá v tom pokusit se 

vymezit hranice, kde končí anarchismus a začíná autonomismus, enviromentalismus a další 

odlišné myšlenky… Anarchismus má své jasné jádro, které se nezmění, ani kdyby si to přály 

tisícihlavé zástupy různých skupin životního stylu, které se pohybují na okraji anarchistické 

myšlenky. Anarchismus je sociální boj za svobodu pro všechny lidi, boj proti ekonomickému 

vykořisťování a politické manipulaci. Boj proti všem formám kapitalismu a autoritářského 

socialismu. Není to vegetování ve squatech, není to smířlivá rétorika o "demokracii", není to 

zradikalizovaná ekologická aktivita, není to hospodská myšlenka punks, není to éterický ideál 

pro pár intelektuálů a houf alternativních mládežníků, je to myšlenka emancipace námezdně 

pracujících - myšlenka osvobození práce a života…Z těchto myšlenek podle mne nelze 

ustoupit, jinak by anarchismus jako takový zanikl“ [PW 1997b]. 

Autor také přináší několik bodů, kde se snaží vysvětlit rozdíly mezi zastánci 

anarchismu a autonomy/ ‚anarchisty životního stylu‘. Níže přepsaná tabulka je připojena 

k článku „Obrana ‚zastaralého‘ a rozpoznávání hranic“ [PW 1997b]. 
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Tabulka 1: Rozdíly mezi zastánci anarchismu a autonomy/ ‚anarchisty životního stylu‘ 

Anarchie Autonomie 
Svoboda je nedělitelná, má prvořadě sociální rozměr 
a je ji možné uskutečnit až po zničení ekonomicko-
politických podmínek způsobujících útlak.  

Můžeš být svobodný i v rámci životního stylu, aniž by 
si změnil reálné fungování celé společnosti. Nezbytná 
je duchovní revoluce myslí.  

Stát a kapitalistická společnost = systém, který je 
nutné svrhnout jedině sociální revolucí, která 
zkolektivizuje výrobní prostředky a neumožní nikomu 
vykořisťovat druhé.  

Revoluce je sen, společenská změna ve velkém 
měřítku je v zásadě nemožná. Možnou cestou je 
teorie a praxe TAZu – dočasné autonomní zóny.  

Člověk je díky evoluci součástí přírody, má v sobě 
vrozený smysl solidarity se všemi formami života, 
který je třeba bránit proti vykořisťování, aby byl 
zachován.  

Člověk je „synem“ Matky Země, existuje jakási vyšší 
jednota, příroda má blíže nespecifikovaný spirituální 
až polonáboženský podtext.  

Ve společnosti proti sobě stojí třída námezdně 
pracujících a vlastníků výrobních prostředků. 
Vlastnící mají jen jeden cíl: akumulaci kapitálu – 
peněz a nárůstu moci a likvidaci konkurence. 
Charakter této moci peněz je autoritářský a absolutně 
dehumanizující.  

Třídní boj je nesmysl, proti sobě nestojí třídy, ale 
dobří a špatní lidé, námezdně pracující de facto 
neexistují, podnikání je přijatelné, pokud nebude 
poškozovat přírodu. Ohrožují nás většinou pouze 
velké nadnárodní korporace, které mají příliš velký 
vliv.  

Lidé jsou vykořisťováni, jsou okrádáni o nadhodnotu 
(zisk), mají právo si výsledky své práce vzít zpět 
během revoluce.  

To je zastaralá marxistická fráze. V podstatě až na 
výhrady obecně respektujeme institut soukromého 
vlastnictví.  

Lidé nejsou konzumenti proto, že by byli špatní, ale 
proto, že je k tomu dohání pocit bezmoci a beznaděje 
způsobený absolutní a zdánlivě neotřesitelnou vládou 
koalice politické moci a moci peněz.  

Lidé se chovají jako dav, jsou konzumenti, jsou tedy 
špatní, jsou to „maloměšťáci“, zaslouží si pohrdání, 
nevkládáme do nich žádné naděje. My jsme 
objektivně lepší, chováme se jinak.  

Je třeba se obracet prvořadě na lidi, je třeba 
vybudovat široké sociální hnutí.  

Raději se stáhneme do „ostrovů svobody“ a žijeme 
svoji alternativu s těmi, kteří jsou toho schopni.  

Sociální revoluci nikdo nenaplánuje, povede ji lid 
sám.  

Proveď individuální revoluci sám v sobě a užívej si 
jejich plodů.  

Zdroj: [PW 1997b]. 
 

Ačkoliv autor sám dříve koketoval s odlišením různých proudů v rámci anarchismu, 

s takto zřejmým vymezením přichází až nyní.  

Druhý článek „Příčina sporu:Anarchie“, podepsaný Slavomírem Tesárkem tvrdí toto. 

„Neměli bychom ale zapomínat na respektování názorů druhého člověka, jeho možnost volby 

způsobu života, zaměření v kulturní oblasti a mnoha dalších věcí. Zároveň je třeba si uvě-

domit, že pojmy jako je autonom a anarchista neznamenají totéž, ale nevylučují se… Názor 

na činnost prezentovaný Svobodnou myslí (není ale jednotný ani v samotné redakci) spočívá 

v působení v rovině politické, to znamená poukazovat na nedostatky vládní politiky, napadání 

celého kapitalistického zřízení a všech autoritářských systémů… Je ale nutné připomenout i 

dost silnou skupinu anarchistů orientovaných hlavně na ekologii… Je tak zřejmé, že oba 

přístupy se mohou doplňovat a jakékoli lpění na zkostnatělých tezích anarchismu minulého 

století současnému hnutí rozhodně neprospěje, avšak organizování koncertů a výstav bez 

jakékoliv koncepce také ne. Tyto extrémy ale nejsou problémem ani jedné skupiny, je však 
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třeba je mít na paměti…Také situace ve společnosti se od doby Bakunina, Proudhona a 

Kropotkina markantně změnila, a proto se ideový základ anarchismu posunul dále. Považuji 

za samozřejmé, že v anarchii neexistuje nějaký pevný program zavazující anarchisty se ho 

držet. Anarchismus je hnutí velmi dynamické a progresivní', schopné rychle reagovat na 

změny ve společnosti, v čemž je právě jeho síla. S tím souvisí například zapojování se 

anarchistů do ekologických aktivit, boje za práva zvířat a vůbec proti všem diskriminačním 

jevům ve společnosti… Naopak pochybnosti o věcech, jako je ideologie, jsou pro naši 

svobodu klíčové a pochyby jsou naší největší zbraní proti jakémukoliv omezování svobodné 

vůle“ [Tesárek 1997]. 

Autor druhého názorového příspěvku se naopak staví za mnohost a určitou názorovou 

vágnost, která podle něj k anarchismu patří. Trendy, které PW považuje za autonomistické, 

vnímá jako moderní součást anarchismu. Tento spor zobrazený v desáté SM dobře ilustruje 

rozdílné chápání toho, co je anarchismem a předznamenává budoucí události – vydělení FSA 

z ČSAF a přerod Svobodné mysli na Svobodnou práci. 

 

5.2 Svobodná práce 

5.2.1 Struktura tiskoviny 

Jedenácté číslo Svobodné mysli již nevychází a místo něj začíná vycházet Svobodná 

práce (SP)33, „časopis sociálního anarchismu“, tedy už nikoliv „volné dohody“, jak zněl 

přídomek SM. Jde o explicitní přihlášení k eseji Murrayho Bookchina. I samotné nahrazení 

slova „mysl“, slovem „práce“ je reakcí na dělení scény mezi sociální anarchisty a autonomy. 

Z tiskoviny, která sloužila jako platforma pro různorodé názorové proudy, se tak stává 

médium, které již funguje jako reflexe názorů jedné části anarchistického hnutí. Tento značný 

rozdíl oproti SM je dokumentovatelný i na faktu, že SP je de facto celá věnovaná pouze propagaci FSA, 

zatímco SM byla tiskovinou, kde bylo možné najít širokou škálu názorů a reklam či upozornění na 

rozličné skupiny. 

 

Fakt, že redakce časopisu přechází do nové Federace sociálních anarchistů, má za 

následek, že SP se hlásí k tradici SM. Ačkoliv je tedy SP novou tiskovinou, spojenou 

se zbrusu novou federací, číslování zůstává stejné. Jak jsme již naznačili, SM se hlavně 

                                                           
33 Z důvodů nesehnání exemplářů budou z naší analýzy vyňaty SP č. 18 a 30.  
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v pozdějších číslech některých svých článcích velmi blížila názorovým pozicím, které později 

razila FSA a jí vydávaná SP. 

Svobodná práce měla třiadvacet vydání, doplněných krátkým prvomájovým 

speciálem, který vyšel mezi SP č. 24 a č. 25. Prvních sedm SP, které vyšly mezi podzimem 

1997 a únorem 2000, pokračovalo ve formátu nastaveném pozdějšími SM, a vycházely tedy 

jako časopis formátu A4, který měl v průměru cca 50 stran. Devatenácté číslo, z listopadu 

2000, již vychází ve formátu novin. S novou formou se do jisté míry mění i obsah a jeho 

zpracování. Z tohoto důvodu je následující analýza rozdělena do dvou částí. První, 

pokrývající SP jako časopis, kde je možné sledovat ideové ukotvování FSA, druhé věnované 

SP coby novinám, kdy již SP funguje jako tiskovina, v níž jsou komentovány aktuální 

události z pozic, které byly již dříve představeny. 

Snad proto, že SP byla tiskovinou nově ustavené skupiny a v českých podmínkách i 

nově vymezeného směru anarchismu, je možné najít ještě jeden předěl a to předěl týkající se 

informačního sdělení, které SP přinášela. 

První tři čísla SP je možné vnímat jako prostor, kde byla FSA obšírně představena jak 

negativním, tak pozitivním vymezením, a kde byly zveřejněny důležité texty, kterými se FSA 

nechala inspirovat. Čtrnáctá SP již nabízí strukturovaný program FSA, kde je na jedné straně 

v několika odstavcích představeno to, o co FSA usiluje. To je znamením toho, že po třech 

vydaných SP (které se kontextu sociálního anarchismu věnovaly velmi zeširoka, a pro čtenáře 

program ještě FSA získával své kontury), už je v SP č. 14 program FSA vykrystalizovaný a je 

možné ho podat koncentrovaně na limitovaném prostoru. V editorialu čtrnáctého čísla je 

představení sociálního anarchismu provedeno nikoliv článkem, autorským či převzatým, ale 

heslovitě v několika bodech. Jde o stejný text, který byl publikován v některých HPA. Je zde 

tedy viditelný posun od obšírného vysvětlování, proč došlo k ustavení FSA k poměrně jasné a 

stručné propagaci federace [FSA 1998a]. Čísla 14 až 17 jsou pak spíše věnována 

představování již relativně ucelených myšlenek a názorů FSA, ne už tolik jejich samotnému 

určování a odvozování. Byť jde samozřejmě o kontinuální proces a tento předěl není tak 

zjevný jako přechod k novinovému formátu. Přerod SP na noviny je ve znamení zaměření se 

na aktuální události a jejich uchopení optikou redakce.  Jde o přechod od obecných témat, 

která si zaslouží obšírnější teoretické zasazení do kontextu k problémům aktuálnějším a 

konkrétnějším. 

SP pokračuje v tradici SM a přináší mnohé přeložené eseje či filozofující články, které 

mohou nějakým způsobem oslovit čtenáře a které se snaží rozšířit obzory českého 

anarchismu, který po roce 1989 neměl historickou a teoretickou tradici, na níž by navázal a 
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z níž by čerpal. SP tak naplňuje ambici, která byla vyjádřena již v článku„Obhajoba textu“ 

(viz výše), kde mluví o potřebě dovzdělávat aktivisty jak po stránce historických událostí, tak 

po stránce anarchistické filozofie. Snaha vzdělávat čtenáře a také internacionální orientace 

sociálních anarchistů je patrná např. ze série poměrně podrobných textů o anarchistických 

scénách v zahraničí. Tato série začíná Británií [Fox 1998], pokračuje Chile [Gutiérez Danton 

1998]dále Irskem [Da 1998] a končí Japonskem [Crump 1999], resp. Norskem.[Anon. 

1999a]. 

 

5.2.2 Změna Svobodné mysli na Svobodnou práci: vymezení v ůči zbytku 

scény 

 Založení FSA, jejímž hlavním materiálem SP byla, se neslo ve znamení dvojího 

vymezení. Jak už napovědělo poslední číslo SM, důležitým znakem FSA bylo vymezení se 

proti zbytku anarchistické scény, tedy vymezení negativní. Nicméně představování 

světonázoru, který FSA zastávala se samozřejmě dělo i přihlašováním se k jistým tezím a 

ideálům, šlo tedy o vymezení pozitivní. 

Většina jedenáctého čísla je věnována představení jak negativního, tak pozitivního 

vymezení sociálního anarchismu v podání FSA. Je představen redakční kolektiv, z nějž mnozí 

publikovali již ve Svobodné mysli a některé zkratky či jména lze nalézt také v ostatních tiskovinách 

spojených s FSA (viz na jiných místech této práce).  

Velmi důležitým textem, který osvětluje, k čemu na anarchistické scéně došlo, je článek 

„Rozvracíme scénu, ale upevňujeme hnutí“ [Redakční kolektiv Svobodné práce 1997]. Text do značné 

míry opakuje stanoviska zveřejněná v diskusním příspěvku „Obrana ‚zastaralého‘ a rozpoznávání 

hranic“ [PW 1997b], nicméně tento článek uveřejněný v SP se přece jen více vymezuje vůči ČSAF a 

autonomům obecně. „Už se šíří komentáře o tom, jak "rozvracíme hnutí". Ale omyl, velký omyl. 

My nerozvracíme anarchistické hnutí. My se naopak snažíme reálné sociálně-anarchistické 

hnutí stmelovat a dávat dohromady. Nezaměňujme sociálně anarchistické hnutí s nějakou 

"alternativně- autonomní-eko-anarcho-antitechnologickou-humanisticko-pacifistickou" 

scénou. My možná rozvracíme scénu, ale upevňujeme hnutí…Považujeme za zbytečné po 

padesáté vysvětlovat stejným lidem "na scéně" stejné věci. Když se většina lidí nechce věnovat 

problémům hnutí a místo toho přijme za svoji apatickou toleranci ke všemu, co se objeví, pak se nesmí ti-

to lidé divit, že dochází občas ke změnám, které nejsou zcela sto pochopit…Ale vraťme se k námětu: 

stará federace -ČSAF - se rozdělila na dvě organizace. Nedošlo tedy k pouhému odštěpení nějakých 

odpadlíků a několik desítek členů a aktivních sympatizantů FSA se může jen smát dezinformacím z 
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posledního Autonoma, kde se píše, že se od ČSAF oddělila nějaká skupinka kolem"PW"…Nemohli jsme 

být v jedné organizaci s lidmi, kteří hlásají, že kdo je ateista, tak to nemá v hlavě v pořádku a kteří 

odsuzují těch "pár antifašistů", že fyzicky útočí na nazi-skinheady. Proč, vždyť to jsou jenom lidé, co mají 

svůj názor, že… Nemohli jsme být s těmi, z nichž mnozí odmítají třídní podstatu anarchismu a 

myslí si, že kapitalisty a vládnoucí třídu je nutno posuzovat "individuálně“… Naše práce v nové 

"Federaci Sociálních Anarchistů" není určena pro osazenstvo různých začouzených mládežnických 

"alternativních" klubů, ale pro všechny svobodomyslné námezdně pracující…Pokud jsou někomu k 

smíchu slova jako sociální revoluce nebo svobodný komunismus, pak tedy s ním nemáme pranic 

společného. Cesta ven vede před jasné odmítnutí všeho "autonomismu…Proto musíme - i v tak malých 

"skupinkách" - nekompromisně obhajovat takzvaně"starý", ale ve skutečnosti navýsost aktuální sociální, 

revoluční anarchismus ve všech jeho formách (a-syndikalismus, a-komunismus, platformismus atd.) a 

musíme to zkusit jinak. Cesta, po které se hnutí ubírala sedm let, je slepou uličkou a dnes definitivně 

dospěla na konec, je vyprázdněná a nemá smysl. Něco starého končí a něco nového začíná. Do práce a 

nashledanou v lepších časech“ [Redakční kolektiv Svobodné práce 1997]. 

Z tohoto textu je jasné, že odtržení FSA od ČSAF a přejmenování periodika je dle 

mínění autorů dokončením procesu, jenž si za svůj cíl vytkla už SM, tedy konstituování 

anarchistického hnutí v ČR. Tato konstituce proběhla definováním názorové platformy 

označené jako sociální anarchismus a přihlášením se části aktivistů k ní. Text také obrazně 

řečeno „láme hůl“ nad aktivisty, kteří se s tímto pojetím anarchismu nechtějí ztotožnit. 

Jedním z rysů SP opravdu bude neposkytování prostoru autonomním anarchistům. Pokud 

byla SM médiem, kde docházelo k výměně názorů a které mělo široký tematický záběr, SP 

se věnuje jen sociálnímu anarchismu a tématům s tím spojeným.  

 

Vymezování se FSA vůči ostatním je patrné už od jedenáctého čísla. Je zde zpráva 

„Na V. sjezdu se rozpadla stará ČSAF“, která dokazuje, že odtržení FSA od ČSAF bylo 

způsobeno jiným (užším) vnímáním pojmu anarchismus a z celého textu je patrné, že rozkol 

proběhl v poměrně napjaté atmosféře a rozkol na české anarchistické scéně neproběhl jen 

v názorové, ale možná i osobní rovině.„Značná část (asi třetina) lidí již nadále nehodlala snášet 

situaci ve federaci, kdy v ní byli lidé, otevřeně se stavící proti revolučnímu anarchismu, nemálo členů 

prakticky neplatilo žádné příspěvky a nevykonávalo žádnou činnost a začínal nabývat na síle směr, 

který chápe anarchismus jako určitý druh naprosto volné a takřka komukoli otevřené myšlenky. Navíc 

došlo k otevřenému napadání militantních antifašistů a dále i ateistů v informačním bulletinu ČSAF, 

opět ve jménu nějaké všeobjímající "tolerance" atd…Velká skupina členů prostě nadále nehodlala 

snášet to, že neutěšený stav federace by byl po tomto sjezdu nadále zakonzervován a ČSAF by v rámci 
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"tolerance" spěla přinejlepším k přeměně na další pseudoanarchistickou organizaci, která má s 

anarchismem společný snad jen ten název, v horším případě k naprostému rozkladu a pomalému 

odumírání“ [PW 1997c]. 

O rozkolu, který v anarchistickém hnutí nastal, svědčí i článek „Dva typy 

anarchistických federací“, který dělí anarchistické federace dle typu na otevřené (mj. ČSAF) 

a sociálně-anarchistické. 

„První tzv. "otevřený typ" je federace, která vychází z přesvědčení, že všichni, kdo se slovně 

přihlašují k anarchismu, jsou skutečně anarchisté, sdílející stejné zásady a ideály a proto mohou bez 

problémů spolupracovat. Upřímně řečeno, tyto federace občas působí jako východisko z nouze, kdy je 

organizované anarchistické hnutí slabé nebo myšlenkově neprofilované…Druhý, "sociální" typ 

federace je zcela jinou organizací, která sdružuje lidi s velice odlišnými názory od prvního typu. Pod 

anarchismem si tyto federace již představují něco konkrétního - sociální uspořádání většinou ozna-

čované jako "svobodný komunismus", ke kterému je nutno dospět skrze organizování pracujících a 

zničení státu a kapitalismu v sociální revoluci. Takové federace jsou většinou praktičtější a svoji činnost 

zaměřují na konkrétní práci v rámci své strategie - organizování, růst anarchistických skupin 

s výhledem na radikální společenskou změnu…Pro první typ federace je anarchismem cokoli, co má 

alespoň slovně proklamovaný antiautoritářský charakter anebo co se k anarchismu prostě přihlašuje, 

pro druhý typ federace je anarchismus již zakotven a není třeba vymýšlet nějaký "nový", který je dnes 

charakterizován spíše příklonem k autonomismu, LET systémům, squattingu a subkultuře. Pro druhý 

typ federací je anarchismus řečeno s Petrem Kropotkinem"ultralevicové křídlo socialismu“, nikoli 

nějaké krátkodobé ideje 60. let, punku, autonomie a nepolitické vlny, která trvá již asi třicet let, ale ideje 

150 leté tradice sociálního boje [Anon. 1997a]. 

I tento článek je pokračováním dělení anarchistů na sociální anarchisty a „ostatní“, ale zároveň 

přibližuje představu, k níž by se FSA chtěla blížit. Velmi napjaté vztahy mezi FSA a zbytkem 

anarchistického hnutí budou trvat i nadále a to nejen z důvodů ideových, ale také osobních. Příkladem 

může být text „1. Máj 98 a FSA“ publikovaný ve třinácté  SP, kde  FSA  obviňuje ČSAF, že jí na 

prvomájové demonstraci neumožnila mít projev, resp. odmítala zapůjčit megafon. Článek je velmi 

útočný směrem k ČSAF a ukazuje osobní rovinu špatných vztahů mezi FSA  a ČSAF [FSA 1998b]. 

Takto vyostřené vztahy fungují i nadále, výjimkou je reakce na oslavy prvního máje 

roku 1999. V tento den se měla konat akce krajní levice na střeleckém ostrově, ostatně jak 

bylo v letech předtím i potom zvykem, leč tento rok si toto místo pro svou prezentaci 

„zamluvili“ příznivci ultrapravice. Výsledkem byly poměrně tvrdé střety obou táborů a 

policie v centru města. Tento fakt alespoň na krátko a skrze jediné téma stmelil 

anarchistickou krajní levici, která v SP č. 16 vydává společné prohlášení o událostech 1. 5. 
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1999.[MS 1999]. Jedná se však o výjimku, vyostřené vztahy přetrvávají dále, byť 

v pozdějších SP lze zpozorovat jisté obroušení hran (viz dále). 

Dalšími příklady toho, že po změně na SP dochází k jisté názorové radikalizaci a 

vymezování vůči zbytku scény, mohou být i texty kritické ke squattingu, otištěné v první SP. 

Prvním z nich je článek „Rychlý konec squatu Sochorovka – vítězství či porážka?“, který je 

nebývale příkrý ke squatterům z vyklizeného squatu Sochorovka, a kterým vyčítá spolupráci 

s lokálními politiky a nedostatek práce pro anarchistické hnutí [Anon. 1997b]. V SM bylo 

několikrát polemizováno, zda a do jaké míry je squatting anarchistickou aktivitou. Ale 

squattingu obecně bylo věnováno relativně dost prostoru. V relaci s rozdělením hnutí na 

sociálně anarchistickou a autonomistickou část je na stránkách SP věnováno squattingu 

mnohem méně prostoru a postoj ke squatům je a priori kritičtější, než býval na stránkách SM. 

Jiným článkem, kriticky se zmiňujícím squatting je text „N ěco málo o squattingu a 

squatu v Zenklově ul. 97“. Pointa článku tkví ve sdělení, že squatting není řešením, kterým je 

„anarchie, tedy společnost ovládaná zdola těmi, jichž se problémy týkají“[JaRo 1997]. Tyto 

dva články jsou doplněny zamyšlením “O politickém squattingu“[Anon. 1997c], kde se tato 

myšlenka opakuje.  

„Squatting se může stát průvodcem a spojencem anarchismu na cestě k sociální revoluci. 

Byla by ale chyba pokládat automaticky každý squat za anarchistický. V autonomním hnutí už existuje 

jisté rozlišení na squaty, obývané narkomany a na "politické" nebo obecně aktivní squaty. Takové 

rozlišeni se můžeme pokusit posunout i dále. To, že je někdo squatem, z něj automaticky nedělá 

anarchistu. Squatterem se člověk může stát z mnoha důvodů a ani jeho přístup k vyřešení problemati-

ky bydlení nemusí být nutně anarchistický. Chceme tím říci, že je podle nás nutné shodnout se alespoň 

na minimálním anarcho- squatterském programu…Proto je skutečně politický Squatting 

anarchistickým aktem potud, pokud provede vyvlastnění domu - výrobního prostředku - a předá ho 

lidem, kteří v něm bydlí - squatterům. Takový dům by se pak měl stát materiální a logistickou 

základnou pro anarchistické hnutí, pokud by se chtěl nazývat politickým anarchistickým 

squatem…Sociální problémy v bydlení budou vyřešeny jen tehdy, až bydlení přestane být subjektem 

byznysu a kapitalistického podnikání - a to nastane až po sociální revoluci“[Anon. 1997c]. 

Jedná se o další apel tvrdící, že autonomistické pojetí anarchismu – snažit se 

fungovat na okraji aktuální společnosti, nepřináší řešení. Tím je nový společenský řád 

dosažený revolucí, která má být cílem pravého anarchistického hnutí. FSA tvrdí, že 

squatting má smysl jen pokud jde o squatting ‚politický‘, tedy takový, který pomáhá k 

dosažení výše zmíněných cílů hnutí a není jen jakousi oázou mimo systém. Nicméně 

v pozdějších číslech SP dojde k určitému posunu (co se týče postoje FSA ke squattingu). 
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5.2.3 Hlavní téma Svobodné práce – prezentace zákla dních postoj ů FSA 

Jak již bylo naznačeno, aktivisté, kteří odešli do  FSA, se od zůstavších v ČSAF lišili 

především v pohledu na to, jak má fungovat anarchistická skupina a co je vlastně 

anarchismus.  

Odtrhnutí FSA od ČSAF bylo do značné míry inspirováno esejí Murrayho 

Bookchina, která měla svůj velký vliv na definování ideálů sociálního anarchismu, k němuž 

se FSA hlásila. Neméně podstatnou otázkou však bylo to, jak dosáhnout implementace těchto 

ideálů do reálného života, tedy toho, jak by FSA měla fungovat. V jedenáctém čísle SP byl 

zveřejněn první ze série tří článků, které kladou důraz na způsob, jakým anarchistická 

organizace funguje a dosahuje svých cílů. Tímto prvním článkem byl text „Z čeho pramení 

spory v syndikalistickém hnutí, aneb rozdíly v názorech ASF, Solidarity a FSA“[An. F 1997a], 

představující modely syndikalismu a oznamující k jakému se FSA přiklonila. Zbylé dva dokumenty 

„Organizační platforma svobodných komunistů“ [Machno, Mettová, Aršinov, Valenskij, 

Linskij 1998]a „Směrem k nové revoluci“[Los amigos de Durruti 1998] byly otištěny 

v následujících číslech, dvanáctém a třináctém. 

Článek „Z čeho pramení rozdíly v syndikalistickém hnutí, aneb rozdíly v názorech 

ASF, Solidarity a FSA.“[An. F. 1997a], publikovaný v jedenácté SP oznamuje, že FSA se 

hlásí k tzv. FORA modelu. „Většina soudobých odborových organizací se tak vlastně dá označit jako 

reformisticky, byrokraticky a centralisticky syndikalistické. Charakteristická pro ně je podpora státu jako 

důležité „opory“ a „partnera pro vyjednávání", dále centralistická a hierarchická organizační struktura 

s placenými funkcionáři (předáci a jejich byrokratický aparát) a malá účast řadových členů na 

spolurozhodování o formách a cílech činnosti a konečně upřednostňování metodiky tzv. nepřímé akce, 

tedy vyjednávání s vládou a kapitalisty, lobování v parlamentě a účast ve volbách do zaměstnaneckých 

výborů (placených státem či kapitalisty - tudíž třídní kolaborace). Protipólem jsou tedy revolučně 

syndikalistické odbory, odmítající jak kapitalismus, tak stát, mající strukturu decentralizovanou, bez 

placených funkcionářů a s přímou účastí členů na spolurozhodování o činnosti a využívající zásadně 

metodiku přímé akce (stávky, okupace, blokády, demonstrace, bojkot, label, sabotáže apod.)…Jeho 

základní (FORA modelu. Pozn. aut.) myšlenkou je představa jedné a společné anarchistické organizace 

pracujících. Tedy odmítnutí jak iluze politicky neutrálního všeobecného hnutí pracujících… a zdůraznění 

potřeby otevřené militantní anarchistické fronty (podle zásady neexistence „čistého dělnického hnutí“, 

ale existence širokého dělnického hnutí s řadou různých politických proudů, mezi nimiž je nutné hrdě a 

nekompromisně prosazovat ideály anarchismu), tak odmítnutí revolučního syndikalismu jako cíle (tedy 

kritika tendencí u francouzské CGT a hlavně IWW považovat odbory za jedinou možnou formu boje a 
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zároveň předobrazu organizace budoucí společností) a konečně i odmítnutí rozdělování anarchistických 

organizací na dělnické syndikáty a intelektuální anarchistické skupiny…Odborové syndikáty 

využívala FORA pouze jako praktickou zbraň na obranu práv pracujících a třídního boje s 

kapitalismem a státem, ale ve své organizační struktuře se nespokojovala pouze s nimi. Vedle 

odborových syndikátů se v ní sdružovaly i různé dělnické spolky a anarchistické propagační a 

vzdělávací lokální skupiny… Začalo se tak uvažovat jako o vhodném příkladu o modelu 

FORA, protože vyhovoval naší představě jednotné militantní anarchistické organizace 

pracujících zahrnujících jak anarchosyndikalismus MAP, tak ostatní tendence revolučního so-

ciálního anarchismu s jednotným cílem - anarchokomunismem. Po rozkolu ČSAF na jejím 5. 

sjezdu v říjnu 1997 se tedy založila FSA přesně na základě této koncepce“[An. F. 1997a]. 

FORA model je model revolučního anarchosyndikalismu, který si klade za cíl sjednocovat 

pracující v odborech založených na principech anarchismu a následně usilovat o revoluci. 

Cílem je nikoliv anarchizovat pracující sdružené v odborech, ale založit odbory, které budou 

samy o sobě anarchistické. FORA model však na rozdíl od jiných syndikalistických přístupů 

nepovažuje organizaci pracujících za jedinou páku boje proti režimu. Tento model počítá 

s organizováním ideově spřízněných i mimo odbory. Výsledkem by tedy měla být struktura 

zasahující do celé společnosti.  

Snahou implikovat tyto ideály do české praxe bylo později založení OS Rovnost. Výše 

zmíněný text je doplněn článkem „Bojovná tradice sociálního anarchismu v Argentině“ [An. 

F. 1997b], což je podrobné představení kontextu modelu, na nějž chce FSA navazovat. Oba 

texty [kromě toho, že sdělují pozice, které FSA hodlá zastávat]mají také velkou vzdělávací 

hodnotu – jedná se podrobné, srozumitelně vystavěné články, které jsou napsány na základě 

studia velkého množství cizojazyčných zdrojů. I zde je vidět snaha zasazovat prohlášení a 

myšlenky publikované na stránkách SP, ale i jiných tiskovin do širšího kontextu a ten 

poměrně ze široka představit. 

Ve dvanáctém čísle byl publikován další důležitý text, tentokrát nikoliv autorský 

článek, ale historický manifest, „Organizační platforma svobodných komunistů
34“ [Machno, 

Mettová, Aršinov, Valenskij, Linskij 1998]. O číslo později je tento manifest doplněn jiným 

manifestem zvaným„Směrem k nové revoluci“[Los amigos de Durruti 1998]. Jednalo se o dva 

historické texty, které měly také jistou symbolickou úlohu. Jak platforma, tak text „Směrem 

k nové revoluci“ byly specifické tím, že jejich autoři zažili jediné dva dějinné okamžiky, kdy byl 

anarchismus uveden do praxe. Nicméně jejich otištění bylo také přihlášením se k názoru, jak má 

                                                           
34 Tento manifest bývá v literatuře pro zjednodušení označován pouze jako ‚platforma‘ [srov. Charvát 2007: 
109]. Stejně bude uváděn i v tomto textu. 
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anarchistické hnutí fungovat. Oba texty vyzdvihují myšlenkovou jednotu a společnou snahu 

usilovat o ustavení společnosti, fungující na principu svobodného komunismu. Zveřejnění těchto 

textů nebylo jen snahou vzdělat čtenáře v kontextu a historii anarchismu, ale bylo také 

akcentováním názoru FSA na aktuální stav českého hnutí. Oba manifesty totiž zdůrazňují 

důležitost organizovanosti hnutí. To, že FSA toto přesvědčení sdílela, dokládá i předmluva k 

platformě psaná redakcí SP.„Současný stav anarchistického hnutí v Československu je katastrofální 

a codo rozsahu desorganizace a chaosu jak v metodologické, tak praktické rovině se může směle měřit 

s naprostým rozkladem ruského anarchistického hnutí po revoluci v roce 1917. Dnešní anarchisté však 

většinou neskončili v GULAGu nebo mučírnách NKVD, jako tomu bylo tehdy, ale v "alternativním" 

klubu nebo hospodě nad půllitrem piva - v lepším případě. Československé "hnutí", nebo spíše "scéna", 

jako by nedovedla setřást haškovskou tragikomičnost ani ve svém zániku…Budiž otevřeně řečeno, že 

pojmy "anarchismus" a "svobodný komunismus" jsou zcela zaměnitelné a znamenají totéž. Stejně jako 

se progresivnější prvky českého anarchistického hnutí uchýlily po řadě negativních zkušeností k více 

konkrétnímu pojmu "sociální anarchismus", tak se Machno, Aršinov, Ida Mettová a další uchýlili k 

pojmu "svobodný komunismus"…Již dnes můžeme nahlížet do zítřka: doby velkých sociálních konfliktů 

a velkého přerozdělování moci uvnitř vládnoucí třídy. Je to doba, kdy je naším úkolem a naší povinností 

dát všechny ohledy stranou a s hrstkou odhodlaných anarchistů, kteří ještě zbyli, vydupat ze země 

autentické sociálně-anarchistické hnutí. Diskuse o Platformě může být počátkem tohoto procesu i u 

nás“[PW 1998a]. 

FSA se zde hlásí k vizi anarchismu coby svobodného komunismu (což je zmíněno i 

v platformě samotné, viz níže) a zmiňuje ambici reorganizovat české anarchistické hnutí. I 

samotný text platformy, jak je z něj zřejmé, byl ve své době podobným zamyšlením nad 

soudobým anarchismem.  

„Ve všech zemích je anarchistické hnutí představováno několika místními organizacemi, 

obhajujícími protichůdnou teorii i praxi, nemajícími žádné vyhlídky do budoucnosti, nebo kontinuitu v 

militantní práci a postupně mizejícími a zanechávajícími za sebou jen stěží viditelné stopy. Obecně vzato 

může být tento stav revolučního anarchismu popsán jako "chronická všeobecná 

desorganizace"…Obdivovatelé zajištěného"já" zatvrzele lpí na chaotickém stavu v anarchistickém 

hnutí, a to pouze s ohledem na osobní povznesení a odkazují ve své obraně na neměnné principy 

anarchismu a na jeho myslitele…Anarchismus není překrásná utopie, nebo abstraktní filosofická 

myšlenka, je to sociální hnutí pracujících mas. Z tohoto důvodu musí proto spojit svoje síly v jedné 

organizaci a neustále šířit svoje myšlenky, což si vyžaduje realita a strategie třídního boje…Nesmírně 

potřebujeme organizaci, která poté, co shromáždí většinu členů anarchistického hnutí, založí v 

anarchismu obecnou a taktickou politickou linii, která by sloužila jako vodítko pro celé hnutí…Podle 
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našeho názoru je jedinou metodou, vedoucí k vyřešení problému všeobecné organizace sjednocení 

aktivních veteránů na základě jasných názorů: teoretických, taktických a organizačních, to jest 

víceméně základny pro soudržný program…. Tato platforma, popisující jasnou taktickou a teoretickou 

orientaci, se zdá být minimem, na jehož základě je nezbytné a naléhavé shromáždit všechny veterány 

organizovaného anarchistického hnutí. Jejím úkolem je seskupit kolem sebe všechny zdravé proudy 

anarchistického hnutí do jedné všeobecné organizace, aktivní a neustále propagující myšlenky 

anarchismu - Všeobecného svazu anarchistů. Síly všech anarchistických veteránů by měly být napnuty 

směrem k vytvoření takové organizace. Základními principy všeobecného svazu anarchistů by měly být 

následující zásady: Teoretická jednota…Taktická jednota…Kolektivní 

odpovědnost…Federalismus“[Machno, Mettová, Aršinov, Valenskij, Linskij 1998]. 

Platforma v jedenácti bodech shrnuje fakt, že pracující třída je vykořisťovaná a 

jediným způsobem, který tento stav může změnit, je násilná sociální revoluce [Machno, 

Mettová, Aršinov, Valenskij, Linskij 1998: 24]. Platforma také definuje vztah anarchismu a 

svobodného komunismu, resp. mezi tyto dva pojmy klade de facto rovnítko. „Anarchismus se 

tedy neodvozuje od abstraktních reflexí intelektuála nebo filosofa, ale z otevřeného boje pracujících proti 

kapitalismu, z potřeb a nouze pracujících, z jejich aspirací na svobodu a rovnost, aspirací, kterým byl v 

nejhrdinnějších úsecích historie života a boje pracujících mas vdechnut život…Anarchismus je 

všeobecně lidský pouze v tom smyslu, že myšlenky mas směřují ke zlepšení života všech lidí, a také proto, 

že osud současného, nebo budoucího lidstva je neoddělitelný od toho, co se stane s vykořisťováním 

práce. Jestliže pracující masy zvítězí, celé lidstvo se znovu narodí, jestliže nikoli, bude násilí, 

vykořisťování, otroctví a útlak vládnout světem tak, jako doposud…Anarchismus chce přeměnit 

současnou buržoazně kapitalistickou společnost na společnost, která zaručuje pracujícím plody jejich 

práce, jejich svobodu, nezávislost a sociální a politickou rovnost. Touto odlišnou společností bude 

svobodný komunismus, ve kterém najde svoje vyjádření solidarita a svobodná individualita a 

ve kterém se tyto dvě myšlenky rozvinou v dokonalém souladu… Svobodný komunismus chce 

skoncovat se vším vykořisťováním a násilím, ať už proti jedincům nebo masám lidí. K tomuto 

účelu vytvoří ekonomickou a sociální základnu, která sjednotí všechny části společenství a 

umožní každému maximální možný blahobyt. Základem je společné vlastnictví všech 

prostředků a nástrojů produkce (průmysl, doprava, půda, zdroje surovin atd.) a vybudování 

ekonomických organizací na základě principů rovnosti a samosprávy pracující 

třídy“ [Machno, Mettová, Aršinov, Valenskij, Linskij1998: 24]. 

Platforma se dále negativně vymezuje vůči státu a zastupitelské demokracii a 

vysvětluje roli anarchistických mas během revoluce. Zároveň anarchistickému hnutí vytýká 

za cíl vychovávat masy směrem k revolučnímu anarchismu. Pro formování idejí FSA je 
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evidentně důležitá pasáž, která definuje vztah syndikalismu a anarchistického hnutí. 

„Myšlenky anarchismu a syndikalismu přísluší k dvěma odlišným rovinám, zatímco komunismus je 

jednoduše řečeno společnost svobodných námezdně pracujících - cíl anarchistického boje - Syndika-

lismus je hnutím revolučních pracujících na jejich pracovištích a je pouze jednou z forem revolučního 

třídního boje…Úloha anarchistů v revolučním hnutí pracujících může být splněna pouze za toho 

předpokladu, že jejich práce bude těsně svázána a propojena s aktivitou anarchistických organizací vně 

odborů. Jinými slovy, musíme do revolučních odborů vstoupit jako organizovaná síla, odpovědná za 

vykonání práce uvnitř odborů všeobecné anarchistické organizaci, která jí dává orientaci“[Machno, 

Mettová, Aršinov, Valenskij, Linskij 1998: 27]. Fakt, že FSA tuto premisu převzala je dobře 

dokumentovatelný na kritice odborových svazů a založení vlastního svazu Rovnost. Platforma se 

nevěnuje jen ideovému vymezení anarchistického hnutí, ale také jeho organizaci, aby mohlo být 

potenciálně úspěšné.  

Druhým historickým manifestem, který evidentně inspiroval FSA v jejích postojích, je 

prohlášení „Směrem k nové revoluci“na stránkách třinácté SP. Jednalo se o manifest 

anarchistické skupiny „Durrutiho přátelé“ působících ve Španělsku během občanské války. 

Spolu s „Manifestem svobodného komunismu“ jsou tyto texty v SP označeny jako 

‚platformistická triáda‘ [PW 1998b: 39]. Nicméně „Manifest svobodného komunismu“ však 

již zveřejněn není, jen stručně představen [Anon.1998a]. 

Vyznění manifestu „Směrem k nové revoluci“je velmi podobné jako v případě platformy. 

Jde zde důraz na revoluční pojetí a organizovanost, což jsou prostředky, které mají pomoci při 

společenské změně, která má za cíl anarchický komunismus. „Trváme na tom, že válka musí být 

řízena námezdně pracujícími…Stavíme se proti spolupráci s buržoazní- mi organizacemi. 

Nevěříme, že bychom měli opustit třídní přístup. Revoluční pracující nesmí zastávat žádné 

oficiální posty, ani se zabydlet na ministerstvech. Dokud trvá válka, je ospravedlnitelná 

spolupráce na bitevním poli, v zákopech a na pozicích a v produktivní práci v 

zázemí…Socializace ekonomiky je klíčem k vítězství ve válce a pokroku v revoluci. Současný 

opačný trend musí být zastaven. Nikdo by ale neměl věřit tomu, že by bylo něco dobrého na 

tom, pokud by různá centra produkce pracovala nekoordinovaně. Musí to být ale pracující, 

kdo rozhodne vše potřebné… V našem programu uvádíme jednu drobnou variaci anarchismu 

– ustavení Revolučního výboru. Myslíme si, že revoluce potřebuje organismus, který by na ni 

dohlížel a organizovaně potlačoval jí nepřátelské složky. Jak ukázaly události, takové síly 

neuznají svoji porážku, dokud nejsou úplně zničeny. Někteří anarchističtí soudruzi si mohou 

myslet, že zde dochází k jistým ideologickým chybám, ale poučení plynoucí z našich 

zkušeností nám zabraňuje nadále přešlapovat na místě…Tato instituce (Revoluční výbor, pozn. 
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aut.) bude složená následujícím způsobem: členové Revolučního výboru budou zvoleni demokratickým 

způsobem v odborových organizacích. Musí se vzít ohled na množství soudruhů na frontě, kteří rovněž 

musí být zastoupeni. Revoluční výbor se bude držet stranou od ekonomických otázek, které spadají 

výlučně pod pravomoc odborů“ [Los amigos de Durruti 1998]. 

 

Inspirace výše zmíněnými texty je zjevná z autorských článků otištěných ve třinácté a čtrnácté 

SP. Jde zejména o text „Vzniknou v našem hnutí PLATreFORMISTÉ?“ [PW 1998b], kde redaktor 

SP kritizuje syndikalistickou skupinu Solidarita, které vyčítá avizovanou ochotu kooperovat se 

zaměstnavateli a se státem. „Nová organizace "Solidarita" se, ačkoli to otevřeně nepřiznává, zaměřuje 

na "nový"Syndikalismus s mnohými reformistickými rysy. V osobních rozhovorech s hlavními 

protagonisty tohoto projektu ze současné blanenské "Solidarity" a Syndikalistické frakce ČSAF jsme 

zjistili, že nová organizace by se vcelku bez jakýchkoli výhrad ráda zapojila do nově připravovaného 

(evropského) tripartitního systému…. Celý systém je postaven na "demokratickém" lživém předpokla-

du, že existují společné zájmy vykořisťovaných - pracujících, kapitalistů - zaměstnavatelů a státní moci, 

které se mohou vzájemně vyvážit a uspokojit v systému poklidného vyjednávání za účasti všech tří 

složek…Myšlenka, že můžeme dosáhnout šíření revolučních myšlenek mezi pracujícími pomocí 

vyjednávání a vytváření zbyrokratizované a zvláště placené dělnické elity, je naprosto absurdní“[PW 

1998b]. 

Ze strany FSA jde o kritiku systému, který vnímá jako nereformovatelný a participaci na jeho 

fungování za ústup ze správných pozic – tedy usilování o revoluci a nastolení svobodného komunismu. 

V podobném duchu je napsán i článek„Starý známý obnošený reformismus pod 

revoluční fasádou, Několik poznámek k vývoji současného (pseudo)platformismu“[PW 

1998c], kde jsou opakovány tytéž argumenty, navíc je Solidaritě vyčítána spolupráce 

s aktivisty napojenými na autoritářskou levici. „Solidarita uvádí, že spolupracovala 

s trockistickou organizací ‚Budoucnost‘, protože nechtěla ‚tříštit síly‘. Jaké máme společné 

síly s leninisty a trockisty? Co nás spojuje? VŮBEC NIC!!!“ [PW 1998c]. To, jak by si FSA 

představovala spolupráci s ostatními, a fungování hnutí obecně, je dáno najevo v textu „4. července – 

Praha – Syndikalistický sjezd. Někteří čeští syndikalisté se patrně sjednotí na základě blízkém 

reformismu“[FSA 1998d], kde se jasně hlásí k revolučnímu anarchosyndikalismu, který povede 

k anarchokomunismu. „Pro nás je nepřijatelná koncepce jakési nové zastřešující konfederace, o které 

někteří rovněž uvažují. Jednalo by se o replikaci staré ČSAF se všemi jejími osudnými nedostatky. 

Dokud nebude existovat shoda v teoretické rovině, nemůže dojít k žádné praktické spolupráci. 

Pokládáme tedy za nutné uznání následujících zásad:  

1) Odmítnout anarchismus jako pouhý životní styl 
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2) Odmítnout propojení s organizací či organizacemi, které stojí za zcela protichůdných 

zásadách. 

3) Nespolupracovat s (ne)organizacemi anarchismu jako životního stylu, což ale v žádném 

případě nevylučuje diskusi a dialog. 

4) Nepřipustit dvojí či víceré členství v různých organizacích. Tříštit síly je osudné. 

5) Odmítnout jednou provždy státní dotace a příspěvky v jakékoli formě. 

6) Odmítnout jednou provždy placené funkcionáře. 

7) V žádném případě nespolupracovat s oficiálními odbory. 

8) Otevřeně se přihlásit k anarchismu a mít jasnou koncepci práce, neskrývající se na matoucí 

termíny jako "syndikalismus", které jsou nejasné a snadno zneužitelné. 

9) Otevřeně deklarovat, že organizace je revolučně anarchistická, její převládající metodou 

práce je anarcho-syndikalistická propagace a organizování a jejím cílem je v krátkodobém horizontu 

bojovat za slušné životní podmínky a sociální práva námezdně pracujících a dlouhodobém za svržení 

státu a kapitalismu a nastolení svobodného komunismu“ [FSA 1998d: 14]. 

Z tohoto textu je evidentní přijetí takového pohledu na anarchismus, který odpovídá 

Bookchinovu sociálnímu anarchismu. Dále je zde jasný apel na organizaci anarchistů, jak byla nastíněna 

ve dvou výše představených manifestech. Poslední bod je potvrzením výše oznámené snahy o 

fungování ve FORA modelu. V podobném duchu je sepsán i pozdější článek „Naším cílem není 

dobře placená, ale svobodná práce“[PW 1999a]. Text se věnuje kritice odborů, které nazývá 

reformistickými a nabízí vlastní recepty, které nejsou orientované pouze na organizaci na 

pracovištích, byť se o ni do značné míry opírají. „Na rozdíl od anarchosyndikalistů nepova-

žuji anarchosyndikalismus za samostatnou ideologii, lišící se od "čistého" anarchismu. 

Myslím si, že anarchistické odbory jsou jedním z několika taktických nástrojů práce sociálně-

anarchistické organizace. Odmítáme posun směrem k "revolučnímu syndikalismu ústup od 

anarchistického - převážně politického boje - k boji čistě ekonomickému“[PW 1999a: 8-9]. Je 

zde také implicitně zmíněno, že cílem je anarchistický komunismus. „Ano, ekonomický boj je 

důležitý, ale musí být plně podřízen boji politickému… Dosáhnout podstatného zvýšení životní 

úrovně pracujících ještě v rámci kapitalismu by znamenalo přistoupit na hru, kdy jedna - 

radikální - část pracujících si zvýší příjmy, ale tím více ostatních se propadne pod hranici ži-

votního minima. Jde o to bránit slušné standarty pro všechny, ale především - pracovat na 

revolučním odstranění státu i kapitalismu“[PW 1999a: 8-9]. Text pokračuje vymezením se 

vůči alternativám, které se na levici nabízejí, a obhajuje FORA model, který FSA vnímá jako 

vhodný.“ Koncepce FSA nespadla z nebe a je výsledkem několikaletého vývoje a tříbení názo-

rů… Ve 20. letech dokázala argentinská "Federación Obrera Regional Argentina", že je 
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možné mít otevřeně anarcho-komunistické masové odbory, které nepotřebují mít nad sebou 

kuratelu nějaké vnější "kontrolní" organizace. Model organizace, která funguje jako 

odborový svaz složený "pouze" z uvědomělých anarchistů a lidí, kteří uznali anarchistické 

ideály jako lepší řešení než je kapitalismus a bolševismus, se od té doby nazývá "FORA 

model…Z něj vychází model sociálně anarchistické organizace. Ten předpokládá to, že je tře-

ba vybudovat vlastní masovou organizaci, která jako jediná může případně vtisknout sociální 

revoluci anarchistickou podobu… Tato strategie znamená, že nebudeme ‚anarchizovat‘ 

odbory, ale samotné pracující. V konkrétním případě to znamená, že… ale vytvoříme nový 

odborový svaz. 80% pracujících stojí mimo odbory a vystoupili z nich především proto, že 

byrokratické centrály nebyly schopny hájit jejich zájmy a neposkytovaly jim perspektivu do 

budoucna“[PW 1999a: 8-9]. Reálným naplněním těchto premis měl být OS Rovnost, který 

byl zevrubně představován jak na stránkách SP, tak Hlasu přímé akce.  

 

Ve výše zmíněných textech, které dokládají názor FSA na organizaci anarchistického 

hnutí, je mnohde patrné, že FSA chápala anarchismus jako synonymum nestátního 

komunismu. Autenticky anarchistická skupina byla dle FSA pouze ta, která se s tímto 

chápáním pojmu anarchismus ztotožnila a avizovala ambici usilovat o nový společenský řád, 

odpovídající tomuto vymezení anarchismu. Již v prvním editorialu SP sama sebe představuje 

jako „Časopis sociálních anarchistů a všech svobodomyslných lidí, kteří, usilují o naprostou sociální i 

politickou samosprávu námezdně pracujících, rovnost, volnost a svobodný-anarchistický komunismus, 

dosažený prostřednictvím sociální revoluce“[Anon. 1997d].  Zde je patrný akcent na odstranění státního 

zřízení a revolučního ustavení nového společenského řádu, který je nazván jako svobodný-anarchický 

komunismus. To, že zastávání anarchistických pozic znamená, v očích FSA usilování o tzv. svobodný 

komunismus, je patrné i z článku „ Anarchismus – nutně sociální, nutně revoluční, nutně 

kolektivistický a racionalistický“ [PW 1998d], kde je zmíněno, že; „ Pokud máme hledat širší 

politické spektrum, které by mohlo být naším teoretickým spojencem, nebo které bychom 

mohli časem potenciálně ovlivnit a přetáhnout k pozicím anarchismu - svobodného 

komunismu, pak je to jednoznačně antiautoritářská levice jakéhokoliv druhu. S těmito lidmi 

sdílíme náš kolektivismus… shodneme se na odmítnutí individualismu a liberalismu všeho 

druhu“ [PW 1998d]. Z tohoto textu je jasné, že FSA je kolektivisticky orientovanou skupinou, 

která zájmy celku staví výše než zájmy jednotlivce. Jak by měl nový řád, o který FSA usiluje, 

vypadat, je popsáno v článku „Dvojí cíl našeho hnutí: Sociální práva a slušné životní 

podmínky dnes, anarchistický komunismus v budoucnu“[PW 1999b]. Tento text je 

z analytického hlediska důležitý hned ve dvou rovinách. První pro nás zajímavou rovinou je 
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akcent na potřebu sebevzdělávání. SP kromě toho, že představuje určitý pohled na svět, také 

slouží jako zdroj zahraničních textů, které buď nebyly nikdy přeloženy do češtiny, nebo byly 

publikovány před takovou dobou, že je velký problém je sehnat. „Již více než před čtyřmi lety, v 

březnu1995, vyšlo první číslo tohoto časopisu, tenkrát ještě nesoucího název Svobodná Mysl. Naše hnutí 

se od té doby v mnohém poučilo. Někteří už pochopili, že je třeba se neustále učit a studovat nám dříve 

nedostupné materiály. Po několika letech jsme konečně naplnili předsevzetí, které jsme si dali v prvním 

čísle Svobodné Mysli - "rehabilitovat text", to jest soustředit sena vzdělávání a diskusi. Mnozí se naučili 

být trpěliví, snášet nepřízeň osudu a systematicky pracovat pro naši věc. Proces krystalizace 

anarchistického hnutí ale ještě zdaleka neskončil. Jen velmi málo lidí se dostalo tou čí onou cestou k 

vědomosti, která se stala de facto prubířským kamenem a je vyjádřena v nadpisu tohoto 

článku…Nesmíme dopustit, aby se z anarchistického hnutí stal nekvalifikovaný lumpenproletariát, který 

strávil půl života na žebračenkách ze sociálky a zbytek leštěním předních skel buržoazních limuzín u 

benzínové pumpy, uklízením, otročením v kuchyni nějakého fasffoodu, nebo nekvalifikovanou prací 

někde v nemocnici….“[PW 1999b: 40]. 

Druhá rovina již souvisí s ideály, které jsou na stránkách SP prezentovány. Z textu 

jasně vyplývá, že vztah k výrobním prostředkům je pro FSA velmi důležitý a že konečným 

cílem snah této federace je redefinice společenských poměrů. “…stále je třeba připomínat, že 

jediná etická, spravedlivá a lidská společnost je taková, která dává PRÁCI maximální možný rozměr 

svobodné lidské činnosti a její produkty poskytuje všem na základě anarchokomunistického hesla: 

"Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Anarchistický komunismus je uceleným 

pohledem na svět - ideologií - která se v žádném případě neprezentuje jako "jediné správné řešení", ale 

jako poznání, že člověk je schopen žít v lidské společnosti, ve které bude mít práce etický rozměr a která 

bude založena na sociální rovnosti podepřené solidaritou“[PW 1999b: 40-41]. Jako jiný důkaz 

přihlášení se k anarchokomunismu a snaha tento termín vysvětlit je zřejmá i z publikování 

statě Georgije Chadžijeva„Anarchistický – svobodný komunismus“, které se snaží čtenáře 

přesvědčit, že komunismus není synonymum pro totalitární režim, leč něco jiného.“ 

Komunismus je ekonomický princip, tzn. Princip budování výrobních vztahů mezi lidmi, 

počínaje disponováním přírodním a společenským bohatstvím, přes tvorbu statků, až po jejich 

rozdělení…Komunistický princip, který též předpokládá zespolečenštění (socializaci) 

vlastnictví a výroby. Ale navíc přiznává rozdělování v souladu s potřebami, za účasti 

v pracovním procesu a v souladu se silami a schopnostmi jedince…Co se týká výrobních 

prostředků, vyrobených nebo vybudovaných statků, dokonce i takových, u nichž se jeví, že by 

jejich vlastníkem měl být člověk, který je bezprostředně vyrobil, ty ve skutečnosti patří celé 
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společnosti“[Chadžijev 2000]. Ten samý text je později otištěn ještě ve dvaadvacáté SP[SP č. 

22: 6 a 8]. 

FSA tedy svobodný komunismus, který označuje za synonymum anarchismu, vnímá 

jako řád postavený na kolektivním vlastnictví a mezilidské solidaritě. Je jasné, že FSA 

vnímala člověka jako tvora, který by takovéto existence byl schopen, a tedy předpokládala, že 

kolektivismus a solidarita jsou člověku od přírody vlastní.  

 

Místo editorialu SP č. 14 je čtenáři předložen text, který na jedné straně shrnuje 

postoje FSA, které byly v předchozích třech číslech obšírně představovány a dávány do 

širšího kontextu. „Sociální anarchisté stojí oprávněně proti systému parlamentní 

(zastupitelské) demokracie, který je pouze formou diktatury vládnoucí třídy…Sociální 

anarchisté bojují nesmiřitelně proti kapitalismu…Proto, aby se lidé začali sebeorganizovat, 

musí se maximálně angažovat, především v agitačních skupinkách. Úkolem agitačních 

skupin je distribuce časopisů, brožur, knih…Z aktivních agitačních skupin, které již mají 

větší členskou základnu, vznikají revoluční odbory – syndikáty pracujících…Protože 

pracující jsou zároveň spotřebiteli, ale protože ne všichni spotřebitelé jsou pracující, ale i 

např. studenti, důchodci nebo nezaměstnaní, je nutná i jejich sebeorganizace podle místa 

bydliště na bázi komun…Mezi střednědobé cíle patří především každodenní boj za 

zlepšování pracovních podmínek… tyto cíle jsou uskutečňovány pomocí přímé akce – 

nezprostředkovaného nátlaku (bojkot, label, stávka, generální stávka, sabotáž atd.)… 

Dlouhodobými cíli jsou příprava revoluce, vítězné dovršení revoluce a vytvoření 

anarchistické – svobodně socialistické společnosti“[FSA 1998a]. 

Jedná se o shrnutí základních postojů FSA, horující za organizované anarchistické 

hnutí, jehož cílem má být směřování k revoluci. Revoluce odstraní současný řád a nastolí řád 

nový, bez existence státu, akcentující společné vlastnictví. Bylo by ale nepřesné tvrdit, že až 

ve čtrnáctém čísle SP (vydaném v listopadu 1998, tedy zhruba rok po ustavení FSA) dochází 

k dotvoření programu, ke kterému se FSA hlásí. Hlavní teze jejích postojů jsou patrné již 

v SM č. 10 (zejména Bookchinův text, ke kterému se hlásí) či hned v první SP č. 11. To, že 

první tři čísla SP jsou věnována obšírnému představovaní ideálů FSA, ať už skrze autorské 

či převzaté texty, je pravděpodobně do jisté míry odrazem debaty uvnitř FSA a cizelování 

postojů, ale spíše se jedná o naplnění vzdělávací role, kterou si aktivisté spojení se SP vytkli 

jako jeden z cílů svého publikování. Ale o zásadních ideových zvratech texty publikované 

v prvních SP nesvědčí – již samotné ustavení FSA bylo přihlášením se k základním ideálům 

a ty se v průběhu času výrazněji nemění.  
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5.2.4 Revolu čnost na stránkách SP 

FSA ve svých vyjádřeních nemluví jen o nutnosti změny systému jako takové, ale 

připouští a obhajuje i použití násilí. Na stránkách SP se opakovaně objevovaly texty, které 

akcentovaly možnost násilného vyjádření nesouhlasu, což mělo být momentem, který může 

doopravdy předznamenat konec aktuálního systému. O radikálním vyhranění SP mj. svědčí text 

publikovaný v čísle 15 v tematickém bloku nazvaném „Tváří v tvář nepříteli“ , jehož cílem mělo 

být;“podání zprávy o přímých akcích násilného charakteru, které různí anarchisté provedli v 

minulosti i přítomnosti. Pro mne, jako pro sociálního anarchistu je však zřejmé a 

srozumitelné, tyto činy byť jsou jejich následky různé, byly výsledkem obrany lidí, kteří se 

postavili na odpor své zoufalé situaci“[PP 1999a]. K tomuto textu je připojen referát 

zabývající se přímými akcemi řeckých anarchistů. Další příklad přihlášení se k radikálnímu pojetí 

anarchismu je rubrika „naše výročí“, která za ‚naše‘ označuje historické momenty spojené s anarchistou 

Michailem Bakuninem, výročí týkající se organizovaných pracujících, ale i atentátů v minulosti 

spáchaných. Je to jasné přihlášení se radikálnímu pojetí orientovanému na pracující [Anon. 1998b]. 

Akcent na revolučnost a také na nutnost organizovanosti hnutí, má-li něčeho 

dosáhnout, je znát i z textu “Poučení ze Seattlu: není nutný pouze odpor na ulicích, ale 

především organizovanost!“ 

Článek se věnuje událostem z roku 2000, kdy v Seattlu v USA zasedal MMF a SB. 

Reakcí na tento summit byly masivní protesty nejen krajní levice. Text se vymezuje vůči 

podobným akcím, které podle autora postrádají jednotící myšlenku podepřenou 

demonstranty, kteří jí sdílí a chtějí dosáhnout jejího uskutečnění. „Sociální revoluce se 

nedělá na ulici tváří v tvář kordonu policistů, kdy obě strany dobře ví, co všechno si zhruba 

mohou dovolit a co už ne. Je to rituál, kontraproduktivní a směšný. Když budeme přinuceni 

skutečně bojovat s policií, oni v rukou nebudou mít pouze „mírné donucovací prostředky. 

Receptem na dnešní bezmoc anarchistického hnutí není organizovat limitované a nesmyslné 

pouliční bitky, ale především - vzdělávat se, organizovat se a šířit naše myšlenky mezi ty, kteří 

se dosud s nechápavým výrazem ve tváři dívali na televizní zprávy, hovořící o „chaosu a 

anarchii" v ulicích jinak poklidného města Seattlu“[PW 2000: 27]. 

 

5.2.5 Prezentace postoj ů FSA k díl čím témat ům 

Zatímco v prvních třech SP byl definován převážně obecný světonázor FSA, v dalších číslech 

tiskoviny se již více setkáváme s postoji ke konkrétním fenoménům. Ty samozřejmě dokreslují étos SP 

a identitu FSA. 
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5.2.5.1 Vztah ke krajní pravici 

Už v článku„Na V. sjezdu se rozpadla stará ČSAF“ můžeme najít implicitní 

přihlášení se k militantnímu antifašismu (viz výše). Nicméně na stránkách SP texty věnované 

krajní pravici téměř nenajdeme, což je rozdíl oproti SM, kde se články vymezující se vůči 

krajní pravici vyskytovaly poměrně hojně. Důvody, proč to tak může být, jsou tři.  

Prvním je jasné nadřazení nutnosti spol. revoluce boji s antifašismem. FSA vycházela 

z premisy, že současný společenský systém je důvodem přítomnosti fašistických tendencí ve společnosti 

a proto změna tohoto systému, která je tématem většiny tiskovin FSA, problém fašismu sama vyřeší. 

Dokladem tohoto přístupu je článek „Souvislost kapitalistického systémy a fašismu. Skutečně důsledný 

antifašismus musí být nutně antifašismem revolučním“, dávající do jasné souvislosti kapitalismus a 

fašismus. 

„Sociální anarchisté považují fašismus zajeden z "bezpečnostních ventilů" kapitalistického 

systému. Ne náhodou liberální historici často ospravedlňují fašismus jako záchranu před "nebezpečím 

komunismu". Pinochet "zachránil Chile před marxistickou diktaturou“, Franco "zabránil komunismu" 

ve Španělsku atd. Jde jen o jedno - zachovat třídní strukturu společnosti a uchránit nadřazené postavení 

vládnoucí třídy…princip ostrých loktů. Každý musí hájit své zájmy v boji všech proti všem, neboť vpřed 

se probijí pouze ti nejsilnější. V takových životních podmínkách se vyvíjí způsob myšlení a charakter, 

schvalující právo silnějšího a považující používáni síly ve všech rovinách za zákonný prostředek, neboť 

"tak už to v životě chodí." Propojení fašistického hnutí a velkých kapitalistických subjektů lze chápat z 

mnoha různých hledisek. Jedním z nich jen na příklad imperialismus, který fašismus hlásá z hlediska 

nadřazenosti toho kterého národa nad ostatními…K fašismu se uchylovali a uchylují kapitalisté - 

skuteční vládci, neboť moc politická je vždy klientem moci ekonomické - aby si uchovali svoje privilegia 

a moc a zároveň potlačili levicové síly. S rozvojem monopolistického kapitalismu a globalizace se 

nositeli ultrareakčních tendencí stávají stále častěji články aparátu státní mocí…Není možné bojovat 

proti fašismu a nebojovat se samotnými kořeny fašistických tendencí a myšlenek - se sociálními a ekono-

mickými důsledky existence kapitalistického systému. Antifašismus, který je skutečně důsledným 

antifašismem, je tedy nutně revoluční. Fašismus není důsledkem "lidské zkaženosti" nebo vrozeného 

šovinismu a rasismu, ale pouhým nouzovým politickým nástrojem vládnoucí třídy, opravdovým 

"válečným kapitalismem". Dnes ho v Evropě zatím není potřeba, sociální demokracie stabilizuje politic-

kou a sociální situaci velmi dovedně a zatím buduje kapitalistický velkostát převážně pouze pomocí 

masové manipulace“ [MS, PW: 1999a]. 

Na tomto textu je vidět, že FSA vnímá fašismus jako konsekvenci navázanou na kapitalismus. 

To v důsledku znamená, že po úspěšné revoluci a odstranění kapitalismu, dojde i k eliminaci fašismu a 
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jeho projevů. Snad i proto se FSA ve svých textech věnuje antifašismu jen okrajově, protože primárním 

problémem pro ni je kapitalismus. Text také svědčí o víře ve vrozenou dobrotu člověka, který je během 

svého života formován společenským systémem, v němž funguje. Anarchismus, resp. společnost, kterou 

FSA považuje za ideální, by nemohla fungovat, pokud by solidarita a kolektivnost nebyly lidem 

přirozené. Ideály FSA počítají s tím, že přirozené jsou. 

 

Druhým důvodem může být ustavení AFA v roce 1996, která se tematicky orientovala zejména 

na antifašismus. Je možné, že SP neměla potřebu pokrývat téma, na které se intenzivně zaměřovala jiná 

skupina. Navíc taková, se kterou má FSA dobré vztahy a podobný pohled na věc. Dokladem jisté 

názorové provázanosti obou skupin je představení AFA článkem „Nebezpečí antifašismu“[Pecka 

1997]a upozornění na tehdejší tiskovinu Antifašistické akce „Antifanews“ v jedenáctém čísle SP[SP č. 

11: 9]. Ačkoliv SM měla antifašismus jako jedno ze svých silných témat, k takovému představení AFA 

nikdy na stránkách SM nedošlo. Je však třeba dodat, že i článek „Nebezpečí antifašismu“ nepoukazuje 

jen na nutnost boje s fašismem, ale horuje také za nutnou společenskou revoluci, která změní podmínky, 

z nichž fašismus vyrůstá. 

 

Třetím důvodem může být fakt, že militantní forma antifašismu je samozřejmě obvykle za 

hranou zákona. FSA se k této myšlence hlásí, ať už implicitně, v textu komentujícím rozpad ČSAF (viz 

výše) či poměrně otevřeně jako v textu „Humanistické divadlo na Staroměstském náměstí“[Anon. 

1997e], který poměrně ostře odsuzuje pokojnou demonstraci za zabitého zahraničního studenta a horuje 

za militantní způsob vyrovnávání se s krajní pravicí. I zde je patrné revoluční ladění a podpora 

militantnímu antifašismu. “Nahrazovat dlouhodobou koncepční práci a revoluční tvrdost rádoby 

tolerantními aliancemi s naivními snílky…Proti fašismu se nedá jednat pacifisticky a každý, kdo jenom 

trochu něco zažil, ví, že jediný možný přístup je ten, který v Čechách zastává například AFA“[Anon. 

1997e]. 

Opravdu otevřeným a na stránkách SP výjimečným článkem je text „Několik zásadních vět o 

antifašismu“, publikovaný v SP č. 16.„Skinheadské fašisty je třeba riskantně a nepříjemně 

konfrontovat tváří v tvář, na ulici, v místě jejich působiště. Spousta studentíků a zdivočelých 

liberálů, kteří si myslí, že antifašistická práce znamená nechat se jednou za rok zbít od policie 

v pouličních strkanicích, si to ale nemyslí. Rádi by, aby za nás špinavou práci udělala policie. 

V tomto snažení se kupodivu chtějí opírat o kapitalistické zákony, jejichž platnost tito 

“anarchisté” jakoby mávnutím kouzelného proutku najednou uznávají. V této snaze jsou 

dokonce ochotni přehlédnout, že zmíněné zákony kladou třídní boj naroveň fašismu a do 

vězení by tedy nemuseli putovat jen hoši pana Vávry, ale i my… že antifašistická strategie by 
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se měla odvíjet jednak od širších souvislostí původu a funkce fašismu v kapitalistické 

společnosti a jednak od konkrétní podoby a síly neofašistických organizací. Co se týče 

prvního bodu, jsem stoupencem revolučního antifašismu. Myslím si, že se jedná o dosud 

nejracionálnější a nejúplnější odpověď na palčivou otázku po původu fašismu, šokujícího 

projevu kulturního úpadku a vyhraněné formy totalitního myšlení. Revoluční antifašismus 

považuje fašismus za nejextrémnější podobu kapitalismu… Všudypřítomné namátkové fyzické 

napadání naziskinheads dobře organizovanými a připravenými skupinami antifašistů je jedna 

z cest, jak oddělit širší vrstvu mladých naziskinheadů od tvrdého jádra jejich vůdců a veterá-

nů a následně je vytlačit z ulic…“[PW 1999c]. 

Tento text je nejen přihlášením k militantní formě boje proti krajní pravici, ale také 

vymezením se vůči systému. Je zde jasně vidět, že autor vnímá souvislost mezi 

kapitalistickým zřízením a fašistickými tendencemi ve společnosti. Z této teze pak vychází 

zpochybnění schopnosti státních složek účinně bojovat proti fašistickým tendencím.  

 

5.2.5.2 Vztah k etatické levici 

Jako radikálně anarchistická skupina FSA odmítala parlamentarismus z principu. Jako příklad 

může posloužit článek „Ani nalevo, ani napravo, tak kam? Aneb ať žije zmatek!“ [MS 1998], kde se 

mimo jiné píše; „Je samozřejmé, že žádná parlamentní politická strana, ať si říká jakkoliv a cokoliv létá 

jejich zástupcům z úst, nezaručí a nesplní naše požadavky o svobodě!… Naším cílem je předat, co 

nejvíce moci do rukou lidu a to tedy znamená i výrobní prostředky, aby sami řídili své životy, svou práci 

a nenechali se nikým řídit nebo plně zastupovat: to je pro nás pokrok“ [MS 1998]. Těžko bychom našli 

explicitnější odmítnutí koncentrace moci a zastupitelské formy vlády. Spolu s tím je akcentována 

redefinice majetkových struktur. 

Jiné vyjádření vztahu, který FSA měla k parlamentním stranám, tentokrát vztažené na levici, je 

článek. „Je parlamentní levice alternativou pro pracující? Každý ví, že ne, ale zatím ji lidé dají přednost 

před námi…“[Redakční kolektiv Svobodné práce 1998].  „Jsou však i sebelépe tvářící se politické 

strany kýženou alternativou? Vyřeší naši krizovou sociální situaci a nabídnou nám život ve skutečně 

svobodné společnosti? Je nám jasné, že odpověď na tuto otázku je NE. O to však nejde. Jsme 

anarchisté, a proto nevkládáme do politických stran žádné naděje … Dokud anarchistické hnutí nebude 

schopno nabídnout lidem skutečnou politickou alternativu a především možnost podílet se na 

smysluplné práci, pak budou pracující stále házet své hlasy do volebních uren“[Redakční kolektiv 

Svobodné práce 1998: 1]. 
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Tento článek je vymezením se vůči etablovaným levicovým stranám, kde FSA přiznává ambici 

oslovovat její aktuální voliče a informovat je o svých ideálech. Z tohoto textu je znát přesvědčení FSA, 

že její ideály a vize mají potenciál být pochopeny a sdíleny širokými masami lidí. Nejde o nějaký 

normativ, který má být někomu vnucen.  

Tyto ideály a vize však musí být šířeny a vysvětlovány, což je jeden z hlavních cílů, který si 

FSA vytýká a skrze své tiskoviny ho i plní.  

 FSA sebe samu označovala za součást antiautoritářské levice a ve svých textech se vymezovala 

vůči subjektům hlásícím se k levici, a to nikoliv jen z hlediska vztahu ke státu, ale i z hlediska 

programového – tyto subjekty se ve svých programových vizích mnohdy dotýkaly podobných témat 

jako FSA. Příkladem je text„O sociální demokracii a jejím vývoji. Potlačení ‘sociálních‘ témat, začátek 

naprosté konformity ke kapitalismu“[MS, PW 1999b], což je kritika tzv. třetí cesty. Třetí cesta byla 

ideologií, která se snažila skloubit levicovou a pravicovou politiku, což mělo mít za následek efektivní 

stát akcentující sociální aspekty. Mezi zastánce tohoto pojetí patřil např. Tony Blair, premiér Velké 

Británie a předseda Labor party, britské strany, která v britském stranickém systému je řazena na levou 

stranu spektra. Na stránkách SP se „třetí cestě“ dostalo razantního odmítnutí. 

„Co to vlastně ona Třetí cesta je? Má být jakýmsi kompromisem mezi starou sociální 

demokracií, kterou nyní nazývají absurdní starou levicí, neoliberalismem, nazývaným "thatcherismus" a 

novou pravicí…Už samotná snaha smíchat prvky kapitalismu a socialismu, dvou tak protichůdných, 

ideologií, je více než nepochopitelná a je jasným důkazem sociální, politické i ekonomické duševní 

Impotence svých autorů…Jaké je to však poučení, když odmítá základ socialismu (který je cílem 

dělnického hnutí), kolektivní vlastnictví?… Třetí cesta obsahuje tyto body - smíšenou ekonomiku, kde 

stát pouze reguluje soukromý sektor, spoluvytváření aktivní občanské společnosti a zajišťování jakéhosi 

okleštěného sociálního zabezpečení. Toho chce dosáhnout pomocí fašisty přezkoušených a osvědčených 

korporativistických metod spolupráce zaměstnavatelů, státu, zaměstnanců a občanských iniciativ…Na 

závěr je možno dodat snad jen to, že žádná z těchto cest není v podstatě reálnou politickou alternativou. 

Jak diktatura proletariátu, tak sociálně tržní ekonomika nebo neokapitalismus jsou v podstatě stále o 

tom samém. Stále to samé vlastnictví privilegovaných vrstev, stále vykořisťování pracujících bez mož-

ností volby, stálý státní teror. Stát je zde od toho, aby bránil soukromé vlastnictví výrobních prostředků, 

aby chránil třídní společnost jako takovou…Pokud se ho nezbavíme a nepřevedeme všechno vlastnictví 

do kolektivního způsobu, budeme jen stále balancovat na hraně stále většího útlaku a 

vykořisťování…Naší jedinou cestou je třídní boj, sociální revoluce a svobodný komunismus. Sociální 

demokracie zradila pracující, již dávno, a dnes se stále aktivněji podílí na jejich vykořisťování“ [MS, 

PW 1999b]. 
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Text je vyjádřením obav z posunu levicových stran směrem doprava a obhajobou přístupu FSA. 

A to nejen co se týče způsobu (třídní boj a sociální revoluce), ale i cíle, kterým je odstranění státu a 

kolektivní vlastnictví. 

 

Zmiňme také vztah sociálních anarchistů k trockistům. V SM je otištěn článek „Spolupráce 

s marxisty je sice možná, ale nesmyslná“[PW 1997d], který se jasně vymezuje vůči trockistům a 

marxistické levici obecně. Po přeměně na SP je vztah k Trockistům ještě vyhrocenější, jak dokládá 

článek „Otevřený dopis pražské FSA všem českým trockistům“, kde píše; „Samotným trockistům, kteří 

tentokrát měli tu drzost přijet provokovat přímo do Mostu na naši demonstraci (“Přijeli jsme 

podpořit tuto akci agitovat proti anarchismu“), říkáme bez okolků následující: je nám naprosto 

jedno, zdali jsou fašisté rudí nebo hnědí. Zkuste se, příznivci SocSolu nebo DSO a vám podobní, zeptat 

řady “hnědých” fašistů, jak jim chutnala naše „léčebná kúra“. Brzy ji zažijete na vlastní kůži. Chcete-li 

se cítit bezpečně, neúčastněte se prosím ani akcí pořádaných FSA, ani akcí na kterých budou členové 

FSA přítomni. Dveře pro vás jsou zavřeny“ [PP, MP 1998: 7]. 

 Vztah FSA a trockistů se nedá popsat jinak než jako velmi napjatý. Dlužno podotknout, že 

velmi ostrý ráz tohoto textu mohl být způsoben přítomností trockistů na akci pořádané FSA. Nicméně 

jinou ukázkou velmi napjatých vztahů nejen s trockisty, ale k trockismu jako takovému, je popis 

incidentu mezi jedním z redaktorů SP a člena ČSAF, který označil trockisty za součást české 

antiautoritářské levice, za což byl redaktorem SP fyzicky inzultován. Redaktor svůj krok obhajuje 

v textu „Prohlášení PP k údajnému útoku na Dana N“, který byl uveřejněn v čtrnácté SP. „Tato akce 

však byla výstrahou všem ostatním. TY, kdo chceš pošpinit anarchistickou myšlenku; TY, kdo si přeješ 

návrat hnědé či rudé totality; TY, kdo bojuješ proti svobodě - MĚJ SE NA POZORU!!! V našem 

arzenálu máme větší výběr, než je „jedna výchovná"[PP 1998a]. 

SP publikováním této reakce stvrzuje svou pozici tiskoviny navázané na nejradikálnější českou 

anarchistickou skupinu. Jistou vypovídající hodnotu má i fakt, že tento text je uveřejněn v rubrice 

„diskuze“, ačkoliv zde není uveřejněn jiný názor, než redaktorů SP. Jde o další ukázku vypjatých 

vztahů FSA a ČSAF a také proměny étosu časopisu po jeho přejmenování. V SM do jisté míry sloužila 

jako aréna, kde se střetávaly protichůdné tendence, SP je již tiskovinou obhajující stanoviska redakce, 

resp. FSA.  

 

5.2.5.3 Vztah k ekologii 

Co se týče vztahu FSA k ekologii (tak jak byl prezentován na stránkách SP) je třeba 

poznamenat, že velký vliv na jeho formování měl Murray Bookchin, k čemuž se FSA 
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otevřeně hlásí. Jeho vnímání člověka jako součásti systému a odpor k ekoprimitivismu se 

jasně podepsal na postojích FSA.  

Dokladem toho je esej M. Bookchina „Sociální ekologie a dialektika myšlení“, která 

je otištěna v sedmnácté SP.“ Na první pohled každý „ví", co je příroda. Je to vše okolo nás - 

stromy, zvířata, skály a tak podobně. „Lidstvo" devastuje a znečišťuje ropnými produkty 

právě toto. Podobné primitivní definice se ale rozpadají jak domeček z karet, když se na 

problém zadíváme pozorněji. Pokud je příroda skutečně vším, co nás obklopuje, mohli 

bychom se logicky zeptat: je pečlivě při střižený předměstský trávník také příroda? Jsou 

paneláky z našeho sousedství také příroda? Je jejich technické příslušenství nepřirozené?… 

Ať už slovo příroda znamená cokoli, musíme určit, jakým způsobem do něj „zapadá" termín 

lidstvo… Pokud tuto otázku nezodpovíme dostatečně jasně - nebo ji podrobně 

neprodiskutujeme - budeme postrádat jakoukoli etickou orientaci pro řešení ekologických 

otázek… Příroda nepředstavuje jednoduše pouze krajinku, kterou vidíme na obrazech, 

zachycenou v jedinečném okamžiku, odděleném od těch, které mu předcházely a budou 

následovat, ani není panoramatickou vyhlídkou ze vznešeného horského štítu (jak jsem 

napsal ve svém eseji „Myslet ekologicky", obsaženém v této knize). Příroda jistě v přenese-

ném smyslu jsou také všechny tyto věci, ale je především něčím mnohem více…Sociální už 

nemůže být nadále oddělováno od ekologického, stejně jako lidstvo už nemůže být 

oddělováno od přírody. Mystičtí ekologové, kteří dualizují přírodní a sociální pomocí 

kontrastu mezi „biocentrismem a „antropocentrismem, silně umenšili význam sociálních 

teorií v procesu utváření ekologického myšlení… naše základní ekologické problémy plynou 

z problémů sociálních“[Bookchin 2000:  36 - 43]. 

Z tohoto textu vyplývá, že to, jak se člověk chová k přírodě, je dáno aktuálním 

společenským stavem, nikoliv jeho přirozeností nebo nahodilou vůlí. Pokud je tedy aktuální 

společenský stav nakloněn plundrování přírody, šancí, jak tento stav změnit, je redefinovat 

společenský stav, nikoliv vystupovat proti konkrétním projevům. Tato esej je otištěna bez 

jakýchkoliv komentářů, lze tedy předpokládat, že její vyznění bere FSA za své. Nicméně 

podívejme se ještě na dva texty věnované ekologii a sepsané redaktory SP.    

V článku „Faktor 4“ autor píše „V několika posledních letech se stalo mezi mnoha lidmi 

hlásícími se k anarchistickému hnutí módou přejímat za své názory některých ultra-ekologistických a 

ultra-environmentalistických hnutí a skupin typu EarthFirst, tedy jejich antitechnologické a 

antícivilizačnímyšlenky o „absolutní škodlivosti" všech technologií, o „systémovém diktátu technologie" 

a „nutnosti zničení" současné lidské civilizace“ [An. F. 1998: 41]. Dodejme, že skupina EarthFirst a lidé 

zastávající podobné názory přispívali do SM, do SP již ne. Z textu „Faktor 4“  je patrné přesvědčení, že 
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příroda není ohrožována civilizačním vývoje vývojem jako takovým a je zde obsažené přesvědčení, že 

je možný stav, kdy člověk přírodu využívá a zároveň ji nedestruuje. Samotný název článku „Faktor 4“  

odkazuje na závěry tzv. Římského klubu, který navrhuje udržitelné alternativy růstu. Autor k tomu 

dodává „Rozvoj podobných technologií může asi nejefektivněji lidstvo využít až se změnou 

ekonomického, výrobního a sociálního systému (čímž se jako v začarovaném kruhu vracíme 

k primárnosti sociální revoluce i pro reálné řešení ekologických problémů)“ [An. F. 1998: 41]. I zde je 

obsaženo sdělení, že odstranění aktuálního společenského zřízení bude mít za následek řešení 

mnoha problémů, které jsou ve skutečnosti konsekvencemi tohoto zřízení.  

Druhý text „Jeden rok od vzniku Federace sociálních anarchistů“ je reakcí na údajné 

označování FSA za skupinu bez ekologického rozměru. 

„Snad v každém čísle Svobodné Práce najdete článek od anarchistického ekologa par excellen-

ce Murraye Bookchina. FSA není "proti ekologii“, ale proti zelenému primitivismu, který se ve jménu 

"vyřešení" ekologické krize staví za destrukci všech technologií a obrácení civilizačního procesu zpět do 

doby před neolitickou revolucí. Dnes již snad není již tak naléhavé vysvětlovat absurditu a nebezpečnost 

tohoto polonáboženského zeleného fundamentalismu, ale musíme znovu a znovu opakovat, že FSA se 

hlásí k myšlence trvale udržitelného života a představě ekologické společnosti, jak ji vyjádřil Murray 

Bookchin. Ekologickou tematiku příliš neakcentujeme na úkor sociálních aktivit, protože společenská 

práce je primární a ekologická společnost nebude nastolena před naprostým zničením kapitalismu a 

státu v sociální revoluci. Ostatně mohly by zde být jiné skupiny, které by tuto problematiku roz-

pracovávaly z anarchistického hlediska do větší hloubky“[PW 1998e]. 

Zde je explicitně vyjádřeno, že FSA si je vědoma aktuálních ekologických problémů, leč jejich 

existenci připisuje současnému společenskému zřízení, jehož změna povede ke zlepšení ekologických 

problémů.  Mluví se zde o člověku jako bytosti, která má dost inteligence a schopností na to, aby přírodu 

využívala ke svému prospěchu, ale pořád by byla zachována jistá ekologická rovnováha. Explicitní 

odmítnutí myšlenek nazývaných jako „eko-primitivismus“ je vlastně dalším důkazem důvěry sociálních 

anarchistů ve vrozenou lidskou dobrotu – problémy jsou vázány na společenský systém, a nikoliv na 

lidskou přirozenost.  

 

5.2.6 „Černý k říž“ na stránkách SP 

O jasné kontinuitě mezi SM a SP můžeme mluvit v případě tématiky tzv. „Černého kříže“. SP 

pokračuje v informování o případu stíhaného anarchisty Václava Ježe.  Po zatčení jiného anarchisty 

Michala Patery je i jeho případu věnována pozornost. SP v obou těchto případech o nich nejen 

informuje, ale také organizuje benefiční koncerty, jejichž výtěžek má být použit ve prospěch obou 
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aktivistů. V závěru článku „Benefiční turné na podporu Michala Patery“, který informuje o koncertech 

uspořádaných na podporu vězněného aktivisty, se píše: „Ostatní Michalův případ ignorují, ve svých 

tiskovinách se mu vůbec nevěnují a dokonce se ani veřejně nevyslovily na jeho podporu… Dělicí čáru 

mezi skutečnými anarchisty, soudruhy ochotnými nést veškerá rizika související s obranou naší věci a 

zmatenou a zbabělou ‚scénou‘, neochotnou se postavit za politického vězně, vyznačují právě postoje 

v podobných konkrétních situacích“ [Anon. 1999b: 10]. Z tohoto textu je vidět, že FSA opravdu 

vnímala sebe samu jako skupinu, která je v konfliktu s aktuálním systémem a která se cítí odpovědná za 

stejně smýšlející aktivisty. I tento text svědčí o značném revolučním naladění FSA. 

 

5.2.7 Svobodná práce v novinovém formátu 

Zásadní změnou prochází SP, které od čísla 19 nevychází v časopisovém formátu, ale 

jako noviny, (což avizuje v záhlaví, kde můžeme číst „noviny sociálních anarchistů“ [SP č. 

19:1]), ve formátu A3, zpravidla o osmi stranách. SP již tedy není revue o několika desítkách 

stran. Konsekvencí s touto změnou spojenou je orientace na aktuální témata a jejich komentář 

z pozic redakce, např. pokud jde o schválené zákony, diskutované záměry politiků či obraz 

anarchismu v mainstreamových médiích. Nicméně SP si i nadále podržela status tiskoviny, 

která informuje o stávkách a demonstracích, a to nejen v ČR, ale poměrně obšírně i 

v zahraničí. Určitá část SP je jako dříve i nadále věnována filozofujícím zamyšlením nad 

kapitalismem, státem a anarchismem. A to jak ve formě původních článků, tak ve formě 

překladů. Leč změna formátu tiskoviny s sebou samozřejmě přinesla také určitou stručnost 

obsahu. Ač i nadále je na stránkách SP možné najít relativně rozsáhlé texty (pokud uvážíme, 

jak zhruba dlouhý je průměrný novinový článek), které ale samozřejmě nemají délku celých 

knižních kapitol, jak tomu u některých textů publikovaných v SP starého formátu. I texty 

představující postuláty FSA mají nyní délku několika odstavců, ale nyní se jedná spíše o 

stručné sloupky.  

Je také zajímavé podívat se na četnost vydávání SP po její transformaci na noviny. 

Devatenáctá SP vychází v listopadu 2000 a třiadvacátá v červnu roku následujícího – tedy 

jeden výtisk za zhruba šest týdnů. Pak následuje čtrnácti měsíční pauza ve vydávání, 

přerušená jen speciálem k 1. 5. 2002, která je ukončena čtyřiadvacátou SP publikovanou 

v srpnu 2002. Poslední SP číslo 33 vychází o dva roky později, v létě 2004, což znamená, že 

SP vycházela průměrně jednou za deset týdnů. To je v relaci se závazkem, který si redakce 

dala v prvním čísle po odmlce, kde slibuje, že SP bude vycházet snad každé dva měsíce. Při 
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rozsahu osmi (výjimečně 10) stran formátu A3, že redakční činnost měla výrazně nižší tempo 

než při publikování SM, resp. SP coby časopisu. 

Od devatenáctého čísla SP také dochází k převzetí agendy Hlasu přímé akce (HPA), 

jehož poslední číslo vyšlo o několik měsíců dříve – jde o kritiku aktuálních společenských 

poměrů s důrazem na problémy zaměstnanosti a představování OS Rovnost jako vhodné 

alternativy k řešení. Orientace na pracující je zřetelná i z faktu, že během výše zmíněné 

pauzy ve vydávání vyjde alespoň krátký bulletin věnovaný 1. 5. 2002 - ten je věnován 

stručnému představení sociálního anarchismu a věnuje se otázce zaměstnanosti.  

Na SP v novinovém formátu je vidět ambice stát se novinami v pravém slova smyslu, 

hlavně tedy informovat o co nejaktuálnějších událostech a dále je rozpracovávat. SP již nemá 

být jen prostorem, který čtenáře vzdělává a vysvětluje mu historický či normativní kontext 

anarchismu, ale chce být médiem, které bude tvořit opozici vůči oficiálním médiím35a které 

bude přinášet vlastní interpretaci událostí a fungovat jako zpravodajství pro již vytvořenou, 

potažmo o sociálním anarchismu poučenou čtenářskou obec. S tím souvisí i fakt, že když SP 

začne vycházet v novinovém formátu, setkáme se zde s explicitní kritikou oficiálních médií. 

Důvodem může být, že SP v novinovém formátu má ambici reportovat o aktuálních 

událostech a tím se mnohdy dostávat do názorového střetu s médii, která nevychází ze 

stejného vidění světa. To je patrné ve všech čtyř otištěných „Slov redakce“(text nahrazující 

časopisový editorial [Anon.2002a, Anon.2002b, Anon.2002c, Anon.2002d]), kde je možné 

narazit na prohlášení jako „mediální spektrum se v naší zemi navíc každým rokem zužuje na 

zcela komerční tiskoviny, které už ani nepředstírají nějaký obecný zájem a objektivitu“ 

[Anon. 2002b] nebo „Závisí to na pomoci a solidaritě všech, kteří chápou, že i musíme 

vytvořit vlastní svobodná média a informační kanály, abychom se odtrhli od kapačky 

oficiální indoktrinace“[Anon. 2002c]. Jiným příkladem může být dokonce celá strana 

věnovaná mediálnímu pokrývání demonstrací proti průběhu zasedání NATO v roce 2002. 

„Oficiální média se během kongresu NATO profilovala jasným způsobem. Nediskutovala, 

neuváděla sporná fakta, neanalyzovala, ale pouze nejrůznější- mi způsoby urážela a tupila 

protestující. Není divu. Ono je totiž velice těžké obhajovat před veřejností obranu 

ekonomických zájmů nej- silnějšího nadnárodního kapitálu a líčit tažení, jejichž cílem je zjev-

ně přístup ke strategickým zásobám surovin, jako šlechetné úsilí o zavedení „demokracie" do 

Iráku nebo Afghánistánu… Demonstranti tak byli šmahem označováni za „zelenáče", 

„smrkáče", „školku" a jejich postoje nediskutovány, ale degradovány jako projev mladické 

                                                           
35 Pod tímto pojmem míním média, která jsou ztotožněna s aktuálním systémem 
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nerozvážnosti. I když je pravda, že anarchistické hnutí stále značně trpí neseriózností své 

subkulturní a náctileté složky, tento jediný rys je médii vytrhován, zveličován a používán k 

diskreditaci samotných myšlenek“ [JL 2002]. Výčitka týkající se zesměšňujícího a 

neobjektivního zpravodajství je z tohoto textu patrná. 

SP se nevymezoval jen vůči samotnému obsahu ostatních médií, ale také chování 

některých novinářů. Dokladem toho je článek „Redaktor České televize Patrik Kaiser 

identifikoval anarchistické ‚útočníky‘“ [Pánek 2002a] účtující s televizním redaktorem 

Patrikem Kaiserem, který policii pomohl identifikovat anarchisty, kteří napadli neonacistu. 

Tento text viní média z nápomoci represivním orgánům státu, tedy nepřátelům anarchistů. 

Zatímco tedy SP č. 11-17 byly prostorem, kde byly myšlenky FSA představovány a 

cizelovány, čísla 19 – 33 jsou médiem, které hlavně komentuje okolní svět z dříve 

vymezených pozic. S tím pravděpodobně souvisí i změna obsahové struktury SP. Jak již bylo 

zmíněno, pro SP od její transformace do novinového formátu znamenala zkrácení 

publikovaných textů, leč co do skladby obsahu se první novinové verze SP velmi podobaly 

původním časopisovým [SP 11-17]. Po oné více jak roční odmlce (tj. od č. 24, publikovaného 

v srpnu 2002, dále) z velké části mizí historické eseje a medailonky postav anarchistického 

hnutí a i zamyšlení nad rolí a fungováním anarchistických organizací jsou stručnější, než 

bývala a jsou vztáhnuta na konkrétní problém či událost. 

 

5.2.8 Hlavní témata Svobodné práce coby novin 

SP i v novém hávu pokračuje v obhajobě vnímání anarchismu dle FSA a kritice 

aktuálního společenského řádu. Avšak po transformaci na noviny mají v SP nebývale četné 

zastoupení články, které kritizují politiku USA, potažmo se opírají do prezidenta USA 

George W. Bushe. Nalézt kritiku USA bylo možné najít i ve starších číslech, šlo však o 

kritiku systému, jehož byly USA důležitou součástí a kritika samotné americké politiky byla 

spíše okrajovým tématem. To se mění právě s novým formátem SP a také s nástupem 

prezidenta Bushe ml., jehož politika byla pro redakci SP nepřijatelná nejen „z principu“, ale 

také kvůli svému obsahu.  

Typickou ukázkou vztahu k G. W. Bushovi, je článek „Anarchisté protestovali proti 

inauguraci George W. Bushe“[Pittnews 2001].„Jedním z prvních kroků nového prezidenta 

bylo mimo jiné otevření chráněných přírodních oblastí na Aljašce… Nadnárodní korporace 

mu (Collinu Powellovi Pozn. aut.) v minulých letech jako členu Bushova týmu zaplatily 

celkem 27,3 milionu dolarů. … Powell bude jako ministr obrany rozhodovat o armádních 
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dodávkách a přidělování nových kontraktu“[Pittnews 2001]. Z tohoto textu je jasná obava 

autora z Bushova politického stylu, ať už jde o navázání na nadnárodní kapitál či vztah 

k ekologii. Kritika americké administrativy zesílí po začátku vojenské intervence v Asii na 

podzim 2001. V SP č. 25 se objevuje článek „USA se zřejmě chystají okupovat Irák kvůli 

ropě a základnám“[Anon. 2002e], který (publikovaný na podzim 2002) předpokládá 

napadení Iráku a obviňuje Bushovu administrativu, že Irák bude napaden pod falešnou 

záminkou za účelem ovládnutí tamních přírodních zdrojů.  

A právě ozbrojené intervence západních států se stávají leitmotivem SP v novém 

formátu. Od dvacáté SP je možné nalézt alespoň jeden text kritizující ozbrojené intervence 

západních států v každé další SP [srov. SP č. 20-29, SP č. 31-33]. Nicméně FSA dala svůj 

postoj k vojenským intervencím najevo již v roce 1999 v souvislosti s válkou v Kosovu. 

V článku „Kosovo - konec "Nového světového pořádku" a začátek éry globálního násilí ve jménu 

NATO. Kapitalistická internacionála hodila přes palubu i poslední zbytky ‚legality‘“[Anon. 1999c] jsou 

odsouzeny akce NATO v tomto balkánském konfliktu. Je zde také zveřejněný překlad eseje 

Noama Chomskyho, který se také k této akci staví velmi kriticky [Chomsky 1999]. SP tak opět plní roli 

média, které české anarchistické scéně poskytuje unikátní materiály36. Akt útoku na Srbsko a Černou 

horu je na stránkách SP jasně odmítnut. „Jen málokdo si povšiml, že se de facto zhroutil celý systém 

mezinárodního práva, NATO se rozhodlo jednat zcela nezávisle na OSN a agresivní a dobyvačný 

charakter tohoto uskupení se stal ještě zřejmějším. Jako anarchisté samozřejmě nechováme pražádné 

nostalgické sympatie k Organizaci spojených národů…každý, kdo přistoupil na pravidla kapi-

talistického systému a myslí si, že přirozenou jednotkou, ve které by lidé měli žít, je národně definovaný 

stát… Ukazuje nám, že vedoucí světové mocnosti hodily přes palubu i kamufláž ve formě 

"mezinárodního práva", kterou dosud ospravedlňovaly svoje počínání. Žijeme v době, jež dosud nevída-

nou měrou devalvuje i poslední zbytečky"demokratických" hodnot, kterými se dosud oháněly západní 

režimy. Žijeme v době, ve které se jedinou zásadou "mezinárodního práva" stává "právo" silnějšího. 

Mezinárodní politika prostřednictvím řízených střel a laserem naváděných bomb bez ohledu na civilní 

oběti se stala standardem vyspělého a "demokratického" světa“ [Chomsky 1999]. 

                                                           
36 Zajímavostí je, že hned v další, šestnácté, je Chomsky kritizován za knihu „ Tajnosti, lži a demokracie“, kde 
vyjadřuje víru ve změnu současného systému, resp. nabízí možnost spolupráce s establishmentem. 
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Tento text dokazuje, že FSA nevnímá kapitalismus jen jako systém rozdělení 

výrobních prostředků, který je podle ní nespravedlivý, ale stejně odmítá i současný politický 

systém a to nejen, co do jeho struktury fungování, ale také jasně odmítá i 

mezinárodněpolitický diskurs, podle kterého lze vojensky intervenovat v zahraničí, a to 

z důvodu vnitropolitické situace napadeného státu. FSA toto interpretuje jako nelegitimní i 

v rámci pravidel, která si aktéři sami spolu nastavili a za pravý, nikoliv však přiznaný cíl 

těchto akcí vnímá snahu rozšiřovat a upevňovat si svou moc. Texty vydávané v pozdějších 

SP jsou v relaci s tímto pohledem. 

 

5.2.9 Změny oproti Svobodné práci coby časopisu 

Obsahovou změnou je zařazování textů věnujících se aktuálnímu dění na krajní 

pravici, které v SP č. 11-17 chyběly. Může na jednu zapříčiněno jistým sbližováním s AFA37 

a na druhou stranu se může jednat o důkaz, že FSA je po změně SP na noviny skupinou, jejíž 

hodnoty (včetně např. pojetí antifašismu) již byly v obecné rovině dostatečně jasně vymezeny 

a nyní je prostor pro rutinní agendu, k níž texty vymezující se vůči krajní pravice patří. 

Zpravidla se jedná o texty informující o aktuální činnosti krajní pravice jako je tomu 

v případě článku „Neonacisté se poklidně organizují a kandidují – Výzva pro všechny 

antifašisty a jejich organizace“[Pánek 2000b], který je explicitní výzvou k militantnímu 

přístupu k otázkám krajní pravice. Stejně tak je zde zmíněn dlouhodobý názor FSA, že 

funkční anarchistická scéna musí být pevněji organizována, než tomu aktuálně je. „Nikdo 

jiný zatím nezastává správný názor, že nacistické hnutí je třeba zlikvidovat již v zárodku… 

dokud nebudou antifašistické skupiny organickou součástí anarchistického hnutí a činorodost 

jejich členů nebude vázaná pouze na jejich náladu a chuť, ale i na povinnost, pramenící 

z členství v anarchistické organizaci…“[Pánek 2000b: 5]. 

V éře SP, coby novin můžeme sledovat také určitý posun v pohledu FSA na squaty, 

který byl v raných SP poměrně kritický (viz výše). Ještě v devatenácté SP nacházíme ukázku 

vyhraněného vztahu ke squatům, kterou je článek „Pražský magistrát vyklidil nejznámější 

český squat“[Redakční kolektiv Svobodné práce 2000] sdělující, že „Ladronka si vyklizení 

zasloužila už dávno, ale mělo ho provést anarchistické hnutí, které svým způsobem těžce 

diskreditovala…Ladronka se v posledních dvou-třech letech stala obyčejným pražským 

zábavním klubem…Squatteři se pouze brání jakousi smlouvou o užívání objektu a politické a 

sociální argumenty ze svých projevů důsledně vypouštějí. Ladronku není proč litovat a už 
                                                           
37 Již před propojením FSA a AFA v roce 2003 byli mnozí členové AFA paralelně i členy i FSA. 
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vůbec ne podporovat“[Redakční kolektiv Svobodné práce 2000]. Opět se zde objevuje 

kritický náhled na squatting – Ladronka je popsána jako centrum alternativní kultury bez 

politického přesahu, který FSA u squatů považuje za nutný.  

Nicméně v SP č. 24, z léta 2002, je uveřejněn článek „Nový politický squat Šafránka 

v Praze!“ týkající se squattingu, který je však nepoměrně smířlivější než bývaly texty 

v raných SP. Text je, co se týče budoucího vývoje daného squatu, nebývale optimistický.„To 

platí o všem, nejen o domech. Šafránka se tak postupně má stát z ruiny, odsouzené k 

zapomnění, živým centrem sociálního dění, a především domovem. Komplex má podle 

kolektivu zahrnovat mimo bytových prostor také koncertní, divadelní a výstavní sál, 

uměleckou dílnu, tělocvičnu a restaurační zařízení. Kulturní akce se začaly odehrávat již 

během prvního víkendu, následujícího po obsazení domu… Komunitně užívané a spravované 

domy (a bydlení obecně) jsou nejen přímo jedním z prvků budoucí anarchistické společnosti, 

ale jako strategie - rozšiřující se a neuzavírající se do sebe - také jedním z významných 

způsobů, jak přispět k posílení našeho hnutí“[PP, JL 2002: 4]. SP č. 24 také zveřejňuje 

prohlášení squatterů ze Šafránky.  

„Usedlost Šafránka byla obsazena skupinou lidí, kteří se rozhodli/y, že z domu bez 

srdce, bez života a bez tváře, vytvoří prostor pro nemainstreamové aktivity. Squatting 

vnímáme jako přirozenou reakci lidí, kteří nemohou v rámci daného prostředí nalézt prostor 

pro svou seberealizaci, nemohou se vyrovnat s hodnotami okolní společnosti…Squatting je 

v kapitalismu oprávněný vždy“[kolektiv usedlosti Šafránka 2002]. 

Z tohoto prohlášení není úplně zřejmé, že by squat měl fungovat ‚politicky‘, tedy 

pomáhat naplňování anarchistických vizí, jak je vnímá FSA. Jde spíše o obecnou obhajobu 

squattingu (FSA rozhodně dříve nebyla apriorním podporovatelem squattingu) a to, že je 

v SP takovéto prohlášení vůbec otištěno a doprovázeno textem, který je na rozdíl od 

zdrženlivého textu „O politickém squattingu“(viz výše) poměrně optimistický a nevarující 

před ‚nepolitickou‘ formou squattingu může svědčit o jistém obrušování hran vůči zbytku 

anarchistické scény. Je však třeba také dodat, že squattingu se již SP v žádném ze svých 

dalších čísel nevěnuje, takže mluvit o výrazném nárůstu sympatií ze strany FSA směrem ke 

squattingu obecně, by bylo nepatřičné. 

Za pozornost stojí také fakt, že v SP můžeme po její transformaci na noviny najít 

několik textů, které se věnují postavení žen ve společnosti. To je oproti SP coby časopisu 

novum. První z těchto textů je článek „8. březen – Mezinárodní den žen – původ a význam“ 

otištěný v jedenadvacáté SP z února 2001. Text připomíná stávky dělnic z 8. března 1908 a 

věnuje se historickému vývoji zaměstnávání žen a jejich současnému postavení ve 
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společnosti. “U p říležitosti tradice 8. března chceme poukázat na stále ještě nerovný přístup 

žen ke vzdělání… Ženy mají v průměru o 30% nižší mzdy…Neplacená práce v domácnosti a 

výchova dětí jsou liberálními ekonomy považovány za něco, co ‚téměř nestojí za řeč‘ neboť se 

nedají ohodnotit penězi“ [Viktorie N. 2001]. Tento text se věnuje kritice současných poměrů, 

zejména sociálních, jak je u FSA zvykem, leč poprvé jde o text akcentující přímo ženy. Jiným 

podobně laděným článkem je text „Znásilnění ve válce jako prostředek teroru a sociální 

kontroly“[Solfed – IWA 2002], a byť nejde o článek původní ale přeložený, jeho otištění má 

svou vypovídající hodnotu. 

„Koncepce ženy jako majetku, neodlišitelného od půdy, zboží, zvířat a dalších 

movitostí – jasně podporovala názor, že se jednalo o ‚přirozený‘ vedlejší produkt 

konfliktu“[Solfed – IWA 2002]. 

Tento text je samozřejmě možné vnímat jako kritický příspěvek týkající se válčení – 

ozbrojeným konfliktům se SP po své transformaci věnuje relativně často. Tento článek je 

výjimečný tím, že se zabývá přímo utrpením žen během válek.  

Poslední text, věnující se explicitně ženské problematice, je článek „Mujeres Creando 

a feminismus v Latinské Americe“[Viktorie N. 2003], představující bolivijskou 

anarchofeministickou skupinu Mujeres Creando. „Mujeres Creando sdružují všechny, kdo se 

staví proti státu i kapitalismu, oděném do hávu tzv. neoliberalismu. Přitom zůstávají kritické 

k levicovému hnutí, jemuž vytýkají nejen autoritářství, ale i projevy sexistického 

chování“[Viktorie N. 2003]. 

Ve zbylých SP už žádné texty zabývající se touto tématikou nenajdeme. Fakt, že se 

podobné texty objevily na stránkách tiskoviny FSA, je pravděpodobně možné přičíst 

skutečnosti, že zejména díky Feministické skupině 8. Března (FS8b) začaly úvahy propojující 

anarchismus a feminismus v českém anarchistickém hnutí rezonovat, a tedy byl této tématice 

dán i jistý prostor na stránkách SP. O dobrých vztazích mezi FSA a českou 

anarchofeministickou scénou svědčí i fakt, že v SP č. 25 je otištěna reklama na Přímou cestu, 

tiskovinu vydávanou FS8b [SP č. 25: 8]. Leč mluvit o tom, že by anarchofeminismus projevil 

na postojích FSA/FAS je na základě těchto několika textů nemožné a sama FSA/FAS se 

k tomuto nehlásí. 

 

V SP č. 29, vydaného v červenci 2003, je oznámeno propojení s AFA. V textu „Nový 

vývoj v Antifašistické akci“ [Anon. 2003] je tento krok představen jako vývojový krok AFA, 

na cestě k tomu stát se funkční anarchistickou organizací. „…problémem se zpětně jeví být 

třeba i neexistence jasně formulovaných stanov či pouze nejasně a politicky vágně znějícího 
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konceptu. Proto se třeba v době nedávno minulé mohlo stát, že členy a členkami AFA se 

stávali lidé, kteří kromě toho, že neměli ani potuchy o základních politických východiscích či 

perspektivách fungující anarchistické organizace, často chápali antifašismus bez širších 

souvislostí a pouze v jeho omezených, okleštěných, ale o to atraktivnějších a adrenalinových 

streetfighterských intencích. (…Být militantní antifašista/ka by přeci mělo být automatické 

pro každého anarchistu/ku…) … Neexistence pevnějšího organizačního řádu a následně pak i 

pevnější organizační struktury vedla často k totálnímu chaosu, kdy sami členové a členky 

mnohdy nevěděli/y, kdo je jejich soudruh či soudružka… se větší část členské základny 

rozhodla k poměrně razantnímu a přelomovému kroku. AFA se spojila s FSA…Ke spojení by 

dříve nebo později stejně došlo. AFA ostatně již dříve úzce s FSA spolupracovala…“[Anon. 

2003]. 

Tento text je jednak potvrzením faktu, že FSA/FAS byla zastánkyní militantního 

antifašismu, který však vnímala jako záležitost podřízenou širšímu záměru. Hlavně je z textu 

patrné, že FSA/FAS akcentovala nutnost organizovanosti anarchistického hnutí a názorového 

ukotvení aktivistů. Toto propojení je možné vnímat jako reálné naplnění ideálů, ke kterým se 

FSA (nyní FAS) přihlásila v dřívějších SP (viz výše). Co se týče posledních čísel SP, 

propojení s AFA se na nich nijak výrazně neprojevilo. Jak již bylo zmíněno, určitý výskyt 

textů věnovaných antifašismu je spojen s celou SP coby novinami.  

Dalším důležitým textem, vyjadřujícím se k českému anarchistickému hnutí, je 

bilanční článek nazvaný „Rok 2004: nejvyšší čas na dospělost českého anarchismu“[JL 

2004], který je evidentně mířený směrem dovnitř anarchistické scény. „ V zájmu vlastní 

existence v proudu času se musí integrovat, aby začalo konečně naplno využívat, rozvíjet a 

snad i zmnohonásobovat vlastní podvratný potenciál… Co tedy znamená integrovat? 

Anarchistické organizace neexportují hierarchické vztahy, ale naopak, nabízejí rozšíření sítě 

spolupráce a vzájemné pomoci, fungující na zásadách rovnostářství a federalismu… 

Anarchie = anarchistický komunismus, tj. společnost, založená na poznání, že pouze v 

spolužití na bázi spolupráce a vzájemné pomoci je možné uskutečnit svobodu, tj. především 

právo a možnost vědomé volby, závisející na co nejvyšším svobodném rozvoji všech lidí. 

Pokud připustíme absolutní autonomii, vztaženou dnes na jednotlivé skupiny a skupinky a v 

budoucnu podle této teorie na malé komunity a obce, nebudeme moci zajistit rámec a infra-

strukturu, produkující podmínky pro svobodu jednotlivce, tj. především existenci 

společnosti… Nestačí strávit mládí v zajímavém a antiautoritářském prostředí, pak „dostat 

rozum". To je karikatura anarchismu, anarchistů a anarchistek. Je třeba se postavit na 

odpor, vážně a nekompromisně. Problém stojí zde a je jednoduchý. My neřešíme psy-
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chologické problémy dospívání mládeže z klubů, ale svoje vlastní sociální problémy, plynoucí 

z toho, že žijeme v kapitalismu… Jenže my chceme produkovat hnutí odporu a ne líheň pro 

„radikální" novináře a vysokoškolské pedagogy, kteří se občas mihnou v médiích jako žádané 

okořenění televizního programu… Pokud se mají anarchisté a anarchistky sjednotit, je možné 

to provést pouze na základě maximálně pokročilého programu - toho nejlepšího, co máme, 

nikoli podle nejmenšího společného jmenovatele“[JL 2004]. 

Na tomto textu je vidět posun od rétoriky ostře vymezující sociální anarchisty od 

autonomů, ačkoliv autor tento postoj neopustil, ale je zde znát posun od negativního 

vymezování k souhrnu vlastních představ a vyzývání k provázanému, kooperujícímu 

společenství, vystavěnému na sdílených ideálech. Tento text už není jen negativním 

vymezením se proti někomu, ale vyjádřením přání sjednocení se na myšlenkové platformě, 

která již byla z mnoha úhlů představena. V článku je položeno rovnítko mezi komunismus a 

anarchismus. Spolu s apelem na větší míru organizovanosti hnutí tak jde o zopakování 

myšlenek, k nimž se (tehdy) FSA přihlásila v raných SP. Nejedná se tedy o názorový posun 

FAS, spíše jen o ukázku ‚obrušování hran‘ mezi jednotlivými subjekty v českém 

anarchistickém hnutí. Z článku je evidentní, že obě části hnutí (sociálně-anarchistická a 

autonomní) k sobě mají blíže než v době rozkolu v roce 1997. Text je publikován v únoru 

2004, kde již vydavatel SP, Federace anarchistických skupin (zde je vidět shoda motivu 

probíraného textu a názvu vyjadřujícího nové uspořádání federace) funguje na principu, který 

je v textu zmiňován. 

V následující SP je otištěna rubrika „Diskuse o českém anarchismu“[SP č. 32: 7], kde 

se názorově střetávají Ondřej Slačálek38, který reaguje na článek „Rok 2004: nejvyšší čas na 

dospělost českého anarchismu“ a autor původního článku, který reaguje na Slačálkův 

komentář.  

Slačálek píše;„Organizace předpokládám, není samoúčel a má prosazovat nějakou 

politiku. Autor zdá se vůbec nepočítá s politikou ostatních, s nimiž se údajně chce spojit: 

"Pokud se máme sjednotit, je to možné na pouze na základě maximálně pokročilého programu 

- toho nejlepšího co máme, nikoli nejmenšího společného jmenovatele." Nepokládá každý za 

nejpokročilejší a nejlepší své názory (proto je také zastává)? Kdo posoudí "pokročilost" 

názoru? A co zastánci nepokročilých a horších názorů? Mají je odložit na oltář jednotné 

organizace? Nebo je zastávat jen v soukromí?“[Slačálek 2004]. 

                                                           
38 Ondřej Slačálek je autorem několika knih o anarchistickém myšlení a do roku 2004 byl členem ČSAF [Bastl et 
al.  2011: 114]. 
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A autor původního textu reaguje; „Pan Slačálek tak nenastírá vizi sjednocení na 

základě diskuse a nalezení toho nejlepšího, co máme k dispozici, ale vizi pouhého 

mechanického sjednocení všech osob se všemi jejich autentickými, nebo nesmyslnými, 

revolučními, nebo reformistickými názory. Takových „sjednocení“ v historii proběhlo mnoho 

a všechna skončila krachem při první zkoušce a nutnosti pro něco se konkrétně rozhodnout. 

Liberální postoje tak postulují naprostou nedotknutelnost a nekritizovatelnost „osobních 

názorů“, které jsou svaté a musí být podle definice akceptovány stůj co stůj. Sjednotit se tak je 

opravdu nemožné“[Lacina 2004]. 

Oba autoři se evidentně nemohou shodnout ohledně eventuelní integrace českého 

anarchistického hnutí. Zásadní rozpor mezi nimi se týká otázky, co má být ideovým základem 

eventuelního sjednocení a jak vyhraněný tento základ má být. Leč samotný fakt, že spolu, byť 

takto nepřímo, komunikují a tato komunikace je dokonce otištěna na stránkách SP, je 

náznakem toho, že vztah FSA ke zbytku anarchistického hnutí již není tak vyhraněný, jak 

býval na konci 90. let. 

 

Tato výměna názorů je otištěna v SP č. 32. Po tomto čísle vyjde ještě poslední číslo 

SP, třiatřicáté, publikované v létě 2004. Z tohoto čísla není patrný žádný posun myšlenek 

FAS. Ani skutečnost, že jde o poslední číslo devět let vycházejícího periodika, není z tohoto 

čísla nějak zřejmá[SP č. 33]. 

 

5.3 Hlas p římé akce 

5.3.1 Struktura HPA 

Hlas přímé akce je bulletin vydávaný FSA v letech 1997 až 2000, celkem vyšlo 

patnáct čísel.  

Některá čísla byla tištěna až ve 3000-4000 kusech [Jaime 2011b]. Název je identický 

jako u tiskoviny vydávané pod hlavičkou ASI v první polovině 90. let. Nicméně zatímco ASI 

zamýšlela Hlasy přímé akce (vydala pouze dvě čísla) jako hlavní informační kanál sebe sama, 

FSA vydávala Hlasy přímé akce jako zpravodaj zaměřený na pracující a odboráře vně 

samotnou federaci [Jaime 2011b]. Jako centrální tiskovina sloužila FSA výrazně rozsáhlejší a 

po delší dobu vydávaná revue Svobodná práce. Už sám název napovídá, že se jedná o 

kritickou tiskovinu burcující k odporu. Hlas přímé akce byl anoncován jakou dvouměsíčník, 

byť šestkrát za rok vyšel pouze v roce 1999. V roce 1998 bylo vydáno pět HPA, v letech 1997 
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a 2000 po dvou číslech. Zajímavá je i cena – HPA byl nejprve distribuován zdarma, pozdější 

čísla je sice možné získat zdarma, je však stanovena dobrovolná (na některých číslech 

označeno jako ‚solidární‘) cena, v řádu několika málo korun [HPA č. 2-15].  

V HPA lze kromě textů dotýkajících se aktuálních témat nalézt i články, které 

představují historické momenty, vnímané sociálními anarchisty jako důležité a hodné 

pozornosti. HPA tak kromě již popsané informační a „burcující“ role plní i roli vzdělávací. 

Nicméně HPA byl zejména časopisem představující FSA a sdělující její pohled na svět. Tento 

pohled je zde předkládán jako souhrn hotových ideálů. Texty, které by tento pohled ze široka 

vysvětlovaly, jak tomu bylo zejména v raných SP, zde nenajdeme. 

 

U několika prvních výtisků HPA je zřejmý předpoklad redakce, že čtenář se s 

(libovolným) výtiskem setkává poprvé, což je evidentní z opakujících se článků [srov. HPA č. 

2-4], a možnosti přistoupit k HPA jako ucelenému výtisku, který nepředpokládá čtenářovu 

znalost jiných vydání. V pozdějších číslech nalézáme signály, které svědčí o tom, že HPA cílil 

i na pravidelnější čtenáře. Jako příklad může posloužit miniseriál „P říklady fungování 

anarchistické společnosti“, jehož první část je otisknuta v čísle sedm a končí třetí částí 

v devátém HPA [PW 1998f, Anon. 1998c, Lambert 1999]. Je tedy jasné, že HPA nebyl pouze 

bulletinem, který ve srozumitelné a poměrně stručné formě šířil informace i mezi těmi, kteří 

drželi v ruce jedno jediné číslo či byli velmi nepravidelnými čtenáři, ale je zde vidět, že HPA 

cílil i na pravidelné čtenáře. Jako příklad postupné ‚výchovy‘ svých čtenářů redakcí HPA 

může být uveden článek „Sociální anarchisté – kdo jsme a co chceme?“[Anon. 1997f], který 

byl v identické variantě otištěn v druhém až čtvrtém čísle, pozdější HPA nepředstavují FSA 

skrze takto stručné a explicitní texty, ale pohled FSA na svět ozřejmují skrze tematické 

články, které reagují na konkrétní situaci a snaží se předestřít řešení dané situace dle názorů 

sociálních anarchistů.  

 

5.3.2 Hlavní témata 

Všemi čtrnácti zkoumanými čísly HPA39 se prolínají tři základní spolu související 

motivy. 

První je představování myšlenek sociálního anarchismu, potažmo FSA. Druhým 

takovýmto motivem je kritika kapitalismu a státu, přičemž HPA se ostře vymezuje vůči všem 

parlamentním politickým silám a zavrhuje myšlenku, že s těmito silami je možné 
                                                           
39Z důvodů nesehnání exempláře prvního HPA je toto číslo z analýzy vynecháno. 
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spolupracovat – mj. o tuto premisu je opřený despekt, který HPA vyjadřuje vůči odborům (viz 

dále). Třetím silným tématem je problematika práce a zaměstnanosti. 

 Typickým textem, explicitně představujícím FSA a její názory je článek “Sociální 

anarchisté – kdo jsme a co chceme“, otištěný v druhém až čtvrtém čísle HPA [Anon. 1997f]. 

„Jsme sociální anarchisté, protože chceme sociálně spravedlivou společnost, kde 

budou lidé spravovat své věci sami prostřednictvím přímé politické i ekonomické 

samosprávy… jsme organizace pracujících a studentů, na které stejně jako na vás doléhá sou-

časná sociální a ekonomická krize a kteří se rozhodli organizovat na svoji obranu a pokoušet 

se podněcovat ostatní lidi k témuž. Nesnažíme se nikoho přesvědčovat o nějaké své ‚pravdě‘, 

říkáme pouze, že dokud bude existovat kapitalismus a stát, nikdo nebude svobodný. Lépe 

řečeno: dokud bude výrobní prostředky (závody, služby, doprava) vlastnit úzká elita (lho-

stejno, jestli kapitalista nebo nějaký stranický byrokrat), tak pořád budou pracující svoji 

prací živit třídu parazitů, která je o- vládá jak politicky, tak ekonomicky. Naše myšlenka - 

anarchie, není myšlenka absolutní negace všeho řádu, ale idea bezstátní společnosti, ve které 

neexistuje žádné ovládání člověka člověkem, společnosti, ve které výrobní prostředky a služby 

vlastní společně všichni ti, kteří na nich pracují - společností, ve které není nikdo 

vykořisťován, společnosti, ve které nepracuje většina poctivých lidi na zisky několika málo 

vlastníků. Francouzský myslitel Pierre Joseph Proudhon již dávno prohlásil, že “Anarchie je 

matka pořádku" a k tomuto výroku se hrdě hlásíme. Anarchie - svobodný socialismus, není 

žádná utopie, není to neživotná intelektuálská idea, je to prostředek na emancipování nás - 

pracujících, je to prostředek na dosažené sociální spravedlnosti a osobní svobody. Připojte se 

k nám!“[Anon. 1997f]. 

Leitmotivem tohoto článku je vymezení sociálního anarchismu a to jak negativně, tak 

pozitivně. Velmi jasně a srozumitelně je představeno, co sociálním anarchistům vadí a o jakou 

změnu usilují. Ukazuje se zde fakt typický pro mnohé texty FSA, kterým je přihlášení se 

k tradici anarchismu jako k něčemu validnímu a promyšlenému. Tento text je poměrně 

stručný, leč obsahuje všechny motivy, které se objevují v každém představování FSA. Je 

zřejmé, že jde o snahu představit FSA někomu mimo anarchistické hnutí. Druhé číslo HPA, 

kde byl poprvé otištěn, vyšlo již pár týdnů po vzniku FSA. Jde o důkaz toho, že vznik FSA 

proběhl na principu přijetí již poměrně jasných myšlenek.  

 

Druhým tematickým pilířem HPA je kritika aktuálního společenského a 

ekonomického zřízení. Postoje FSA demonstruje článek „Ano globalizaci, ne 

kapitalismu!“[FSA 2000a], který kromě výše zmíněného akcentuje anarchistický 
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internacionalismus, ke kterému se FSA hlásila. „Globalizace sama o sobě není negativní, ani 

pozitivní, je to technický a duchovní proces…Nedílnou součástí globalizace je však i 

globalizace ekonomická. Globalizace stávajícího ekonomického systému - kapitalismu - je 

tedy taktéž přirozeným jevem. Co není přirozené je kapitalismus sám o sobě… Kapitalismus je 

založen na absolutně nelogických a iracionálních základech, jako jsou nerovnost lidí, sou-

kromé vlastnictví, sebevražedná konkurence, chamtivost, sobectví a nesvoboda jedince a 

kolektivu…Anarchisté jsou pro pokrok a vždy věděli, že myšlenka anarchistického komunismu 

jako sociálního systému je nutně mezinárodní, celosvětová - globalizovaná. Naše 

Internacionála této šílené době plně rozumí a nabízí schůdnou, byť velmi obtížnou cestu k 

nápravě. Tou je naprostá demontáž stávajícího světového řádu a rekonstrukce lidské 

společnosti na prastarých základech, na kterých vznikla - ROVNOSTI, SOLIDARITĚ, 

VZÁJEMNÉ POMOCI, JEDNOTĚ a SVOBODĚ. Ať žije ANARCHISTICKÝ 

KOMUNISMUS!“[FSA 2000a: 6]. 

 Kromě kritiky samotného systému se  HPA opírá také do těch, kdo na něm participují 

a odsuzuje volby jako nástroj, který systém pouze legitimizuje, nicméně kýženou změnu 

stejně nepřinese, Jako příklad může sloužit článek „Tak máme novou vládu“[JaRo 1998] 

tepající politické poměry, které v ČR vlády v roce 1998.  Článek odmítá tehdejší poměry a 

jasně vyzývá k organizovanému odporu. „P řes všechno překřikování se však občan může těšit 

na další absurdní hru (volby, pozn. aut.), uvedenou s největší pravděpodobností v červnu. 

Všichni si myslí, že něco vyřeší, ale jedině co opravdu vyřeší, bude zajištění neustálého platu 

pro dalších, starých či nových 200 darmožroutů. Volby nejsou cestou k plnohodnotnému ži-

votu, a proto čím více lidí tuto kvazimožnost odmítne, tím lépe. Nedávejte svou moc do rukou 

jiných, vezměte rozhodování o svých životech do rukou vlastních. Lidé, kteří přišli na to, že si 

nemají z čeho vybrat, se docela trefili do černého. ODS dostane hlasy pouze od fanatických 

příznivců V. Klause a bude ráda, že dostane aspoň 10%. Zbožňovaný audit zahraniční firmy 

je jen potěmkinova vesnice, protože prověřuje hospodaření strany pouze v období 94-96. 

ODA zchladí s největší pravděpodobnosti její Panenské ostrovy, a protože na zázraky 

nevěřím, přes 5% nedostane. Na ČSSD stále platí staré, leči dobré motto: zrádci pracujících. 

ČSSD nikdy alternativou nebyla a nebude. KSČM se už dlouhou zmítá ve vlnách 

nerozhodnosti a její voliči pomalu vymírají. O SPR-RSČ se v poslední době mluví více, nežli 

je zdrávo, což si znovu zařídili svým brilantním plánem modrooký fuhrer Miroslav Sládek. 

Objevila se však spousta “nových" zájemců o poslanecký plat…NEVOLTE! Nezapojujme se 

do hromadné frašky o moc rozhodovat nad NAŠIMI životy. Organizujte se sami na úrovni 

podniků a škol, kde pracujete a studujete. Na obraně našich sociálních práv se musíme 
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podílet my sami, zapojit se do procesu vytváření radikálních revolučních odborů a pomocí 

nich zničit kapitalismus skrze generální stávku. Žádný smír, třídní boj!!!“ [JaRo 1998]. 

Jinou ukázkou kritického pohledu FSA na aktuální zřízení je text „O co půjde letos 

v září v Praze?“[Pecka 2000] věnovaný zasedání MMF a SB, které se uskutečnilo v září 

2000 v Praze. Patnáctý HPA, kde je tento text otištěn, byl vydán několik měsíců před touto 

akcí, takže otisknutý text je apriorní obžalobou této akce a výzvou vyjádření nesouhlasu 

s touto akcí. „P řes dvacet tisíc kormidelníků světové ekonomiky a jejich sluhů se bude opět 

pokoušet dostat pod svou vládu utrženou loď volného trhu, která se nekontrolovatelně řítí na 

útesy…Naše postoje musí být vidět a slyšet…Zapojte se i Vy do demonstrací…“[Pecka 2000]. 

Je to ukázka toho, jak HPA propojuje agendu dotýkající se každého čtenáře – 

nezaměstnanost, zdravotnictví v ČR s tématy, které jsou celosvětová – také samozřejmě mají 

vliv na každého čtenáře/občana/obyvatele země, byť ne tak jasně zřetelný.   

Třetím zásadním motivem je problematika práce a zaměstnanosti. HPA byl bulletin 

šířený mezi pracujícími a tomu odpovídá i tento jeho rozměr.HPA se tedy vymezuje nejen 

vůči politikům, ale snad ještě častěji vůči odborům, kterým vyčítá malou radikálnost a 

údajnou apolitičnost, tj. nebytí autentickými odbory dle autorů HPA. Právě odbory nejednající 

jako sociálně anarchistické jsou mnohdy v textu označovány jako ‚oficiální‘ či 

‚reformistické‘. HPA se s odbory často shodne na problémech, které pracující tíží, ale 

diametrálně se liší v pohledu na cesty, jak situaci změnit. Důkazem toho je článek 

„Demonstrace nestačila, přišel čas na stávky!!!“[Anon. 1998d], tepající právě do odborů.  

„Ukazuje se, že demonstrace naprosto nestačí, protože není schopná vyvinout tlak na 

vládu…Stávka je normální metodou boje…by měli přemýšlet, jak sjednotit rozhádané a 

politicky neschopné svazy ČMKOS, nebo spíše samotné řadové odboráře v tom, jak uspořádat 

stávku několika odvětví NAJEDNOU“[Anon. 1998d]. 

Z textu je patrný radikalismus FSA, která odborům vyčítá neschopnost činit takové 

kroky, které by dle FSA měly zásadní dopad na dění v zemi. Nejen z neschopnosti 

organizovat pracující, ale i slabého hájení jejich zájmů obviňují odbory ještě v témže čísle 

otištěné texty „Oficiální odbory jsou ‚vlastníkům‘ na ruku“[Anon. 1998e] a „Skončil čas 

nepolitických ‚neutrálních‘ odborů“ [Anon. 1998f], kde se píše; „Bohužel odbory se stále drží 

iluze, že zde existuje nějaká všeobčanská jednota, a že odbory musí být jaksi 

nepolitické…Dnes se musí odbory nutně politizovat…Odbory musí jít doleva a musí jasně 

vyjádřit svoje cíle a to, čeho chtějí dosáhnout. Tím je představa sociálně spravedlivé 

společnosti“[Anon. 1998f]. Názor, že odbory nemají být jen vyjednavačem podmínek 

v systému, ale také akcelerátorem kritických názorů vůči systému, zde zaznívá jasně. Velmi 
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podobné vyznění má i komentář k (jak redakce sama píše) ‚pirátsky‘ převzatému článku „Ústí 

nad Labem: pod tlakem nezaměstnanosti“ [Mašková 1999]z odborářského časopisu 

„Potravinář“, který je přetištěn v devátém čísle HPA a následně takto komentován jedním 

z redaktorů. „Je skutečně načase, aby funkcionáři, ale - opět - především řadoví členové 

pochopili, jaká je skutečná role odborů. Tou je samozřejmě hájit a prosazovat práva 

námezdně pracujících, nikoliv zájmy odborových předáků, politických stran nebo dokonce 

samotných "podnikatelů'… Říkáme STOP FAŠlSMU! STOP KOLABORACI S VLÁDNOUCÍ 

TŘÍDOU. Začněme hájit a prosazovat naše práva všemi prostředky. Pro námezdně pracující 

je v dnešní době tou nejlepší cestou zbavit se 'odborářských" funkcionářů, kteří nedohlédnou 

za svoje korýtka a kteří se bojí jen o své židle…“ [PP 1999b]. Z tohoto komentáře je opět 

jasně čitelný vztah FSA k odborovým svazům, které se snaží se zaměstnavateli (v případě 

velkých svazů se státem) dohadovat na kompromisech. Ostré odsuzování odborů a hlavně 

jejich představitelů je častým jevem v textech HPA. HPA vyjadřuje nesouhlas nejen se 

systémem jako takovým - faktem, že výrobní prostředky jsou mnohdy v rukou soukromníků, 

ale tepe také aktuální problémy pracujících, což jsou zejména nízké mzdy a hrozba ztráty 

zaměstnání. Jako příklady uveďme články „Nezaměstnanost překročila hranici pěti 

procent“[Anon. 1998g] či „Každým dnem se zvyšuje počet lidí bez práce“ [PP 1998b]. Mezi 

články věnujícími se problematice nezaměstnanosti je možné najít podrobné seznamy 

podniků, kde se propouští či brzy propouštět bude. Kromě článků vyjadřujících se 

k sociálnímu kontextu v ČR můžeme totiž v HPA najít řadu textů věnovaných situaci 

v zahraničí. Od pátého čísla HPA dokonce vzniká rubrika ‚Ze světa práce‘, která se heslovitě 

věnuje akcím pracujících (stávky, demonstrace) po celém světě. Nicméně HPA pravidelně 

obsahuje i delší články, které se jednotlivým zahraničním kauzám věnují podrobněji. 

S výjimkou Afriky a Oceánie dojde na stránkách HPA na všechny kontinenty, nejčastěji 

zmiňovanou zemí je však Slovensko40[srov. HPA č. 2-15]. Na této kritice aktuálních 

problémů je možné demonstrovat internacionální chápání světa v podání sociálních 

anarchistů. Dále za publikováním těchto textů může být snaha doložit univerzální 

problematičnost kapitalismu a také záměr radikalizovat české pracující skrz zahraniční 

‚vzory‘. 

Zajímavým tématem týkajícím se zaměstnanosti jsou úvahy zkrácení pracovní doby 

při zachování aktuálních mezd. Konsekvencí by mělo být vytvoření nových pracovních míst a 

snížení nezaměstnanosti. Této myšlence je věnován článek „Zkrácení pracovní doby znamená 

                                                           
40 Dodejme, že HPA je distribuován i na Slovensku. 
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více pracovních míst“[RB 2000] otištěný ve čtrnáctém HPA. Toto téma představeno v rámci 

poměrně podrobného historického exkurzu pojednávajícím o bojích, které se vedly o délku 

pracovní doby v minulosti. HPA nejen tímto článkem dokazuje, že není jen tiskovinou, která 

má čtenáře inspirovat k akci, ale také se snaží vzdělávat. „Před zrodem dělnického hnutí po 

tisíciletí a staletí neexistovala pro pracovní dobu žádná ustanovení…Vymezení délky pracovní 

doby je tedy výsledek staletého boje mezi kapitalisty a dělníky…Dnes samozřejmě stojí 

požadavek na zkrácení pracovní doby na zdraví škodlivých výsledcích z dlouhotrvající a 

vyčerpávající námahy…Dnes ale také hlavně požadujeme 30 hodinový pracovní týden jakožto 

jediné možné řešení současné nezaměstnanosti“[RB 2000:1-2]. 

Textem pojímajícím téma práce je ve třináctém čísle otištěný text „Zprostředkovatelny 

práce – novodobý trh s otroky“, který tvrdí, že:„Tyto otrokářské agentury poskytují podnikům 

levnou pracovní sílu neorganizovanou v odborech a tudíž zcela vydanou majitelům a 

manažerům napospas…Nejedná se o nic jiného než o návrat do devatenáctého století… “[JK 

1999]. Text ostře odmítá údajné zpružnění pracovního trhu a ideu, že zprostředkovávání práce 

může být provozováno jako výdělečná práce. V článku je opět přítomný akcent na nutnost 

organizování námezdně pracujících. 

 

Pozdějšími čísla HPA rezonuje také téma hornictví41, kterého se dotýká každé z 

posledních pěti čísel HPA [srov. HPA č. 11-15]. I to je důkaz, že HPA reflektoval a po svém 

komentoval události, které byly ve své době aktuální.  

Na pozdějších vydáních HPA je také znát výše zmíněný posun od stručného 

představování FSA, resp. obecné, poměrně ze široka pojaté kritiky k propojení popisu 

problému [nezaměstnanost, špatná finanční kondice podniků] a jeho konkrétního řešení dle 

postojů zastávaných FSA. Tento trend je evidentně svázán s přípravami odborového svazu 

Rovnost, který je zamýšlen jako nástroj pro implementaci těchto řešení. 

Příkladem toho je článek „M ůžeme se ubránit nevyplácení mezd a zavírání podniků? 

ANO!!!“ [PW 1999d]. „Jen velmi málo lidí si ale uvědomuje, že kořenem problému je 

samotná podstata kapitalistického systému…Dokud nepadne společnost, která nás považuje 

pouze za položky v kolonce ‚náklady‘, pokud nebudeme sami pány svých životů, nic se 

nezmění…je nutné spojit se s ostatními pracujícími…Pokud má být stávka úspěšná, nesmí být 

izolovaná…FSA usilovně buduje svůj vlastní anarchistický odborový svaz“[PW 1999d]. 

V tomto textu je obsažená nabídka řešení, které má spočívat v činnosti odborového svazu 

                                                           
41 Konec 90. let byl v ČR ve znamení změn v hornictví (mj. privatizace některých společností), konsekvencí 
čehož bylo propouštění mnoha horníků. 
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FSA, potažmo organizací pracujících na této myšlence. Tento trend pokračuje i 

v následujícím čísle, kterému dominuje třístránkový článek „Horké léto vychladlo a pořádně 

zhořklo“ [PW 1999e], který se vymezuje vůči reformistickým odborům a předkládá 

alternativy dle FSA. Samotný OS Rovnost je představen posledním realizovaným číslem HPA 

[HPAč. 15], a to článkem „ROVNOST - náš cíl a naše zbraň“ [Přípravný výbor OS Rovnost 

2000]. Představení OS Rovnost anticipuje vznik platformy, která v HPA dostane prostor pro 

kritiku konkrétních problémů a návrh řešení. Cílem této platformy má být konkrétní činnost 

zanechávající hmatatelné výsledky. Nikoliv jen burcující kritika a seznamování čtenáře 

s myšlenkami sociálního anarchismu, jak tomu bylo v raných číslech HPA. „Od srpna 2000 

začíná fungovat na území ČR nový odborový svaz. Jeho název je Odborový svaz Rovnost. 

Proč právě Rovnost? Protože to je náš cíl i prostředek. OS Rovnost je odborovým svazem 

nezávislým, ale ne nepolitickým. Politika do odborů patří, i když to mnozí veřejně zamítají. 

Naše politika, však není politikou nějaké strany, je to politika dělnické třídy, politika sociální, 

politika anarchistická. Metodou práce anarchistického odborového svazu je přímá akce. Je to 

přímý nátlak tam, kde jsou pracující-výrobci nejsilnější, tj. v průmyslu…Aby byla zajištěna 

opravdová rovnostářská a tedy spravedlivá struktura organizace a rozhodování, je OS 

Rovnost založen na federalistickém principu…Rozhodování probíhá na úrovni, které se přímo 

dotýká…míří i na mnohem vyšší cíl - pomoci při budování svobodné společnosti rovných lidí, 

anarchistického komunismu“[Přípravný výbor OS Rovnost 2000]. OS Rovnost je představen 

zopakováním důvodů, proč bude založen a souhrnem principů, na kterých má fungovat, a 

které ho mají odlišit od ostatních svazů. V textu je i explicitně zmíněno, že OS Rovnost má 

být prostředkem k organizaci pracujících, jejímž finálním cílem je reorganizace současné 

společnosti.   

 

5.3.3 Další zastoupená témata 

Tři výše zmíněná témata jsou dominantní částí obsahu HPA. Z minoritních témat je 

v HPA zastoupeno zdravotnictví, kterému je během vydávání HPA věnováno několik textů. I 

tyto články jsou kritikou systému a obsahují výzvy k organizaci a následnému odporu. 

Příkladem může být článek z druhého čísla HPA „Situace ve zdravotnictví – neustálá výzva 

ke generální stávce“[Anon. 1997g]. Skrze popis svého pohledu na situaci ve zdravotnictví se 

text snaží čtenáře přesvědčit o krizi celého systému, jehož je situace ve zdravotnictví 

symptomem, a které musí čelit jak lékaři, tak pacienti. „Horké chvíle prožívají zdravotníci 

nejen jako špatně ohodnocení pracující, ale i jako možní adepti na sociální podporu…Lékaři i 
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pacienti jsou na jedné lodi a musí se aktivně zapojit do politických akcí na obranu 

zdravotnictví. Nedopusťme zavření byť jediné nemocnice!!!“ [Anon. 1997g] 

Výjimečně se objevují články věnující se problematice školství, resp. eventuelního 

zpoplatnění vysokého školství, což je článkem „Co nám přinese a o co nás připraví nový 

vysokoškolský zákon“ ostře odmítnuto [O. D. 1998]. Tento článek svým tématem kontrastuje 

se standardním obsahem HPA, který je cílen na manuálně pracující. Toto téma je později 

postoupeno jiné tiskovině vycházející pod kuratelou FSA – časopisu Ferrer.  

 

Ač byl HPA tiskovinou zaměřenou hlavně na pracující a její obsah se z velké většiny 

sestával z témat, která se pracujících přímo dotýkala, nalezneme v HPA několik článků, které 

komentují dění na krajně levicové scéně, či spíše účtují s některými skupinami, které jsou 

běžně vnímány jako krajně levicové. 

HPA v těchto případech fungoval jako možnost, jak širšímu čtenářstvu, často mimo 

anarchistické hnutí, představit vztah FSA ke zbytku scény. 

V šestém čísle je celá jedna strana věnována událostem z 16. května 1998, kdy došlo 

ke střetu Policie ČR a účastníků pochodu pořádaného v rámci Global street party. HPA sice 

akci označuje sice textem „Kdo byl 16. Května večer v ulicích Prahy?“[Anon. 1998h], za 

počin „alternativní mládeže bez jakéhokoliv smyslu a politického vyznění“ [Anon. 1998h], 

nicméně odsuzuje zákrok policie proti demonstrujícím. Je uveřejněn text, který je předestřen 

jako „Prohlášení FSA k událostem ze soboty 16. Května“ [FSA 1998c], kde je odsouzeno 

policejní násilí jako fenomén doprovázející aktuální společenský řád42. „…viníkem nepokojů, 

které zaplavily ulice hlavního města je zcela jednoznačně Policie…Dalším viníkem…je 

kapitalistický systém, který zvláště mladé lidi dohání na hranici zoufalství…Policie při tomto 

zákroku ukázala svou pravou tvář – nikoli strážce takzvaných zákonů a takzvaného veřejného 

zájmu, ale jako surová represivní složka, jejímž prvořadým účelem je zastrašit a zterorizovat 

skutečně opoziční tendence a skupiny lidí“[FSA 1998c]. 

V dalším (sedmém) čísle vychází článek „Local street party – Praha 29. 8. – oslava 

demokracie‘“ [PW 1998g]ostře se vymezující vůči samotnému fenoménu ‚street parties‘. 

Text vychází v reakci na akci konanou v Praze v srpnu 1998. „Na konci srpna se v Praze 

konala již druhá pouliční "demonstrace”, svolaná radikálními ekology a některými 

"anarchistickými" skupinami… jednalo se pouze o zábavnou atrakci pro pražskou 

                                                           
42Tentýž text je zveřejněn i v SP [SP č. 13: 7]. Vzhledem k rozdílnému charakteru obou tiskovin je možné 
soudit, že tento text byl mířen jak směrem dovnitř federace, potažmo scény (uveřejnění v SP), tak směrem vně 
(uveřejnění v HPA). 
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maloburžoazní a "alternativní” mládež, která se přišla pobavit pod Černorudými prapory 

několika zmatených lidí, kteří se stále ještě vydávají za anarchisty. Celou akci, v jejímž čele 

byl nesen transparent “Legalizujte marihuanu!”, doprovázeli ze svých aparatur přední 

pražští diskžokejové z těch nejexkluzivnějších klubu, kam se chodí bavit zlatá mládež, jejíž 

kapesné mnohdy převyšuje dělnické platy. Pořadatelé tentokrát ukázkově kolaborovali s 

policií a úřady a celý pouliční karneval pro ty, kteří ještě na své kůži nepocítili skutečné 

sociální problémy, byl skvělou ukázkou "tolerance" (ve skutečnosti rezignace) v rámci 

"občanské společnosti”. Politici, pořadatelé i policie si pochvalovali, že nedošlo ke konfliktu, 

pražská mládež se báječně pobavila a opravdoví anarchisté a pracující mohou jen vzteky 

zatínat pěsti, jací parazité se to přiživují na naší myšlence“ [PW 1998g]. Text jednoznačně 

odmítá ‚street party‘ jako anarchistickou aktivitu. Implicitně je zde přítomna kritika jiného 

pohledu na anarchismus, než jaký zastává FSA. Tedy jako výzvy vůči státu a kapitalismu, 

která má ambici organizovat nespokojené a mluví o redefinici společenských vztahů skrze 

revoluci. Je zjevné, že aktivisté FSA nechtějí být zaměňováni s účastníky akce. V podobném 

duchu se nese i další text „‘Street party‘ v Praze“[Anon. 1999d] otištěný v jedenáctém čísle, 

který se velmi negativně vymezuje vůči průběhu street party z června 1999, v článku se 

doslova píše, že „sociální anarchisté nejsou opilé a zfetované trosky, potácející se po 

pražských ulicích“[Anon. 1999d]. 

 

Je také zajímavé upozornit, jaká témata v HPA nenajdeme. Ač byla FSA antifašisticky 

zaměřenou skupinou, nikde se na stránkách HPA nevyskytne žádný antifašisticky laděný 

článek.  

HPA se nijak nestaví k problematice důchodů, byť je jasné, že tato problematika se 

dotýká každého pracujícího. Důvodem může být předpoklad, že po reorganizování 

společnosti dle sociálně anarchistických ideálů, k čemuž je na stránkách HPA opakovaně 

vyzýváno, by samozřejmě starost o lidi v důchodovém věku nezjišťoval stát skrze finance, 

které vybírá od aktuálních plátců sociálního pojištění, ale společnost, která bude dost bohatá a 

solidární, aby i důchodcům zajistila odpovídající životní standard. 

 

Vydávání HPA orientovaného na pracující je zastaveno patnáctým číslem - paradoxně 

ve chvíli, kdy vzniká odborový svaz, který má ambici nabízet alternativu vůči ostatním, tvrdě 

kritizovaným odborům a měnit poměry, které jsou během celého vydávání HPA terčem 

kritiky. 
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5.4 Ferrer 

Ferrer byl časopis vydávaný Svazem libertinské mládeže spadajícím pod FSA v roce 

199943 a jeho cílovou skupinou byli mladí lidé, kteří studují či právě svá studia dokončili. 

Vyšla pouhá dvě čísla této tiskoviny. Časopis byl pojmenován po španělském anarchistovi a 

mysliteli Francescu Ferrerovi y Guardiovi, který byl v roce 1909 bez soudu popraven po 

takzvaném „Tragickém týdnu“, což je označení násilných střetů, ke kterým došlo v Barceloně 

v létě 1909 [Ubieto Arteta et al. 2007: 605]. 

Tento projekt byl zaměřen na tři témata. Hlavním tématem jsou sociální problémy 

mladých lidí, následují představování sociálního anarchismu a antifašistická agenda. 

Fakt, že Ferrer byl zaměřen hlavně na studující, resp. na mladé, kteří se teprve chystají 

shánět zaměstnání, je zjevný z titulní strany obou časopisů - obě vydaná čísla Ferreru mají na 

titulní straně velmi podobné články, „Mládež bez budoucnosti?!“[Anon. 1999e] a „Jsme 

mládež bez budoucnosti?!“[DL 1999a]. Oba články ostře kritizují společenské poměry a 

poukazují na špatnou situaci, v níž jsou čerství absolventi při hledání práce. Článek z prvního 

čísla Ferreru je obžalobou systému, který je údajně příčinou problémů, které mají absolventi 

po dokončení studií.„Opravdu skvělé zítřky, které nám nabízí kapitalismus, jeho přisluhovači 

a zrádci našich zájmů politici se svými stranami, a je jedno, jaké jsou barvy či politické 

orientace. Všechny ty nenaplněné sliby o tom, že budoucnost patří mladým a vzdělaným, nám 

otvírají oči a ústa…“[Anon. 1999e:2]. Článek končí burcujícím vzkazem „Nesmíme mlčet! 

Musíme bojovat! Organizujme se!“[Anon. 1999e: 2]. Toto je rys typický i pro ostatní 

tiskoviny FSA, které samozřejmě razí vizi federace. A to, že je nutná změna celého 

společenského systému, která bude provedena koordinovanými masami nespokojených, kteří 

se v tuto chvíli neozývají nebo tříští své síly snahou vydobýt si částečné změny na současném 

systému. Oproti tomu článek z druhého čísla „Jsme mládež bez budoucnosti?!“[DL 1999a], 

kromě označení příčiny daného stavu a výzvy k jeho řešení, nabízí i několik rad, jak se situací 

nezaměstnaného absolventa vypořádat – např. dále studovat či se vydat do zahraničí [DL 

1999a: 5]. Téma absolventské nezaměstnanosti je doplněno o přehledný článek„N ěkolik rad 

čerstvě nezaměstnaným“[Redakční kolektiv Ferrer 1999], jenž radí, co a jak má dělat čerstvý 

nezaměstnaný – z kontextu je jasné, že text cílí na člověka, který je v této situaci poprvé 

v životě a do styku s úřady zatím přicházel minimálně. 

                                                           
43 Tento rok ve své práci uvádí André Reinders [Reinders 2003: 19]. Samotná dvě vydání Ferreru jsou 
nedatovaná, ale je uvedeno, že se jedná o stejný ročník. 
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Tématem, které se dotýká mladých mužů té doby44, je základní vojenská služba, která 

je na stránkách Ferreru odmítnuta a najdeme zde i kritiku pronásledování těch, kteří odmítnou 

nastoupit k odvodu. „A ty odpírače, kteří se za svou statečnost za zdi věznice přece jen 

dostali, považuji za vězně svědomí.“[MH 1999]. Tento text „Odpírači jsou vězni 

svědomí“[MH 1999] je opět zakončen výzvou k organizaci nespokojených. 

Ve druhém čísle Ferreru je také možné najít grafiku s heslem ‚Žij bez drog‘[Ferrer č. 

2: 4], což je jasné vymezení se vůči psychotropním látkám, což je v relaci s postojem FSA, 

který je prezentován i v jiných jejích tiskovinách [srov. Anon. 1999d].  

Tématem týkajícím se hlavně mladých lidí jsou [tehdy diskutované] plány na státem 

sjednocené maturity a placení školného. V obou číslech je kritizována údajná nekoncepčnost 

záměru sjednocených státních maturit a školné je viděno jako snaha omezit přístup ke 

vzdělání [Anon. 1999f, DL 1999b]. Zpoplatnění služeb poskytovaných státem je kritizováno i 

v ostatních tiskovinách FSA/FAS (srov. kapitoly věnované Hlas přímé akce, Svobodná 

práce). 

 

První číslo Ferreru se věnuje tématice, která odpovídá názorovému směřování FSA. 

Ale nikde není představení přímo samotné FSA či ideálů sociálního anarchismu. Jediné, co je 

v prvním čísle možné najít, jsou reklamy na ostatní tiskoviny FSA a kontakty na FSA, ale 

také na AFA. Druhé vydání časopisu působí jako projekt FSA výraznějším způsobem. Kromě 

toho, že na poslední straně přináší nabídku textů vydaných v anarchistické knihovně FSA, 

přichází také s titulní stranou, kde je kromě výše zmíněné úvahy o budoucnosti mladých 

otištěno ještě představení sociálního anarchismu. Jedná se o šest hesel, které mají nastínit, co 

je sociální anarchismus. 

„Co je sociální anarchismus? 

-Ucelený pohled na člověka i společnost, hlásící se k ideálům revolučního anarchismu, jakožto 

jediné rovnostářské formy vedení třídního boje ze strany pracujících, nezaměstnaných a mládeže. 

-Strategie, vyplývající z přesvědčení, že prostředky použité k dosažení našich cílů, musí vždy 

odpovídat cílům samotným. Krátkodobé a dlouhodobé cíle si tedy nesmí odporovat. 

-Taktika postupného vybudování politicky jednotné masové anarchistické organizace, jakožto 

jediného historicky známého prostředku, který může svojí silou, idealismem a organizační sítí vtisknout 

sociální revoluci anarchistický charakter. Charakter budoucí revoluce je tak přímo předurčen tím, jaké 

myšlenky zapustí kořeny mezi masami utlačovaných a vykořisťovaných lidí. 

                                                           
44 Základní vojenská služba byla v roce 2004 zrušena. 



86 
 

-Způsob práce, v němž jednotlivé součásti organizace tvoří přímo zárodky budoucích struktur 

anarchistické společnosti. Sociální anarchisté při vstupu do budoucí sociální revoluce neimprovizují, 

každý člen takové organizace ví co, je jeho povinností. Skupiny a regiony se promění v územně správní 

jednotky, odborový svaz se promění na síť syndikátů, spravujících výrobu, Obranné výbory okamžitě 

začnou stavět anarchistické milice, studentské syndikáty vytvoří společně s učiteli školskou samosprávu 

apod. 

-Způsob společenské organizace, založený na vícestupňové federaci komun-komunit, obcí, měst, a 

regionů, které jsou nástroji politické samosprávy. Syndikáty pracujících spravují, inovují a koordinují 

výrobní prostředky, ale pracují na společnou objednávku územních útvarů, v nichž mají své slovo nejen 

pracující, ale obecně všichni členové společnosti. Ekonomika pracuje na základě poptávky a omezení 

přírodních zdrojů a trvale udržitelného života, nikoli na základě centrálního plánování. 

-Sociálně-anarchistická organizace je, obrazně řečeno, semínkem, z něhož může jednou v 

budoucnosti vyrůst rostlina anarchistické společnosti.“[Anon. 1999g]. 

Představení sociálního anarchismu ve Ferreru se liší od zevrubnějšího představení 

sociálního anarchismu v Hlasu přímé akce či Svobodné práci. Informace zde jsou praktického 

rázu a jsou podány poměrně ‚syrově‘ a stručně, kdy tvrzení o sociálním anarchismu nejsou 

doplňována o filozofující zamyšlení a rozvité historické vsuvky kritizující stát a kapitalismu, 

ale jde o úsporné a jasné představení toho, jak by společenství založené na ideálech sociálního 

anarchismu mělo fungovat. Tento krátký text je implicitní výzvou k tomu, co je v obou 

číslech Ferreru zmíněnou několikrát explicitně – k organizaci nespokojených. Na apely 

k organizovanému odporu naráží čtenář Ferreru často, výrazně častěji než u jiných tiskovin 

FSA (které mají samozřejmě jiný rozsah a strukturu). Snad je to tím, že obě čísla časopisu 

Ferrer mají dohromady pouhých čtrnáct stran, ale dalším důvodem může být i snaha zapůsobit 

na mladé potenciální aktivisty. Mladí lidé mívají zpravidla poměrně radikální vidění světa, 

což je voda na mlýn záměrům FSA.  

Kontext anarchismu je v obou časopisech ozřejmován statí věnovanou historické 

osobě spojené s anarchismem. V prvním čísle je pojednán život Francesca Ferrera y Guardiay 

[Anon. 1999h], po němž je tiskovina pojmenována, druhý díl obsahuje článek zabývající se 

životem Michaila Bakunina [PW 1999f].  

 

Poslední důležitým motivem obou časopisů Ferrer je antifašismus. Jde o výtah 

z monitoringu neonacistické a fašistické scény a výzvy ke společným antifašistickým akcím. 

Jako příklad zmiňme článek „Zastavme pravičácké pochody“[Mich 1999], který propojuje 

apel vůči krajné pravici s pohledem FSA na fašismus, tedy jako na konsekvenci současného 
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systému.“Pokud fašisté uvidí organizovaný odpor…mají antifašisté z části vyhráno. Skutečné 

vítězství nad fašismem však může přijít až se zničením kapitalistického systému, který vznik 

fašistických tendencí umožňuje.“ [Mich 1999]. Jak již bylo zmíněno, v prvním čísle časopisu 

je možné najít krátké představení Antifašistické akce [Ferrer č. 1: 3] a kontakt na ni – jde o 

důkaz jisté blízkosti mezi AFA a FSA, které v budoucnu přeroste v přechod mnoha aktivistů 

z AFA do FSA. 

 

Zajímavostí časopisu Ferrer byla jeho cena. První vydání bylo zpoplatněno cifrou pět 

korun, druhé vydání bylo k mání za dobrovolnou cenu. Druhé číslo je číslem posledním, aniž 

by tato skutečnost byla nějak naznačena. 

 

5.5 Akce! 

V roce 2003 dochází vstupu mnoha aktivistů AFA do FSA. V praxi jde o takový 

přesun aktivistů, že tří ze čtyř regionálních skupin AFA se spojí s FSA [Redakční kolektiv 

Akce! 2003]. Čtvrtá skupina [AFA Brno], která se rozhodla s FSA nespojit za nedlouho 

zaniká [AFA Brno 2003]. Tím pádem se tiskovina Akce!, která byla tištěným médiem AFA, 

svým osmým číslem stává časopisem reprezentujícím FAS, nástupkyni FSA. Osmé až 

dvanácté číslo časopisu Akce! je tedy nutné považovat za tiskoviny prezentující texty 

FSA/FAS, a proto je nutné tyto díly zařadit do naší analýzy. Jelikož jde o specifickou situaci, 

kdy tiskovina nejprve nebyla tiskovinou FSA, pak se jí na tři roky (kdy bylo vydáno pět čísel) 

stala, zaměříme se v této kapitole nejen na osmé až dvanácté číslo, ale stručně také na 

předcházející čísla45, abychom lépe podchytili změny, ke kterým během fůze obou organizací 

došlo.  

 

Čtvrtá Akce! má pouze 20 stran, což je deklarovaný standard při avizované periodicitě 

tři měsíce na číslo. Akce! měla být čtvrtletníkem (proto ji řadíme do části věnované 

periodicky vydávaným textům), leč zpravidla bylo prodlení mezi jednotlivými čísly delší. 

Tato skutečnost bývala kompenzována větším rozsahem opožděného vydání (cca 50 stran). 

Čtvrté vydání Akce! se věnuje výhradně aktuální antinacistické a antifašistické agendě. Na 

konci čísla je FSA zmíněna jako spolupracující skupina [Akce! č. 4: 20]. 

Ve velmi podobném duchu se nese i následující číslo pět. Jde převážně o 

antifašistickou agendu a vyřizování si účtů se státními orgány, hlavně policií. V tomto čísle je 
                                                           
45 Jde o čtvrté, páté, šesté a sedmé číslo, která jsou k sehnání na internetových stránkách AFA. 
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zveřejněn kontakt na ČSAF, tedy skupinu, od níž se FSA v roce 1997 oddělila. Číslo obsahuje 

několik filozofujících a historizujících článků, hlavním tématem je fašismus a jeho současné 

reminiscence [srov. Akce! č. 5]. Toto vydání také nabízí obecné zamyšlení nad termínem 

anarchismus, resp. jeho vymezení v rámci levice [Mich 2002]. FSA je opět zmíněna jako 

spolupracující skupina [Akce! č. 5:40]. 

Na šestém vydání Akce!, ze srpna 2002, již můžeme pozorovat jisté sbližování s FSA. 

První text, který o tom svědčí, je článek „Radikální projev solidarity mezi pracujícími“ o 

zaměstnaneckých nepokojích v Polsku [Lacina 2002a] podepsaný Jindřichem Lacinou, 

autorem hojně přispívajícím do Svobodné práce a pozdějším členem redakce Akce! (viz dále) 

Hned na následující straně nacházíme text o smrti Carla Giulianiho46 převzatý z internetových 

stránek FSA [FSA 2002]. Následují další dva články s tématikou, která má blízko 

k tiskovinám FSA jako Hlasu přímé akce či Svobodné práci – jedná se o přiblížení probíhající 

stávky ve Španělsku [Lukáč 2002]a kritiku společenských poměrů v Peru [Vláčil 2002]. 

V tomto čísle je také možné najít celostránkové upozornění na anarchosyndikalistickou 

skupinu ORA-S a její bulletin Alarm [Akce! č. 6: 17]. Už u šesté Akce! tedy můžeme mluvit 

o příklonu k jiným tématům, než je samotný antifašismus. 

Sedmé číslo je poslední, které vychází před propojením AFA a FSA. Úvodní část je 

věnovaná kritice NATO, jíž dominuje článek převzatý z internetového portálu ČSAF [ČSAF 

2002]. Stejně jako pozdějšími SP i Akcemi! v této době rezonuje téma vojenské přítomnosti 

západních spojenců v Asii. Články otištěné v Akci! se k tomuto fenoménu staví velmi 

kriticky. Kritika bojů v Asii se vyskytuje i v dalších číslech Akce!.   

V tomto čísle je také publikován text, převzatý z internetových stránek FSA, který se 

ironicky vyrovnává s informací zveřejněnou Mladou frontou DNES, že existují výcvikové 

anarchistické tábory, kde se aktivisté připravují na střet s policisty [Lacina 2002b]. Autorem 

je opět Jindřich Lacina. Vydání také obsahuje historizující články, hlavně o nacismu a 

fašismu. 

 

Osmé číslo Akce!, z července 2003, je prvním číslem, kde můžeme pozorovat 

propojení AFA a FSA. Čtenář je zde informován o vstupu mnohých členů AFA do FSA a 

upozorněn na změny  personálního obsazení redakce, která však zatím není představena 

[Redakční kolektiv Akce! 2003]. Ač mnozí autoři píší, že konsekvencí tohoto propojení bylo 

přejmenování Federace sociálních anarchistů na Federaci anarchistických skupin [srov. 

                                                           
46 Levicový aktivista, který byl zabit během protestů proti MMF v Janově. Po své smrti se stal ikonou levicově 
orientované mládeže. 
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Charvát 2007:167; Bastl et al. 2011:111], osmé (vydané v červenci 2003) a deváté47(vydané 

v březnu 2004) číslo Akce! se ještě pořád drží označení FSA [srov. Akce! č. 8,9]. Až 

v editorialu desáté Akce! je oznámeno plné uplatňování nového názvu [Redakční kolektiv 

Akce! 2005]. 

V čísle je možné najít řadu textů, pod nimiž jsou podepsáni autoři jako Karel Rosák, 

Pavel Pecka, Martin Koudelka či Jindřich Lacina, kteří hojně píší i do Svobodné práce a 

někteří z nich psali i do Hlasu přímé akce, zaniklého v roce 2000. V následujícím čísle jsou 

tato jména představena jako členové redakce. Jde tedy zřejmé, že za Akci! je možné 

považovat za tiskovinu spojenou s FSA/FAS.  

 

Jednou z hlavních změn Akce! pod taktovkou nové redakce je internacionálnější 

orientace – nacházíme texty o krajně levicových skupinách např. v Rusku [Pecka 2003], v 

Řecku [Rosák 2004] či v Argentině [Rosák 2005]. Pokud byl v dřívějších Akcích nějaký 

článek zabývající se zahraniční problematikou otištěn, šlo zpravidla o historický exkurz 

věnující se fašismu či nacismu. Mnohé články nyní přeloženy z cizích jazyků (angličtina, 

ruština, polština), což je oproti předchozí éře Akce! novum. 

Osmé číslo již není opřené zejména o antifašistickou tématiku, ale mnohé texty se 

z anarchistických pozic věnují společenským problémům. V pěti číslech vydávaných pod 

kuratelou FSA/FAS také nacházíme úvahy o anarchismu jako takovém a o fungování 

anarchistických skupin. To svědčí o tom, že časopis Akce! má v této éře jiné ambice, než být 

jen bulletinem s alternativně-kulturní a antifašistickou tématikou.  

 

Akce! je jediným periodikem spojeným s FSA/FAS, kde federace není představována 

explicitním textem, jakým byl např. „Sociální anarchisté – kdo jsme, co chceme?“ v HPA 

(viz výše). Způsobeno to může být zejména tím, že v roce 2003 je již FSA/FAS šest let 

fungující skupinou a Akce! není tiskovinou směřovanou apriori vně hnutí, jak tomu bylo 

v případě Hlasu přímé akce či Ferreru. 

 

Na osmém čísle Akce! zaujme přístup ke slovu ‚anarchista‘, které evokuje aktivistu – 

muže. V časopisech Akce!, které jsou spojeny s FAS, tedy v Akcích! č. 8 -12 je často termín 

‚anarchista‘ doplněn svým protějškem ‚anarchistka‘ [srov. Akce! č. 8-12]. V Akcích! č. 10, 11 

a 12 dokonce najdeme„Prohlášení ke genderové korektnosti textů uveřejňovaných v časopise 

                                                           
47 Svobodná práce vydaná taktéž v březnu 2004 již používá název Federace anarchistických skupin [SP č. 31:1]. 
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Akce!“[FAS 2005], které tvrdí, že záležitostí samotných autorů uveřejněných textů, jak se 

k tomuto problému postaví, ale i tak zde nacházíme apel, který v jiných textech spojených 

s FSA/FAS nenajdeme. „V osobních vztazích a životě, stejně tak jako na lingvistické či 

rétorické úrovni. Je důležité zvykat si na to, že antisexismus musí být naší každodenní normou 

stejně tak jako ostatní anarchistické principy, které uplatňujeme již dnes v našich 

životech“[FAS 2005]. 

Nicméně není možné říci, že by se Akce!, mezi osmým až dvanáctým číslem, 

věnovala sexismu a genderovým problémům obecně.  Spíše jde o reflexi debaty zahájené 

v létě 2002 na Antifa campu (viz kapitola „Fungování FSA/FAS v letech 1997 až 2007“). 

Osmé číslo Akce! navazuje na svého předchůdce a publikuje řadu textů převzatých od 

ČSAF - alespoň nějaké texty převzaté od ČSAF se vyskytují ve všech pěti číslech Akce!, 

která jsou spojená s FSA/FAS [srov. Akce! č. 8-12]. Tato skutečnost nasvědčuje polevení 

tenzí mezi sociálními anarchisty a ČSAF. 

 

V osmém čísle Akce! je také publikován článek „Má člověk egoismus v 

povaze?“[Koudelka 2003a], který se zamýšlí nad uskutečnitelností cíle sociálních anarchistů. 

Sociální anarchisté volají po revoluci a ustavení nové společnosti, která bude založena na 

pospolitosti a kolektivním vlastnictví. Tato formovaná společnost nutně potřebuje, aby lidé, 

kteří ji tvoří, byli schopni její principy respektovat, ba dokonce spoluvytvářet. Samozřejmě se 

nabízí otázka, zda jsou lidé opravdu takoví a zda není společnost, kterou chtějí ustavit, jen 

nedosažitelným ideálem. Autor článku odmítá premisu o vrozeném egoismu a naopak lidskou 

povahu prezentuje jako závislou na vnějších okolnostech, do kterých se člověk rodí. Člověk je 

v momentu narození tvorem neutrálním, tedy ani dobrým ani zlým. [Koudelka 2003a: 

31]„ Člověk se tedy rodí v podstatě neutrální, je povahy společenské, neboť si uvědomuje, že 

osamocen by pouze přežíval, ale nežil. Rodí se se základními lidskými tužbami a potřebami. 

Jinak se jeho povaha utváří okolím. Jeho povaha se stává výrazem lidských poměrů, tedy 

poměrů, v nichž žije. Dokládá to mnoho skutečností a příkladů z jeho života. Pro Indiána v 

Americe bylo vlastnění půdy něčím „nepřirozeným“, zatímco pro majitele půdy v osmnáctém 

století to bylo základním lidským právem. Pro obyvatele starého Řecka byla homosexualita 

nejvyšší formou lásky, zatímco pro Angličana viktoriánského věku něčím odporným. 

Existovaly, a snad ještě i existují, státy, v nichž byla trestná sebevražda. Dnes by to pro 

mnoho západních států bylo něco nepochopitelného. Když se mění společenské podmínky, 

mění se rovněž i lidská povaha“[Koudelka 2003a: 31]. 
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Autor se však logicky musí vypořádat s námitkou, proč lidé páchají zlé skutky. Činí to 

takto;“ Kapitalisticko-liberální systém nás nutí vzájemně si konkurovat, abychom vůbec 

přežili a dosáhli alespoň nějakých základních podmínek k životu – bydlení či zaměstnání. Nutí 

nás konkurovat si všude – ve společnosti, v našem volném čase, ale hlavně na pracovišti…. Je 

také bezesporu jisté, že současnou kriminalitu, nesolidárnost a vzájemné agresivní chování z 

mnohem větší části způsobuje či vytváří samotný kapitalistický systém, neboť je založen právě 

na vzájemné dravé konkurenci, aroganci a agresivitě“ [Koudelka 2003a: 32]. 

Dle názoru autora je tedy člověk determinován prostředím, v němž vyrůstá a následně 

se pohybuje. Autor vnímá současný systém – kapitalismus jako prostředí, které nutí člověka 

jeho solidární a kominutární vlohy potlačovat, což vede k situaci, že kapitalistická společnost 

tento „dobrý“ rozměr lidství postrádá a hlavně nám současná situace podsouvá, že lidé jsou a 

priori zlí. S tím autor nesouhlasí a implicitně nabízí řešení: odstranění kapitalismu a ustavení 

společnosti, která bude člověka motivovat uplatňovat pozitivní (nesobecké) vzorce chování. 

Tento článek je nejen kritikou současného společensko-ekonomického zřízení, ale také 

obhajobou reálnosti vizí, které sociální anarchisté ve svých textech předestírají.   

Jak již bylo naznačeno, časopis Akce! se zhruba mezi šestým a osmým výtiskem stal 

arénou, kde byly publikovány texty různých anarchistických formací. Nicméně je možné 

narazit také na kritiku jedné skupiny jinou skupinou. Jde o text „Solidarita revolučně 

marxistická“, což je text převzatý od FSA kritizující ORA-S, které vytýká příklon k etatické 

levici. Paradoxně, ORA-S záhy zaniká. „komunismus je svobodná společnost, kde jsou lidé 

zbaveni ekonomického, politického a společenského útlaku. Smyslem komunismu není 

znárodnění. Smyslem komunismu není hra na produkci a na změnu ekonomických vztahů. 

Smyslem komunismu je osvobození člověka, s čímž souvisí uspokojení, naplnění jeho potřeb… 

bolševický experiment v Rusku názornou ukázkou toho, co je přesným protipólem 

libertinského komunismu. Sovětský režim totiž vedl k zotročení… Anarchistům, milí přátelé, 

nejde o převzetí moci, tím méně o moc neomezenou. Anarchistům jde o odstranění moci, 

protože podstatou moci je možnost někoho donutit k něčemu, s čím nesouhlasí…I v okamžiku 

změny ekonomických podmínek musí jít změna ekonomická ruku v ruce se změnou politickou a 

sociální, a tedy s naprostým, rozhodným a okamžitým odstraněním donucování“[Barevný 

2003]. 

Text důrazně odděluje anarchistický pohled na termín komunismus od pohledu, který 

připisuje bolševickým komunistům. Článek mluví o nutnosti moc eliminovat, nikoliv ji 

převzít, a odmítá upřednostnění ekonomické změny nad změnou společenskou. To je v relaci 
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s jinými texty FSA/FAS, které tvrdí, že již před samotnou revolucí má docházet k organizaci 

obyvatelstva, která má předjímat budoucí společenské uspořádání.  

Akce! se od osmého čísla se stala tiskovinou, která se po tematické a hodnotové 

stránce do určité míry podobala Svobodné práci a Hlasu přímé akce. Avšak jeden zřejmý 

rozdíl mezi Akcí! a zmíněnými periodiky byl. V Akci! (až do dvanáctého vydání, tedy 

posledního spojeného s FAS) byl vždy určitý prostor věnovaný kultuře, což u zbylých 

periodik spadajících pod FSA/FAS neplatilo.  O větším akcentu na kulturu svědčí i informace, 

uveřejněná v devátém čísle Akce!, že federace má novou pracovní skupinu, kterou je hudební 

nakladatelství. Tato informace se ve Svobodné práci neobjevuje48[Redakční kolektiv Akce! 

2004].  Je možné se domnívat, že cílila na jiné čtenáře než Svobodná mysl. Dodejme, že právě 

zabřednutí do subkultury je označováno za důvod rozpadu FSA (viz v kapitole „Ukončení 

činnosti FSA/FAS). 

Posledním změnou čísla osm oproti číslům předešlým je reklama na Svobodnou práci, 

která se navzdory již dříve úzkým vztahům AFA a FSA v předchozích číslech neobjevovala. 

 

Další čísla pokračují v tomto trendu nastaveném osmou Akcí!, kdy je většina prostoru 

tiskoviny rozdělena mezi informace o anarchistických skupinách v zahraničí, obecně 

anarchistické úvahy a antifašismus. V editorialu desátého čísla je čtenář dokonce upozorněn, 

že toto číslo bude o antifašismu, což u této tiskoviny působí poměrně nepatřičně [Redakční 

kolektiv Akce! 2005]. Zajímavým článkem tohoto čísla je text „ Antifašismus, jak se věci 

mají?“[Lacina, Pecka, Svoboda 2005], který vysvětluje přístup FAS k fašismu.„Jakou 

společenskou roli tedy dnes hraje fašismus? Hodí se na terorizování těch, kteří jsou 

odsouváni na okraj společnosti…Dnešní čeští fašisté a fašistky se často dostávají do role 

rozhněvaných mladých lidí, nechápajících, že jsou pouhými mouřeníny, kteří slouží jinému 

pánu, než si myslí. Fašismus je ze své podstaty bezpečnostní záklopkou systému. Je způsobem, 

jak nouzově řešit sociální problémy moderní masové kapitalistické společnosti, aniž by byla 

principiálně dotčena privilegia a majetky vládnoucí třídy. Dokud existují stát a kapitalismus, 

je fašismus neustále přítomen…kapitalistické a státní elity nejsou nepřítelem fašismu, ale jeho 

pánem…fašismus je ze své podstaty nouzové řešení, připravené v repertoáru vládnoucí 

třídy…Revoluční a anarchistický antifašismus (jaký prosazuje i AFA-FAS) jako jeden z mála z 

celé škály nejrůznějších antifašismů nabízí systémové řešení, spočívající v účinné myšlenkové 

i fyzické marginalizaci (zatlačení do ústraní) fašismu, aby nepředstavoval hrozbu pro své 

                                                           
48 Ve Svobodné práce je pouze upoutávka na touto pracovní skupinou vydané CD. 
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okolí a překážku pro antiautoritářský společenský pohyb, který doufejme vyústí v sociální 

revoluci, odstraňující právě ony základní nerovnosti, útlak a vykořisťování.“[Lacina, Pecka, 

Svoboda 2005: 4-5].  

Fašismus je zde znovu líčen jako nebezpečný symptom, se kterým je třeba se i fyzicky 

potýkat. Leč fašismus je dle textu navázán na kapitalistický systém, dokonce je zde fašismus 

označen za vědomý nástroj kapitalismu.  

O radikálnosti skupiny, která tiskovinu vydávala, svědčí také článek „ABC přímé 

akce“ [Bouchalová, Křápek, Hruban 2005], což je text radící, jak co nejlépe vyřešit 

očekávané problémy se státním aparátem, které pravděpodobně nastanou během ‚militantních 

demonstrací‘ [Bouchalová, Křápek, Hruban 2005: 6].    

V jedenáctém čísle najdeme několik textů opakujících postoje federace ohledně 

fungování společnosti. Příkladem může být text „Nahlédnout za obzor“[Navrátil 2005], které 

se shodně staví za rovnostářskou společnost s absencí vnucených autorit. V tomto čísle je také 

otištěné prohlášení sekretariátu MAP, jehož byla FSA/FAS členem. „Svět 2005“[MAP 2005]. 

Jde o kritiku kapitalismu, potažmo vojenských intervencí, které jsou popisovány jako 

konsekvence kapitalismu. „Kapitalismus nás nevykořisťuje jen ekonomicky, sociálně a 

kulturně - těží ze strachu z ostatních pracujících, ze ztráty zaměstnání, předsudků, strachu z 

terorismu, atd. - ale kapitál se nás pokouší mobilizovat pro své vlastní ekonomické a vojenské 

šílenství…Jednu z těchto forem dočasných prací provozují prostředkovatelny práce, což jsou 

nadnárodní korporace profitující z otrocké práce. Vedle jejich funkce tříštitele jednoty 

pracujících budou mít čím dál větší mezinárodní a politický vliv v tzv. Válce proti terorismu. 

Izrael například z „bezpečnostních“ důvodů používá pracovníky z Filipín, Východní Evropy a 

Číny místo palestinských pracujících“ [MAP 2005]. 

 

Jedenácté číslo je však také ještě více než  předchozí vydání věnováno kulturním 

tématům. Právě na čísle jedenáct, která bylo vydáno v srpnu 2005, je znát jistá nesourodost, 

která dost možná později přispěla ke krachu spojení FSA s AFA a zániku FAS. V jednom 

čísle je zde možné narazit na články uvažující o současném společenském systému, na druhou 

stranu to samé číslo nabízí plakát inspirovaný animovaným seriálem the Simpsons [Akce! č. 

11: 24-25], rozhovor s punkovou kapelou [Houdy 2005] a povídku, která je pravděpodobně 

alegorií na postavení jedince ve společnosti [Dostál 2005]. Anarchismus s politickými neřkuli 

revolučními ambicemi, tak jak byl představovány v Hlasu přímé akce a Svobodné práci [ani 

jedna z tiskovin v roce 2005 již nefunguje], je prezentován spolu s kulturně-alternativním 

obsahem, který cílí na mladé aktivisty, nikoliv však nutně anarchisty či dokonce sociální 
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anarchisty. Tato dichotomie je ukončena dvanáctým číslem Akce!, z února 2006. Toto číslo je 

posledním, které bylo vydáno, před rozpadem FAS. Z editorialu [Redakční kolektiv Akce! 

2006]je možné vyčíst, že redakce byla rozšířena o nové členy, jejichž vliv na dvanáctou Akci 

je značný, naopak výše zmínění redaktoři, publikující i ve Svobodné práci či Hlasu přímé 

akce, se na tomto čísle, co do autorství textů, takřka nepodílí. Toto číslo je laděno velmi 

antifašisticky. Sociálně anarchistická témata, texty o historii anarchismu či filozofující 

zamyšlení přestávají být nosnou částí Akce!. To je znát na jejich četnosti, ale i délce a 

hloubce textů. Ač je toto číslo vydáno ještě během fungování FAS, svým obsahem se podobá 

spíše Akcím! vydávaným před spojením AFA a FSA [srov. Akce! č. 4-7,12]. 

Po vydání tohoto dvanáctého čísla je vydávání Akce! na více jak čtyři roky zastaveno 

a pokračuje až v květnu 2003 třináctou Akcí. Tato čtyřletá pauza je v editorialu Akce! č. 13 

odůvodněna přesunem aktivit spojených s tištěným médiem na internet, rozpad FAS zmíněn 

není [Redakční kolektiv Akce! 2010].  



95 
 

6. Analýza neperiodicky vycházejících text ů 

Tato kapitola bude věnována textům, které nevyšly v žádném z periodik spadajícím 

pod FSA/FAS a mohou nám pomoci dokreslit identity federace. Texty byly zveřejněny na 

internetovém portálu federace. Jde o několik vybraných článků, které doplňují texty 

publikované v tiskovinách a pomáhají dokreslit obraz identity FSA/FAS. 

 

6.1 Implementace anarchismu dle FSA/FAS 

Pro pochopení postojů FSA/FAS a správnou interpretaci její identity nám bude 

nápomocná série článků uveřejněná na internetových stránkách federace. Jedná se o reakce na 

články a následné diskuze na webových stránkách rozličných krajně levicových skupin. Tato 

série čtyř článků nese název „Moc, diktatura a dějinné mýty“ a byla publikována mezi říjnem 

2002 a březnem 2003. V podobném duchu je veden i další text, „Marxismus jako náboženská 

sekta“, uveřejněný v červenci 2003 a navazující na myšlenky ve výše zmíněné sérii.  

Tyto články jsou reakcemi na jiné texty či reakcemi na reakce, leč v jistých bodech 

představují ideály FSA/FAS velmi podrobně a snaží se i zasazení do kontextu. Jelikož jde o 

‚interní‘ diskuzi mezi aktivisty krajné levice, texty se nevěnují kritice současného řádu, ale 

toho jak a jaký by měl být řád nový.  „Anarchistická-komunistická společnost může vzniknout 

jen úsilím masového revolučního hnutí, vyznačujícího se vysokou uvědomělostí. Hnutí, 

zásadně se odlišujícího od postavení několika tisíc bolševiků uprostřed 150 milionů téměř 

negramotných ruských rolníků a dělníků. Hnutí, které má na základě svého myšlenkového 

zakotvení a praktikované obrany sociálních a dalších zájmů, hluboce zažitou rovnostářskou a 

federalistickou praxi. Hnutí, které nepotřebuje direktivy a samo se řídí zdola. Hnutí, které je 

protikapitalistické a protistátní. Porevoluční anarchistická komunistická společnost je 

společností humanistickou a rovnostářskou. Sociální revoluce jako rozhodný společenský střet 

sice s největší pravděpodobností bude násilným konfliktem, ale v ní násilí tohoto typu končí. 

Taková společnost nehledá pomstu a především - nebojuje proti konkrétním lidem, ale proti 

kapitalistickým sociálním vztahům a z nich pramenícím institucím“[Lacina 2002c]. 

Leitmotivem všech pěti textů je ozřejmení vztahu, který mají sociální anarchisté 

k násilí.  

Ač v některých textech FSA/FAS je možné najít obhajobu militantnosti [srov. kapitola 

Svobodná práce], v této polemice je zdůrazněno, že násilí sice pravděpodobně bude součástí 

revoluce, avšak pouze jí. Na několika místech se autor vymezuje snaze po revoluci likvidovat 
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aktuální vládnoucí třídu či ideové nepřátele. „ Často je před námi sice intelektuálně 

zdrženlivě, ale přesto zřetelně vykreslován obraz revoluce jako slepé a kruté Nemesis, 

vražedného soustrojí, které v zájmu vyprodukování finálního společenského dobra, smete 

bezohledně vše, co mu stojí v cestě. Kronštadtští museli podle Trockého „zaplatit“, protože 

revoluce už je taková atd… Během diskuse o „nejautoritářštější“ podstatě revoluce se znovu 

ukazuje fundamentální rozdíl mezi marxismem jakéhokoli ražení a anarchismem…Lidé, kteří 

budou provádět anarchistickou-komunistickou revoluci, nemají zájem o žádné autoritářství, 

nechtějí nastolovat žádnou „diktaturu“. Znovu a znovu se jedná pouze o sebeobranu, která je 

nezadatelným právem vykořisťovaných a utlačovaných, nikoli aktem autoritářství… Z 

anarchistického hlediska proto neexistuje sebemenší oprávnění pro jakékoli násilí, vedené na 

základě bývalé třídní příslušnosti. Neexistuje ani žádné oprávnění represálií na základě 

politického přesvědčení!“ [Lacina 2003a]. 

Z těchto slov je jasné vymezení se vůči trockistům či obecně zastáncům ideje, že po 

revoluci bude nastolena jiná diktatura, tentokrát třídy, která byla v předrevoluční době sama 

utlačována. Stejně tak anarchisté odmítají přechodné období, kdy revoluce transformuje do 

delšího časového úseku jakéhosi stanného práva, kdy je násilí součástí obecného diskursu. 

Revoluce je zde opakovaně označována za sebeobranu nikoliv jako projev pomsty. 

Velmi diskutovaným tématem je také proces, který k revoluci vede. Sociální 

anarchisté zastávají názor, že změna, ke které má ve společnosti dojít, nemůže být redukována 

jen na redefinici vztahů k výrobním prostředkům, ale je nutné této změně přiznat i jistý 

společensko-strukturální rozměr. Nová společnost, pokud má fungovat, bude postavena na 

zcela jiných normativech než společnost současná.„Jenže marxisté, navyklí chápat člověka 

jako tvora, definovaného výlučně „základnou“ tj. ekonomickými vztahy, nepřikládají větší 

důležitost analýze MOCI jako antropologického a sociologického pojmu, jejíž vnímání a 

případné akceptování, praktikování nebo naopak odmítnutí, určuje do značné míry kulturní 

vzorce společnosti, society, hnutí… Anarchismus-komunismus je společnost, založená na 

naplňování lidských potřeb, solidaritě, vzájemné pomoci a především (což je třeba dnes a 

denně opakovat) sociálnosti lidí, pomocí dlouhého procesu budování hnutí a přípravy na 

sociální revoluci, vyproštěné zpod nánosů kapitalistického systému. Sociální antropologie a 

psychologie anarchismu je založená na, dějinami mnohokrát prověřeném optimistickém 

pohledu na sociálnost, a kooperativnost jako vrozenou vlastnost člověka, ne jako na něco, co 

musí být implantováno externě pomocí síly. V tomto bodě se marxisté až překvapivě přibližují 

filozofům, stojícím u kořenů buržoazního liberalismu, kteří rovněž považovali lidi jako takové 

za neschopné samovolné, sebe-organizované a přirozené socializace a předpokládali 
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nezbytnost vzniku státu. Marxisté místo toho nabízejí svůj „proletářský stát“ a (státo)stranu. 

Teprve poté, až jejich strana lidi dotáhne za ručičku do království komunismu, teprve poté, 

bude „proletářský stát“ rozpuštěn. Přemýšlet, ale o naší socializaci a lidských potřebách a 

jejich naplňování v termínech jakékoli centralizace, je naprosto scestné. Zřízení anarchismu-

komunismu je naopak založeno na mnohovrstevnaté dynamické decentralizované rovnováze 

mezi lidskými potřebami a schopnostmi a možnostmi anarchistického výrobního způsobu a 

distribuce. Tato rovnováha, necentralistická, založená na aktivní participaci a samosprávě, je 

naprostým protipólem centralizace a ze své podstaty ji vylučuje“ [Lacina 2003a]. 

Můžeme zde číst jasný akcent na vytvoření hnutí „zdola“, které tyto nové normativy 

pochopí, přijme za své a projeví vůli dle nich žít. Revoluce je jen završením tohoto procesu. 

Sociální anarchisté se vymezují vůči představě, že revoluci bude oktrojován systém, o jehož 

univerzální kvalitě budou přesvědčeni jen sami revolucionáři, nikoliv lidé, od kterých se bude 

čekat, že v tomto systému budou žít.  

Nicméně aby byl anarchistický scénář možný, je nutné osvětovou činností dojít 

k momentu, kdy společnost bude s touto změnou srozuměna a sama ji provede.„Každý člověk 

během svého života prochází tzv. socializací, což je složitý vědecký termín pro jednoduché 

začleňování do společnosti… Vyžaduje pak v dnešní společnosti stále méně přítomné 

samostatné kritické myšlení, analyzovat tyto hodnoty a případně je zpochybnit a navrhnout 

jejich nahrazení něčím jiným, jak činí anarchisté…Komunismus není záležitostí nutnosti nebo 

nevyhnutelnosti, komunismus je v konečném důsledku plodem uvědomělého prosazování naší 

svobodné volby - nebo nevznikne. Nikdo se neemancipuje proti své vůli. Nikoho také není 

možno proti jeho vůli emancipovat zvnějšku. Nikdo nebude žít podle zásad, které nezná nebo 

odmítá“[Lacina 2003c]. 

S argumentem lidské nestejnosti se anarchisté vyrovnávají podobně. Označují ji za 

sociální konstrukt [tedy něco, co nemá univerzální platnost], který musí být reformulován, 

má-li dojít k úspěšnému nastolení anarchického komunismu. „Revoluční boj se do značné - a 

já myslím, že vrchovaté - míry odvíjí především na základě ideje rovnosti. Rovnost je však 

evidentním sociálním konstruktem, světonázorovou kategorií a pro většinu lidí není 

samozřejmá. Pouze idea rovnosti umožňuje pokročit v myšlení k ústřednímu principu 

anarchismu-komunismu, tj. přiznání "všeho všem" a "každý podle svých možností, každému 

podle jeho potřeb". Pouze po uvědomění si ideje rovnosti je možné stát se uvědomělým 

spolutvůrcem a participantem anarchokomunistické společnosti… Některé nerovnosti ale 

reálně existují, např. faktické nerovnosti podle intelektu, vzdělání a schopností. Vyžaduje si 

přímo revoluční uvědomění popřít tyto nerovnosti a dojít k závěru, že pokud chceme žít v 
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udržitelné společnosti v jakémkoli slova smyslu, společnosti, schopné sociální reprodukce a 

omezující výskyt sebezničujích sociálních patologií na minimum - pak je nutné nerovnost 

systémově potlačit a rezignovat na její využívání“[Lacina 2003c]. 

 

V těchto textech je také patrný distanc od představy historické dialektičnosti, dle které 

komunismus jednou „přijde“. Anarchisté jako jedinou možnou změnu vnímají revoluci 

poučených mas „zdola“.„Anarchisté netvrdí, že cíl – anarchistický komunismus - je nutný a 

nevyhnutelný protože k němu dojde stůj co stůj, anarchisté tvrdí, že je žádoucí, protože je 

etický a představuje jediný dosud známý prostředek trvale udržitelné existence lidské 

komunity“[Lacina 2003c]. 

Je zde také obšírně diskutována otázka, jak má vypadat porevoluční společnost, resp. 

co je tedy anarchistický komunismus v praxi. Takováto společnost má stát na premise 

rovnosti všech, a to nejen co se týče potenciální spotřeby, ale také povinností, které jsou 

odvozeny z možností každého jedince. „Anarchismus-komunismus je společností, založenou 

mj. na klíčové zásadě, že ničí práva se neodvozují od jeho/její ekonomické produktivity. Každý 

přispívá podle svých možností, každý si bere podle svých potřeb (pokud není daný výrobek 

nebo služba nedostatková, pak nastupuje rozdělování podle předem daných kritérií). V takové 

společnosti je každý z nás zároveň výrobcem i spotřebitelem a také člověkem, participujícím 

na federativní společenské samosprávě“ [Lacina 2003c]. 

Jde o opuštění principů konkurence a přirozené nerovnosti a spolu s tím i o nový 

model lidské koexistence – směny zboží a služeb namísto univerzálního oběživa. 

„Anarchismus není decentralizovaný družstevní kapitalismus a ničí sociální práva a vztahy 

nebudou definovány na základě ekonomické produktivity a produkce směnné hodnoty, za 

kterou by někdo měl obdržet peníze, nebo - kupóny, spotřební poukázky nebo jak by se tomu 

říkalo. Ne, anarchismus znamená všechno všem, hned teď a společnost bez výhrad postavenou 

na principech rovnosti, solidarity a vzájemné pomoci. Samotná existence peněz by tyto 

maximy popírala“[Lacina 2003b]. 

V této sérii článků se sociální anarchisté vymezili vůči jiným konceptům sociální 

revoluce, než je jejich vlastní. Anarchisté tvrdí, že revoluce musí být provedena uvědomělou 

masou, která bude chtít nastavit nový systém, který bude rovnostářský, a nikoliv autoritativní 

vůči některé skupině obyvatel. 

Nový systém bude fungovat na principu „každý dle svých možností, každému dle jeho 

potřeb“ a bude postaven na principech, které odmítají různou hodnotu práce jednotlivých 
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obyvatel. Takovýto stav je však možný jen v případě, že dojde k redefinování pohledu na 

společnost a člověka jako takového, nemůže být žádným způsobem oktrojován ‚shora‘. 

 

6.2 Vztah k otázkám mezinárodní bezpe čnosti 

V textu „Projev FSA na shromáždění proti NATO a militarismu v Jihlavě“ je velmi 

jasně a komplexně shrnut postoj sociálních anarchistů k jednomu z hlavních témat 

mezinárodní politiky, k tématu mezinárodní bezpečnosti. Článek ve svém úvodu útočí na 

severoatlantickou alianci kvůli jejím akcím, které jsou stavěny na roveň válečným zločinům 

[Pecka 2002]. Hlavní poselství článku je však v označení NATO [potažmo celého konceptu 

mezinárodní bezpečnosti, který je zastáván západním světem] za konsekvenci a nástroj 

vycházející z kapitalistického systému. „NATO se ve své rétorice samozřejmě vyhýbá 

otevřenému přiznání své hlavní úlohy ochránce globálního kapitálu. Místo toho můžeme 

slyšet slova o ochraně „euroatlantických hodnot“, svobody a demokracie… NATO zkrátka 

mělo a stále má dvojí funkci: být jednak globálním policajtem kapitalismu a rovněž podporou 

mohutného nesmyslného zbrojení, a vyvoláváním nových hrozeb a konfliktů podporovat 

reprodukci nemalé části kapitálu, podnikajícího ve zbrojní výrobě. Jiný smysl NATO 

nemá“[Pecka 2002]. NATO, nejen, že současný systém chrání, ale také se na jeho chodu 

podílí prostředky utracenými za zbrojení.„Proto je logickou a lidskou povinností napadat 

vylhanou legitimitu této ozbrojené pěsti kapitalismu. Proto je oprávněné v duchu 

antimilitarismu požadovat, aby stamiliardy dolarů, které země NATO ročně věnují na 

zbrojení, byly použity jinak.“[Pecka 2002]. 

Sociální anarchisté odmítají odpor vztažený pouze k NATO, ale tvrdí, že řešením je 

redefinování současného společenského systému.„NATO není příčinou, je symptomem, je 

důsledkem existence státu a kapitalismu, je zhmotněním militaristických principů jim 

vlastních. Demonstrujeme-li zde svůj odpor proti militarismu, stojíme tu i na odpor proti státu 

a kapitalismu“ [Pecka 2002]. 

Řešením je odpor proti současnému systému a ustavení nové společnosti, která je 

explicitně popsaná jako anarchokomunistická. I zde je vidět, že sociální anarchisté se hodlají 

opřít hlavně o pracující a to v mezinárodním měřítku. Internacionální rozměr jejich ideálů je 

zjevný.„Teprve nová společnost založená na výrobní a spotřební samosprávě, založená na 

komunitní a regionální spolupráci, může odstranit příčiny válek. Teprve zničení 

kapitalistických ekonomických vztahů a autoritářských principů, odstranění vykořisťování a 

státního útlaku je cestou ke světu bez válek…budovat široké hnutí pracujících, které bude mít 
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sílu se důsledně postavit militarismu na odpor, které bude mít sílu oslabovat pomocí přímých 

akcí moc kapitálu. Hnutí pracujících, které začne svým jednáním, svou strukturou již v 

dnešním světě budovat zárodky toho nového. Hnutí pracujících, jemuž bude vlastní duch 

lidské důstojnosti, solidarity a samosprávy“[Pecka 2002]. 

FSA nesouhlasí s NATO v několika rovinách. Za prvé kritizuje konkrétní kroky, které 

NATO v minulosti učinilo, za druhé odsuzuje intervence v cizích zemích, ale hlavně vnímají 

NATO jako součást systému, který je třeba od základů změnit. Jako i v jiných případech, 

receptem je přechod od kapitalismu k výše popsanému systému, nikoliv snaha měnit 

jednotlivé konsekvence aktuálního systému, v tomto případě mezinárodní bezpečnostní 

politiku. 

 

6.3 Vztah k fašismu 

Postoje FSA/FAS k fašismu, potažmo antifašismu, jsou podrobně rozebrány v sérii tří 

textů „Obrana revolučního antifašismu I-III49.“  Je možné vyčíst několik rysů, které byly 

specifické pro pojetí antifašismu v podání FSA/FAS. 

První text je reakcí redakce Svobodné práce na článek aktivisty Jakuba Poláka 

v časopisu A-Kontra. Motivem textu je vymezení se vůči Polákově pojetí antifašismu a 

dokonce anarchismu obecně. První zásadní rozdíl je v chápání fašismu. Zatímco Polák vidí 

fašismus jako aktuální trend, dle FSA se jedná o doprovodný jev kapitalismu. „Fašismus není 

projevem krátkodobých trendů, ale funkčním prvkem třídní kapitalistické společnosti jako 

takové, bez ohledu na politickou garnituru nebo stav politické kultury. Považovat fašismus 

(nebo jeho projevy) za dobovou záležitost je chyba, která neumožní vidět problém v celkových 

souvislostech“[Redakční kolektiv Svobodné práce 2003]. 

Z této reakce je také patrný akcent na organizovanost anarchistického hnutí, chce-li 

dosahovat svých, byť v tomto případě dílčích cílů. „Je rovněž třeba zdůraznit, že podstatný 

fyzický i kvalitativní nárůst akceschopnosti souvisí se vznikem AFA a organizovanými 

aktivitami na tomto poli… Bez organizace (= zdroje vzájemné pomoci, solidarity a 

akceschopnosti) je snadné podléhat obavám, způsobeným vzájemnou izolovaností a užírat se 

„trendy“, hrozícím nám údajnou záhubou“[Redakční kolektiv Svobodné práce 2003]. Důraz 

na nutnou organizaci anarchistů je v relaci s dlouhodobým názorem FSA, který byl 

prezentován i v jiných textech. 

                                                           
49 První část této třídílné polemiky byla otištěna v deváté Akci! [Akce! č. 9: 35-38]. Jelikož pak následovaly dva 
další texty, které na první navazovaly, je celá tato polemika rozebrána zde, nikoliv v kapitole věnované Akci!.  
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I v tomto sporu je znát rozdílný pohled na vymezení anarchismu jako takového. Tento 

spor byl v roce 1997 příčinou rozpadu hnutí (viz v kapitole věnované Svobodné mysli). 

Sociální anarchisté, kteří se tehdy odloučili z ČAF, vnímali anarchismus jako poměrně úzce 

vymezenou platformu, na které je možné se organizovat, ovšem jen za předpokladu, že 

aktivisté sdílejí totožné ideály. Obhajoba organizování na základě poměrně jasně vymezených 

ideálů je přítomna i zde. „Bez komentáře ponecháváme Polákovo podsouvání, že budování 

anarchistických organizací je „sektářství“. Bez tohoto „sektářství“ by neexistovala základna 

pro revoluční antifašismus a jeho rozvoj“[Redakční kolektiv Svobodné práce 2003]. 

Kromě neshod ohledně vymezení fenoménu fašismu (viz výše) je hlavní rozpor mezi 

Polákem a redakcí SP v pojetí boje s tímto fenoménem. Jakub Polák operuje pojmy jako 

veřejné mínění a demokratický justiční systém, naopak sociální anarchisté tento přístup 

striktně odmítají s poukazem na svůj nesouhlas se systémem jako celkem, v němž je, dle 

jejich názoru, fašismus dokonce zakořeněn.„Ve společnosti soupeří protikladné sociální etiky 

a světonázory – dominantní etika – či spíše ne-etika kapitálu, státu a hierarchie – a opoziční 

etika anarchistická… Představa, že se nám podaří legálně vnutit vládnoucí třídě naší 

představu o lidskosti, je absurdní.“ [Redakční kolektiv Svobodné práce 2003]. 

Důležitým rozměrem postoje FSA/FAS je také uvědomění si, že z hlediska aktuálních 

právních norem je možné na ně pohlížet stejně jako na krajní pravici. I proto Polákův 

antifašismus odmítají„…pod pojem „extremismus“ se pohodlně vejdeme kromě neonacistů i 

my – anarchisté a revoluční antifašisté“ [Redakční kolektiv Svobodné práce 2003]. 

Sociální anarchisté dále dodávají, že o legitimitu ani uznání společenské majority 

nestojí.„Ti od počátku upírají státu legitimitu existence a odmítají jej jako instituci, jejímž 

prostřednictvím bychom měli jednat a uznávat její procedurální postupy“[Redakční kolektiv 

Svobodné práce 2003].  

Sociální anarchisté jsou oproti Polákovi zastánci takového boje proti projevům 

fašismu, který je dle jejich mínění účinný a nutný pro skutečnou obranu před krajní pravicí, 

bez ohledu na legálnost takového přístupu. A to jak narušováním akcí, které jsou s fašismem 

spojené, tak šířením osvěty, která bude vysvětlovat vztah sociálních anarchistů právě 

k fašismu. „Tam, kde se proti naší komunitě (mající několik rovin a nejšířeji představované 

pracující třídou) postaví síla, snažící se napadat její svobodu (a existenci), pak má komunita a 

její příslušníci nepopiratelné právo (a také povinnost, pokud si váží sebe sama) se bránit 

odpovídajícími a účinnými prostředky. Nikoli legálními, ale účinnými… Účinné prostředky 

jsou takové, že protivník jejich použití registruje a koriguje podle toho své chování…Znamená 

to fyzicky zamezit působení a agresi fašistů v dané komunitě. Znamená to paralyzovat jejich 
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propagační prostředky. Všestranně narušovat jejich organizačně-politické snahy a současně 

působit anarchistickými vzdělávacími, propagačními a kulturními aktivitami v 

komunitách“[Redakční kolektiv Svobodné práce 2003]. 

Nicméně hlavní rozpor mezi názorovými oponenty je v příčině fašismu. Pojetí 

antifašismu dle FSA/FAS musí být kromě samotného boje s projevy fašismu orientované i na 

odstranění jeho kořenů (viz výše). Právě proto je podle federace nutné opustit hřiště 

demokratické legality a směřovat k celospolečenské změně„Antifašismus není o právnicky 

přesném hledání individuálních viníků. To znamená řešit primárně následky, nikoli 

příčinu…Revoluční antifašismus jako jediný z mnoha antifašismů nabízí systémové řešení, 

spočívající v účinné myšlenkové i fyzické marginalizaci fašistů, aby nepředstavovali hrozbu 

pro své okolí a překážku pro antiautoritářský společenský pohyb, který doufejme, vyústí v 

sociální revoluci, odstraňující právě ony základní nerovnosti, útlak a vykořisťování…„Co 

revoluční antifašisté považují za měřitelné úspěchy? Nejsou sociální inženýři a nemyslí si, že 

je možné paralyzovat fašismus v rámci dnešní kapitalistické společnosti. Právě proto, že 

fašistické tendence představují „záchrannou brzdu“ systému, budou v určité podobě existovat 

stále a je naivní myslet si, že v rámci třídní, státní kapitalistické společnosti, mohou být 

vykořeněny. Mohou ale být marginalizovány a o to právě jde“ [Redakční kolektiv Svobodné 

práce 2003]. 

Na tento text FSA bylo reagováno v jiném čísle tiskoviny A-Kontra, v důsledku čehož 

FSA, již pod názvem FAS, uveřejnila svou reakci. Jde vlastně o shrnutí dosavadních postojů a 

opětovné vymezení se vůči antifašismu, který se snaží opírat o státní instituce. Kromě 

principiálního odmítnutí je takovýto antifašismus označen jako neúčinný.„Stanovovat pro 

revoluční společenskou změnu nutnost dosažení "většinového" souhlasu "společnosti", je čirá 

patafyzika. Nejenže onu většinu není možné objektivně změřit, ale výraz "společnost" je krajně 

zavádějící. Hodlají snad autoři čekat, až naše myšlenky schválí také vládnoucí třída?… 

Ignorace státu znamená ignoraci jeho mechanismů sociální kontroly v naší činnosti. Dalo by 

se tak napsat heslo do jakéhosi anarchistického desatera: "Nepoužiješ státu!" Demokrat nutí 

lidi chodit k soudu - i když výsledek je nulový, ale anarchista jim podá pomocnou ruku v 

budování domobrany a osvětě v místní komunitě“ [Rublev 2004]. 

I tento text dokazuje ambici deklarovanou již FSA v době jejího vzniku, a to sjednotit 

hnutí [či jeho část] na společných principech, a tím vytvořit akceschopný a organizovaný 

nástroj k prosazování svých cílů. I po sedmi letech byla tato idea stále platnou. „Skutečnost, 

že se nakonec česká AFA profilovala a spojila s jednou z anarchistických organizací, jejíž 

principy ji připadaly nejbližší, dokládá neodvratný proces, k němuž dojde ve všech širších 
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platformách. Vývoj AFA do podoby antifašistické skupiny FAS, byl přirozený. Nikdo není 

odmítán AFA, pokud jeho/její metody nejsou v protikladu s anarchistickými principy“[Rublev 

2004]. 

Poslední z triády „Obran revolučního antifašismu“ byla publikována v roce 2006 a šlo 

o reakci na vývoj antifašistického hnutí na sousedním Slovensku. Jde o shrnutí a potvrzení 

výše popsaných postulátů o nespoléhání na stát – naopak cílem antifašismu má být účinně 

bojovat proti fašismu a v konečném výsledku i nastolení nového společenského řádu.„Pro 

české čtenáře se jedná o parafrázi demokratické argumentace z let 2004/2005. Revoluční 

antifašismus ale znamená konfrontovat fašisty KDYKOLI a KDEKOLI, pomocí adekvátních 

prostředků (včetně násilných), odvozujících se od toho, jak jsou v danou chvíli fašisté 

nebezpeční. Orientovat se podle toho jestli policie „nekoná“ nebo existuje „iná možnosť“, je 

od anarchistů absurdní taktika… Anarchismus v žádném případě neusiluje o „priamu 

demokraciu zdola“. Anarchismus je protikladem demokracie a to i přímé. Anarchismus 

usiluje o revoluční nastolení svobodného (anarchistického) komunismu, které používá systém 

federalistické společenské samosprávy. Jakákoli „demokracie“ s anarchismem nemá zhola 

nic společného“[Lacina 2006]. 

Postoje FSA/FAS k antifašismu se neměnily a zůstávaly konstantní jak v čase, tak 

v jednotlivých článcích nezávisle na způsobu jejich zveřejnění. FSA/FAS vnímala fašismus 

jako symptom současné společnosti a boj proti němu za nutnost, při níž je nemožné spoléhat 

se na státní instituce. Naopak avizovala odhodlání bojovat s fašismem, byť třeba mimo legální 

rámec. Definitivní porážku fašismu měla dle FSA/FSA přinést až změna společenských 

pořádků. 

Symptomatický pro postoj FSA k fašismu je také článek „Projev na píseckém 

shromáždění“, který byl přednesen v září 2003, deset let po událostech, které skončily smrtí 

romského mladíka Tibora Danihela. Meritem tohoto článku je obava z vzrůstání fašistických 

tendencí v české společnosti a pronikání krajně pravicových názorů stále hlouběji do 

majoritní společnosti. Jako jeden z hlavních důvodů je uváděno toto; „Mladí lidé nevidí vůbec 

žádná východiska, jak zlepšit svou životní situaci, jak plnohodnotně prožít život v betonových 

velkoměstech či vylidněných maloměstech bez života, které jsou dnes plně závislá na 

podmínkách tržního hospodářství, orientovaného pouze na zisk“[Koudelka 2003b]. Zde je 

vidět potvrzení premisy FSA, že aktuální systém je z velké míry odpovědný za patologické 

jevy, které ho provází [srov. kapitola věnovaná Svobodná práce]. Implicitně je zde také 

obsaženo sdělení, že změna tohoto systému napomůže vyrovnání se i s fašismem. 
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K možnému vyrovnání boji s fašismem, autor dodává;„Ve svém boji a odporu proti 

těmto fašizujícím a neonacistickým tendencím se však v žádném případě nemůžeme spoléhat 

na vládu, politiky nebo jejich poskoky – policii…Dochází tak ke kriminalizaci antifašistických 

aktivit, ministerstvo vnitra extremismem označuje jak organizovaný či neorganizovaný 

neonacismus, tak i organizovaný či neorganizovaný antifašismus…Nezbývá nám tedy, než se 

sami postavit těmto totalitním jevům a tendencím. Pokud chceme žít opravdu svobodně, sami 

se musíme postavit myšlenkám a činům, které tuto svobodu ohrožují. Sami se musíme 

zorganizovat a říct jasné a rozhodné NE fašismu, rasismu a neonacismu v naší 

společnosti…“[Koudelka 2003b]. 

Kromě kritiky státního vymezení pojmu extremismus je důležitým sdělením tohoto 

textu myšlenka, že obrana proti fašismu organizovaná státem je nedostatečná a je nutné 

nespoléhat na státní složky. Jde o implicitní výzvu k antifašismu v jeho militantní formě, což 

je v relaci s jinými texty FSA (viz v kapitole věnované Svobodné práci).  

Posledním textem, který se k FSA/FAS váže je „Prohlášení o ukončení činnosti 

Federace anarchistických skupin“ publikované na podzim 2007. Tento text začíná 

prohlášením, že; „Existence FAS je už delší dobu jen uměle udržovaný stín. Po dlouhém 

mlčení tak konečně nadešla chvíle formálního ukončení činnosti“[Finn, Koudelka, Lacina, 

Rosák, Staněk 2007]. Jde o přiznání, že FAS v poslední fázi své existence nefungovala a toto 

sdělení je jen formálním ukončením bytí federace. Sami autoři tohoto prohlášení udávají jako 

nejplodnější období federace roky 1997 až 2002 [Finn, Koudelka, Lacina, Rosák, Staněk 

2007]. Prohlášení mluví o ideálech, které sice nebyly federací naplněny, ale autoři je považují 

za validní. „Dovolujeme si říci, že ačkoli se projekt federace nezdařil, snaha vynaložená na 

jeho uskutečnění nebyla zbytečná. Postoje prosazované federací byly a stále jsou 

opodstatněné.“[Finn, Koudelka, Lacina, Rosák, Staněk 2007]. Za rozpadem federace tedy 

podle tohoto textu nestojí opuštění či zásadní revize myšlenek, za které se FSA/FAS stavěla, 

ale malý počet aktivistů, kteří by tyto ideály chtěli šířit a zasazovat se o jejich uskutečnění. 

„Poslední dobou klesl počet aktivních členů federace na velmi nízkou úroveň…Velmi aktivní 

pracovní skupinou federace byla také Antifašistická akce (AFA). Prakticky celá federace 

začala postupně vytvářet prostor pro antifašistické aktivity a podílet se na nich, jako hlavní 

náplni své činnosti. Postupně se tak zájem lidí z federace přesunul směrem od anarchistické 

práce k antifašismu“[Finn, Koudelka, Lacina, Rosák, Staněk 2007]. Jako důvod útlumu 

federace udávají převážení antifašistických aktivit nad ostatními aktivitami. 
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7. Analýza text ů vydaných v Anarchistické knihovn ě 

FSA/FAS 

V Anarchistické knihovně FSA/FAS byly publikovány překlady textů zahraničních 

autorů, které byly v mnoha případech přeloženy poprvé. Jedinou výjimkou, kdy byl v rámci 

tohoto projektu vydán poprvé publikovaný text, je esej „Globalizace – kritický pohled“, jehož 

autory byly sami členové FSA. Jde tedy o jediný autorský text publikovaný v Anarchistické 

knihovně. 

Samo překládání a publikování těchto textů je v relaci se dvěma postuláty, které jsou 

spojené s FSA, resp. s vydáváním textů pod jejím patronátem. Již v první Svobodné mysli, 

vydané v roce 1995, vyšel krátký text „Obrana textu“ (viz v kapitole věnované SM). Tento 

text si vytknul za cíl rehabilitovat myšlenkový a intelektuální rozměr českého anarchistického 

hnutí, které tehdy bylo v procesu poměrně dynamického vývoje. Cestou k tomuto cíli mělo 

být právě publikování autorských či převzatých textů, týkajících se anarchismu, a tím přispět 

k rozvoji hnutí. Právě koncept anarchistické knihovny, jež poskytuje texty, které byly příliš 

obsáhlé, než aby byly publikovány v periodicích, je možné vnímat jako naplnění tohoto 

vytyčeného ideálu. 

Oním druhým postulátem je idea, že revoluce je aktem uvědomělých mas, které jsou si 

vědomy důsledků svého konání, a právě proto se onoho konání dopouští [viz např. v kapitole 

věnované neperiodicky vycházejícím textům]. Snaha vzdělávat a šířit znalosti o anarchismu – 

v tom spočíval přínos Anarchistické knihovny. 

Pro náš účel není nutná podrobná analýza jednotlivých překladů, zaměříme se však na 

to, jaké tituly byly vydávány a jak byly komentovány – některé z nich jsou opatřeny 

předmluvou překladatele z FSA/FAS. Některé tituly, na něž se federace odvolává ve svých 

axiomech, již byly podrobně probrány. Jde hlavně o manifest „Organizační platforma 

svobodných komunistů.“ (viz v kapitole věnované Svobodné práci) či Bookchinovu esej 

„Sociální ekologie a dialektické myšlení“, která byla použita jako doklad pojetí ekologie dle 

FSA (viz v kapitole věnované Svobodné práci). 

 

Pro naše účely je nejdůležitějším textem, který kdy v Anarchistické knihovně 

FSA/FAS vyšel, jediný autorský titul projektu – „Globalizace – kritický pohled“, který je 

recepcí fenoménu globalizace dle federace. Cílem této publikace je popsat a následně 

zanalyzovat aktuální společenský systém, který již (publikováno v roce 2000, pozn. aut.) měl 

rozměry celosvětového = globálního fenoménu. 
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Esej začíná vymezením pojmu globalizace a toho, jak s ním bude v tomto textu 

pracováno. 

„Termín globalizace můžeme jednoduše vysvětlit jako globální, tedy celoplanetární 

prosazení hodnot, zájmů a struktur určitého společenského systému… Dnes žijeme v systému, 

který vědci poněkud nesrozumitelně popisují jako „společnost liberálního paradigmatu“, ale 

který se dá stručně nazvat kapitalismem. Je to společnost založená na vládě menšiny nad 

většinou. Je to společnost, v níž menšina bohatých, schopnějších a agresivnějších vlastní a 

kontroluje výrobní prostředky – továrny, obchody, komunikace atd. – na které se musíme 

nechat najímat, abychom měli za co žít. Je to společnost, kde se majetek získává 

vykořisťováním lidí, spekulací, krádeží, manipulací s neexistujícími hodnotami (akcie, úpisy 

apod.), bezohledným drancováním přírodních zdrojů apod.… Globalizace znamená pro 

společenský systém známku úspěchu. Znamená, že určité společenské třídě – dnes vládnoucí 

třídě (buržoazii) – se podařilo natolik prosadit svoje zájmy a moc, že obrazně řečeno 

dohlédne už do každého zapadlého koutu naší planety…“ [FSA 2000b: 2-6]. 

Z této definice je zjevné, že autoři si tento termín spojují primárně s ekonomicko-

společenským systémem (kapitalismem), který vnímají jako hnací motor tohoto procesu. 

Vzhledem k negativním postojům FSA/FAS ke kapitalismu obecně je jasné, že takto 

vymezený termín globalizace bude v tomto textu kritizován. 

Tento systém se dle této eseje opírá o čtyři základní body. Těmi jsou: Mezinárodní 

měnový fond (IMF), Světová banka (WB), Světová obchodní organizace (WTO) a 

Mnohostranná dohoda o investicích (MAI)[FSA 2000b: 8]. Tyto čtyři ekonomické fenomény 

jsou zde kritizovány jako nástroje, které jsou v rukou nejbohatších států světa, a jejichž cílem 

je konat ve prospěch těchto aktérů. Je jim vyčítáno, že půjčování peněz podmiňují 

podmínkami, které vedou k chudobě a drancování přírodních zdrojů v zemích, které o tyto 

půjčky žádají [FSA 2000b: 8-22]. Jako důkazy jsou uvedeny některé příklady ze zemí tzv. 

třetího světa, kdy projekty, které byly prezentovány jako základ budoucí ekonomické 

prosperity, údajně nenávratně poškodily tamní životní prostředí a negativně ovlivnily život 

mnoha obyvatel [FSA 2000b: 23-26]. Tento bod je v relaci s tím, jak federace vnímá 

ekologické problémy dneška (viz v kapitole věnované Svobodné práci), tedy jako 

konsekvence aktuálního nastavení celosvětového společenského systému, který musí být 

změněn, má-li dojít k přehodnocení současného vztahu lidstva a přírody. 

Další kritika světového kapitalismu cílí na systém mezinárodních trhů, který je 

obviňován ze spekulativnosti, která ve svém důsledku vede k finančním krizím, na něž 

doplácejí lidé, kteří je nezpůsobili. Systém je popsán jako „Bublinu mezinárodní spekulace 
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dnes vytvářejí všechny peníze, které obíhají svět, hledajíce příležitost, jak se rozmnožit bez 

námahy, bez produktivní práce, bez tvorby skutečného bohatství, pouhou změnou vlastníků, 

spekulacemi s cizí měnou a s výrobky, které teprve budou vyrobeny a předány v budoucnosti, 

s dlužními úpisy již předlužených zemí, s penězi drogových mafií, s penězi za zbraně a za jiné 

nelegální a nemorální činnosti a služby. Jejich celkovou výši nelze spolehlivě změřit, ale dnes 

je odhadována téměř na 100 bilionů dolarů.“ [Arruda in FSA 2000b: 27]. Důsledkem tohoto 

chování je dle autorů eseje obohacováním na úkor občanů zemí, které tyto náklady hradí ze 

svých veřejných rozpočtů [FSA 2000b: 28]. 

V další části se autoři věnují tomu, jak je v západním světě vnímán dominující 

společensko-ekonomický systém. I v této kapitole, kde je globalizace spojena s médii a 

kulturou, je tématem ekonomický rozměr pojmu globalizace. 

„Média a většina neinformovaných občanských organizací zhusta otázku chudoby a 

deprivace převádějí na otázku hladu jako takového. Tento trik obsahuje jedním rázem dvou 

účinků: skutečná míra chudoby se podhodnocuje (trvale je podvyživeno asi 800 milionů lidí, 

ale v chudobě žijí 4 miliardy lidí – dvě třetiny světové populace) a úkol, který před námi stojí, 

je omezen na nalezení potravy pro hladovějící… Rovnice „chudoba=hlad“ zakrývá spoustu 

jiných a důležitých aspektů chudoby – otřesné životní podmínky, nemocnost, negramotnost, 

agresivitu, rozpad rodin, oslabování sociálních vazeb, bezperspektivitu a neproduktivnost, což 

jsou sociální choroby kapitalismu, které těžko vyléčí suchary s vysokým obsahem proteinů a 

sušené mléko… Jen vzácněji, pokud vůbec, média divákům připomenou přímou souvislost 

mezi ekonomickými a politickými zájmy vládnoucí třídy „Severu“ a brutálním násilím na 

„Jihu“ – p řipomenou to, co mocní nechtějí slyšet, že zbraně, používané k přeměně zemí III. 

světa na peklo, dodaly „naše“ zbrojovky, žárlivě si střežící svoje zakázky, trhy a prosperitu a 

globální konkurenceschopnost“ [FSA 2000b: 30-31]. 

Kultura západního světa je zde představena jako nástroj, který pomáhá se neškodně 

vymezovat vůči globalizovanému kapitalismu, ač mu tak vlastně slouží a nijak ho neohrožuje. 

„Kup si tato cédéčka s hudební skupinami, které jsou právě „in“ a nemysli přitom na to, že je 

vyrobily stejné nadnárodní firmy, které údajně nenávidíš…“ [FSA 2000b: 33]. 

Ekonomická globalizace je zde nastíněna jako příčina nerovností mezi jednotlivými 

obyvateli planety. „Globální kapitalismus má rovněž za následek dosud nevídané rozevírání 

nůžek příjmů těch nejbohatších a nejchudších. Dnes základní situace vypadá následovně: 225 

nejbohatších lidí na světě má společný příjem větší, než přes 2 miliardy těch nejchudších. 

Majetek 3 nejbohatších lidí na světě činí více, než společný hrubý národní produkt nejméně 48 

rozvojových zemí.“ [FSA 2000b: 33] 
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Článek však nekritizuje jen rozdělení bohatství v kontextu celého světa, tedy na 

bohatý sever a chudý jih, ale poukazuje také na principielně stejnou nerovnost i uvnitř 

společností nejbohatších zemí. „V každé kapitalistické, tj. třídní společnosti, jsou příjmy 

společenského bohatství rozděleny velmi nerovnoměrně a „prosperita“ některých je 

vykoupena chudobou, strádáním a tíživou nejistotou většiny… Obvyklá tvrzení o tom, že 

kapitalistická globalizace postihuje pouze „Jih“ a obohacuje „Sever“, jsou pouhé fráze. 

Kapitalistické globalizace obohacuje bohaté a ochuzuje chudé, přináší další zvyšování příjmů 

pro vládnoucí třídu a utahování opasků pro pracující“[FSA 2000b: 37- 40]. 

Ač je ekonomický rozměr globalizace prezentován jako hlavní téma k zamyšlení, 

konec eseje je věnován jinému fenoménu spojenému s globalizací, a to je rozvoj tzv. 

informačních technologií, které jsou zde představeny jako nástroje ke kontrole a potažmo 

disciplinaci těch, kteří je používají. [FSA 2000b: 41-45]. Dle tohoto textu globalizace s sebou 

nenese jen rozměr bohatnutí minoritní části obyvatel země na úkor zbývajících, ale také 

mechanismy, jak tento stav udržet v chodu. Tato kritika je dále rozvedena a cílena na 

legislativy mnohých zemí (mj. ČR či SRN), které prý nabývají takovou podobu, aby postavily 

mimo zákon činnosti tento systém nejen ohrožující, ale i jej pouze kritizující [FSA 2000b: 46-

49].  

Výše popsané body jsou shrnutím negativ či snad spíše popisem negativní podstaty 

globalizace. 

Autoři se zabývají i myšlenkou reformy tohoto systému, leč ji odmítají jako „největší 

ze všech vyslovitelných utopií“ [FSA 2000b: 52]. 

Jimi nabízeným řešením revoluční odstranění tohoto systému. „Sociální anarchisté již 

od minulého století prosazují univerzální hodnoty, na kterých stojí velmi konkrétní 

alternativa, stojící v opozici vůči globálnímu kapitalismu. Jsou jimi úplná ekonomická a 

politická rovnost, spolupráce namísto konkurence, odmítnutí soukromého vlastnictví, 

vykořisťování člověka člověkem, federalismus – systém, v němž má každý člen společnosti 

jeden hlas a může se podílet na rozhodování o všech věcech, které se ho týkají apod. “ [FSA 

2000b: 55]. Autoři tohoto textu kritizují kapitalismu jako takový a s pojmem globalizace 

pracují jen jako s jeho aktuální formou. Řešení sociálních nebo třeba ekologických problémů 

je podle nich změna samotné podstaty systému – kapitalismu. A to změna revoluční, nýbrž 

kapitalismus je dle autorů této stati nereformovatelný. Má být nahrazen systémem, který je 

odpovídá tzv. anarchickému komunismu (viz část práce věnovaná Svobodné práci). 
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Nyní se budeme věnovat ostatním, tedy neautorským textům, které byly publikovány 

v Anarchistické knihovně. Publikované texty můžeme rozdělit do tří kategorií. První kategorii 

je možné označit za texty primární zkušenosti. Jedná se o texty, které osvětlují historický 

kontext anarchismu, jsou psány v té době žijícími anarchisty, a věnují se událostem, které 

nakladatelé (tedy FSA/FAS)vnímají jako důležité. Jedná se zejména o pokus nastolit 

anarchismus na území Sovětského svazu a o pozdější reflexi tohoto pokusu, kterou učinila 

skupina anarchistů okolo Nestora Machna. 

O významu, jaký je těmto textům přikládán, se můžeme přesvědčit v překladatelově 

předmluvě k textu Petra Aršinova„Histrorie Machnovského hnutí“, který se zabývá právě 

pokusem o prosazení anarchistických myšlenek v raném Sovětském svazu. Aršinovova kniha 

nám představuje masové anarchistické hnutí pracujícího lidu, složené z nejchudších vrstev 

ukrajinské společnosti, které jen obtížně hledalo svoji cestu, ale již od počátku bylo 

inspirováno jasně anarchistickými myšlenkami… Mám silný pocit, že jakákoli slova jsou 

zbytečná. Příběh machnovského hnutí je příběhem tak silným, a pravdivým, že není třeba nic 

dodávat. Příběh machnovského hnutí nám naléhavě připomíná, že naše snahy, naše úsilí, náš 

boj za anarchistické ideály, je bojem za svět anarchistického komunismu a nic menšího… 

Objevíte, že anarchismus není výstřední životní styl společenských vyděděnců, ani mladistvá 

nerozvážnost, ale hluboké a zásadní sociální hnutí“[PW in Aršinov 2000: 4-5]. 

Jako předložení důkazu o životaschopné myšlenkové tradici, na níž je třeba navazovat, 

je interpretováno i vydání textu „Boj proti státu a jiné eseje“ přímo od Nestora Machna, 

v jehož předmluvě je zmíněno, že; „Zvláště v dnešní době, kdy se anarchistické hnutí octlo na 

okraji společnosti a jen těžce se probírá z úderů, které mu zasadila vlastní nedůslednost a 

zhoubný vliv autonomistické subkultury, pro nás (eseje Nestora Machna pozn. aut.) 

představují živou inspiraci a povzbuzení k další práci“ [PW in Machno 2000: 4]. 

 

Dle komentářů vydavatelů měly tyto texty primární zkušenosti být nejen inspirací a 

povzbuzením v současné práci, ale i mementem. Příkladem je komentář k textu„Kronštadtské 

povstání 1921“. Tato esej Idy Mettové je věnovaná potlačené vzpouře námořníků proti 

etablujícímu se bolševickému režimu. Vydavatelé ji vnímají jako důkaz o legitimitě ostře 

odmítavého postoje vůči etatické levici. „Doufám, že všichni anarchisté si po přečtení práce 

Idy Mettové uvědomí, že bolševismus je totalitní idea, se kterou není možné vést jen teoretické 

disputace, ale kterou je vždy nakonec nutné zničit silou, stejně jako fašismus“[PW in Mettová 

2000: 4]. 
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Druhou kategorií textů, které můžeme v Anarchistické knihovně najít, jsou analýzy 

důležitých momentů, psané s určitým historickým odstupem. I tyto publikace rozšiřují čtenáři 

obzory o kontextu anarchismu, jelikož jde však o interpretaci, nikoliv popis událostí 

současníky, jsou tyto analýzy místy doplněny vlastním interpretačním přístupem FSA jako 

např. v textu autorky Marthy A. Ackelsbergové„Mujeres libres – Svobodné ženy“, kde se 

překladatel v předmluvě vymezuje vůči autorčině chápání některých souvislostí a nabízí 

vlastní interpretaci.“ Povrchní je především klíčová a nevyhnutelná úvaha, ke které dojde 

každý autor, čtenář a zájemce, zabývající se španělskou revolucí. Je to nutnost vyslovit názor 

na vstup anarchistických odborů CNT (Národní konfederace práce) do republikánské vlády 

na podzim 1936. Ackelsbergová se hodnocení vyhýbá, připojuje pouhý popis toho, že 

kolaborace byla „menší zlo“, zcela opomíjí širokou anarchistickou opozici proti tomuto kroku 

a nesleduje, jak se vstup do vlády proměnil v začátek rozkladu a diskreditace španělského 

anarchosyndikalismu. Může být něco větší zlo, než naprosté opuštění zásad anarchismu a 

celoživotní práce v jejich smyslu?…Ackelsbergová dále například nikterak nekomentuje 

skutečnost, že členky Regionálních výborů Mujeres libres byly placenými profesionálními 

aktivistkami, které nemusely pracovat. To je praxe, kterou bereme jako danou u politických 

stran, oficiálních odborů a jiných autoritářských organizací, ale v anarchistickém hnutí?“ 

[PW in Ackelsbergová 2002: 4-5]. 

Jiné vymezení můžeme najít i v předmluvě k publikaci Vernona Richardse„Poučení ze 

Španělské revoluce“, kde, ač je publikace celkově označena za zdařilý počin, vydavatelé 

rozporují dílčí pohled autora na některé momenty anarchistické historie. „V otázce rozvoje 

anarchosyndikalistické masové organizace například naprosto nechápe, že se jedná o dlouhý 

proces, který závisí na celkovém třídním uvědomění pracujících a problém poněkud zlehčuje. 

Dále například tvrdí, že Platforma byla ve své podstatě autoritářská, což je silně diskutabilní 

tvrzení, se kterým nebude souhlasit značná část anarchistického hnutí. Předmětem sporu o 

Platformu byla totiž především otázka dobrovolné kolektivní odpovědnosti a sami autoři její 

tvrdili, že Platforma v žádném případě nepředstavuje univerzální a jediné možné řešení“[PW 

in Richards 2000: 4]. 

Čtenáři je tak nabídnuta dvojí analýza – pohled autorů a interpretace, která odpovídá 

pohledu FSA. Kromě osvětlení historických momentů, které mají význam samy o sobě, tak 

čtenář získá informace, které mu leccos napoví o FSA. Byť jsou velmi strohé – předmluvy, 

pokud už jsou publikovány spolu se samotným dílem, mají zpravidla rozsah okolo 2 až 3 

stran. Nicméně polemika s autorem je spíše výjimečnou záležitostí, obyčejně jsou předmluvy 

uvedením do děje a vysvětlením, že jde o důležité téma, které je představováno víceméně 
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v relaci s postoji FSA. I tyto publikace, které jsou psány s jistým historickým odstupem od 

událostí, kterým se věnují, jsou čtenáři v předmluvách představeny jako texty zpracovávající 

milníky ve vývoji anarchistického hnutí, ke kterým je třeba se vracet a poučit se z nich. 

Příkladem je předmluva k práci Agustina Guilamóna„Skupina přátelé Durrutiho 1937-1939“, 

která říká:„P řátelé Durrutiho měli oči otevřené, žili v reálném světě a byli schopni pochopit 

rozložení sil a podstatu třídního boje. Věděli, kdo proti nim stojí a uvědomili si, že buržoazie 

nikdy neváhala a nikdy nebude váhat použít proti revolučnímu hnutí jakékoli násilné 

prostředky. Přátelé Durrutiho uměli zformulovat pozitivní program, cestu ven ze slepé uličky, 

která je v mnohém inspirativní i pro nás, šedesát let poté“ [PW in Guilamón 2000: 4].  

 

V této druhé kategorii textů nalezneme i publikace věnující se historickým 

momentům, které nejsou spjaty s anarchismem, jak je tomu v případě textu „Kritický pohled 

na Kubánskou revoluci“. Jde o publikaci vymezující se vůči politickému vývoji na Kubě. 

V předmluvě se můžeme setkat s kritikou tohoto pojetí komunismu a adorace symbolů 

převratu na Kubě. „Znovu se v reálném životě a sociálně-ekonomickém vývoji prokazuje, že 

žádný stát nikdy nemůže sehrát revoluční roli, že svobodná komunistická společnost je 

neslučitelná s centralizací a diktaturou a komunismus není možné vybudovat na základě 

příkazů shora a policejního státu… Ještě dnes se můžete v prostředí anarchistického a 

autonomního hnutí setkat s mnoha lidmi, kteří například Che Guevaru pokládají za 

svobodomyslného autentického „komunistu.“ Dolgoffova kniha snad představuje i pro tyto 

lidi první krok, vedoucí k tomu, aby se zbavili svých iluzí a pohlédli na syrovou a 

nezkreslenou skutečnost“ [PW in Dolgoff 2001: 6]. 

 

Třetí kategorií jsou texty, které se věnují anarchismu jako myšlenkovému konceptu a 

představují jeho možné rozměry či uchopování v různých částech světa. Některé z těchto 

textů, či alespoň jejich zásadní části, byly také otištěny v tiskovině Svobodná mysl, resp. 

Svobodná práce. Klasickým příkladem jsou texty Murrayho Bookchina, jehož vliv na 

FSA/FAS byl představen v dřívějších kapitolách.  

Tyto texty jsou zpravidla pouze nekomentovanými překlady zahraničních originálů. Je 

však třeba mít na paměti, že všechny texty [nejen tato kategorie] byly vydávány proto, aby se 

v českém jazyce objevily nové zdroje informací a podněty k zamyšlení, ale FSA/FAS (i 

vzhledem k faktu, že ‚vydavatelství‘ bylo vlastně volnočasovou aktivitou členů federace a 

potenciální počty nově publikovaných titulů tím byly limitované) je vydávala s velkou 

pravděpodobností proto, že korelovaly s jejími názory.   
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Jednou z výjimek je britskému antifašismu věnovaná stať „Buď zlý na svého nácka“ 

od K. Bullstreeta. [Bullstreet 2001], jejíž předmluva se věnuje antifašismu obecně.„Zde se 

kruhem dostáváme zpět k tomu, na co jsem chtěl poukázat na začátku. Skutečným nebezpečím, 

obsahujícím v sobě návrat fašismu, nejsou dnes stále ještě relativně nepočetné bojůvky 

holohlavých fašistů a jejich politické straničky, ale trend, nastolený globální ekonomickou a 

politickou elitou, směřující k neustálému omezování osobních svobod a posilování pravomocí 

represivních složek v rámci postupující globalizace kapitalismu… Skutečný antifašista buduje 

skupinu, organizaci nebo societu zásadně antiautoritářskou, bezstátní a protistátní, založenou 

na volné dohodě, solidaritě a vzájemné pomoci“ [PW in Bullstreet 2001: 7]. Jde o zopakování 

myšlenky, která je vyslovená i v jiných textech FSA/FAS. A tedy, že fašistické tendence jsou 

konsekvencí současného systému a boj s nimi má být postaven především na prosazování 

odlišných společenských měřítek, nejen na, i třeba fyzickém, vymezování se vůči explicitním 

fašistickým projevům.  

 

Anarchistická knihovna FSA/FAS byla projektem, jehož cílem bylo do češtiny převést 

materiály, které ideově i historicky ukotvují anarchismus, jak ho vnímala FSA/FAS. Kromě 

této snahy legitimizovat vlastní pojetí anarchismu, FSA/FAS projektem knihovny naplňovala 

své ambice o vzdělávání osob hlásících se k hnutí. To mělo pomoci nejen rozvoji 

anarchistickému hnutí jako takovému, ale také šlo o naplňování vlastní činnosti federace, jejíž 

úsilí směřuje k společenské změně postavené na uvědomělých masách. 

Kromě obecného vzdělávacího a informačního významu byly tyto mnohé texty 

předloženy jako odkaz na okamžiky, ke kterým se sociální anarchisté odvolávají a na něž 

chtějí navázat. Tato historická zkušenost je jedním ze dvou legitimizačních pilířů, na kterých 

stojí postuláty FSA. Tím druhým je normativní kritika systému a argumentace, proč a jak by 

měl být změněn. 
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8. Shrnutí poznatk ů získaných analýzou a demonstrace 

jejich platnosti na reálném fungování FSA/FAS 

Naše analýza nám vykreslila FSA/FAS jako skupinu, která sebe samu vnímala jako 

entitu, chápající termín anarchismus správnějším způsobem, než jak ho chápal zbytek hnutí. 

FSA/FAS tvrdila, že anarchismus je synonymem pro boj proti státu a kapitalismu a snahu 

zavést nový společenský pořádek, jehož rysy budou kolektivní vlastnění výrobních prostředků 

a federativní způsob vlády v jednotlivých nově ustavených komunách.  

Jiné vnímání anarchismu, např. jako široké platformy sjednocující všechny proudy 

vymezující se vůči současné společnosti, považovala FSA/FAS za nesprávné. Naopak 

FSA/FAS tvrdila, že všichni anarchisté by se měli sjednotit na stejném vnímání anarchismu 

(viz výše) a postupovat společně a organizovaně, čímž by zvýšili potenciální šance na 

dosažení svých cílů.  

Společenská změna má proběhnout zdola, uvědomělými masami. FSA/FAS odmítala 

změny v rámci aktuálního systému, ten považovala za nereformovatelný. Za svůj úkol tedy 

považovala šířit informace a přispět tak k uvědomění co největšího počtu lidí, kteří poté sami 

začnou bojovat proti aktuálnímu systému.  

Právě aktuální společenský systém považovala FSA/FAS za příčinu jevů jako jsou 

třeba fašismus či drancování přírodních zdrojů. Revoluce a následné ustavení nového systému 

bylo předkládáno jako řešení těchto jevů. Nicméně i tak se FSA/FAS zaměřila na boj 

s fašismem již v této, řekněme, předrevoluční společnosti. FSA/FAS se ve svých textech 

několikrát hlásí k militantnímu antifašismu jako metodě, jak se s fašistickými tendencemi 

vyrovnávat. Vznik její vlastní pracovní skupiny zaměřené na militantní antifašismus v roce 

2001 to dokládá, stejně jako spojení s AFA o dva roky později.  

FSA/FAS se ve svých textech také hlásila k revolučnímu naplňování svých ambicí. 

K revoluci ani pokusu o ní během fungování FSA/FAS nedošlo, ale reálný důkaz revolučnosti 

federace může posloužit průběh protestů proti zasedání MMF a SB v roce 2000, kdy se 

členové FSA podíleli na eskalaci situace, která skončila střetem s policií. K tomuto aktu se 

přiznali a označili ho za projev třídního boje (viz kapitola „Fungování FSA/FAS v letech 

1997 až 2007“). 

FSA vznikla odtržením od ČSAF a první roky jejího fungování byly ve znamení 

ostrého vymezování se vůči této entitě, ale i jiným krajně levicovým celkům. Tento rys 

FSA/FAS je vysledovatelný hlavně v raných textech uveřejňovaných ve Svobodné práci. Jak 
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jsme popsali v kapitole „Fungování FSA/FAS v letech 1997 až 2007“, v reálu se toto 

vymezování projevilo především problematickou spoluprací s ostatními skupinami hlásícími 

se k anarchismu a v případě etatické levice i fyzickými střety s trockisty. Dokonce došlo i na 

inzultaci aktivisty ČSAF aktivistou FSA kvůli označení trockistů za antiautoritářskou levici 

(viz kapitola věnovaná Svobodná práce). Nicméně v pozdějších textech spojených s federací, 

zejména ve Svobodné práci coby novinách zhruba od roku 2003, a časopisu Akce!, můžeme 

vnímat jisté vstřícnější vystupování vůči ostatním aktivistům, kteří se hlásí k anarchismu. 

 

FSA/FAS také ve svých textech horovala za organizovanost anarchistického hnutí a 

odkazovala zejména na FORA model a „Organizační platformu svobodných komunistů“ . 

Federace sama se transformovala na anarchistickou organizaci, která se sestávala z několika 

pracovních skupin, které měly být propojeny společným ideovým základem. Tento pokus 

však nakonec skončil převážením antifašistické agendy na úkor na ostatních činností a 

postupným zánikem federace.  

Jednou z částí federace měl být OS Rovnost, který se měl stát odborovým svazem 

sdružujícím anarchisty. Šlo o naplnění představy FORA modelu, že není možné 

‚anarchizovat‘ pracující organizované v odborech, ale je nutné založit anarchistické odbory, 

které budou jednou ze skupin anarchistické federace. Založení OS Rovnost je důležité i proto, 

že představuje důkaz reálné orientace na pracující, která je avizovaná hlavně v Hlasu přímé 

akce. 

Dalším důležitým rozměrem reálného fungování FSA/FAS je samotná publikační 

činnost, která se stala předmětem této analýzy. Její význam má dvě roviny. První rovinou je 

kultivace anarchistického hnutí. FSA/FAS během svého desetiletého fungování vydala mnoho 

textů, ať šlo o překlady či autorské texty, které ovlivnily hnutí jako celek. V tiskovinách 

spojených s FSA/FAS je několikrát zmíněna ambice vzdělávat, přinášet nové informace a 

podněty. Jak bylo zmíněno v úvodní části této práce, anarchistické hnutí v Československu po 

roce 1989 nemělo tradici, na kterou by mohlo navazovat, ani jasné ideály, ke kterým by 

vzhlíželo, či se vůči nim naopak vymezovalo. FSA/FAS se po celou dobu své existence 

snažila o přinášení nových zdrojů, byť pravda takových, které korelovaly s jejím viděním 

světa a které jí připadaly důležité. I tak byl její přínos pro český anarchismus významný. 

Druhou rovinou je snaha zpřístupňovat informace co největšímu počtu čtenářů a 

vysvětlovat jim své postoje. FSA/FAS se hlásila k revoluci, k níž během jejího fungování 

nikdy nedošlo. Je třeba dodat, že FSA/FAS se vymezovala vůči převzetí moci a oktrojování 

nového pořádku. Jejím cílem bylo legitimizovat své postoje a získávat nové sympatizanty. 
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Samotná publikační činnost FSA/FAS je svým způsobem naplněním nebo spíše naplňováním 

jejích cílů.   

 

Samotná analytická část tohoto výzkumu začala analýzou časopisu vznikající ČAF - 

Svobodné mysli. Tato tiskovina byla médiem, které poskytne prostor a materiály, jež 

pomohou k tříbení názorů v českém anarchistickém hnutí, což bude mít za následek 

strukturaci či snad restrukturalizaci (v závislosti, zda anarchismus před rokem 1995 

považujeme za již strukturovaný nebo ne) české anarchistické scény. 

Svobodná mysl opravdu byla tiskovinou, kde se objevovaly mnohé anarchistické 

proudy, které spolu vzájemně mnohé nesdílely. Svobodná mysl se postupem času stala 

jakousi arénou, kde se zastánci jednotlivých proudů názorově střetávali. Bylo evidentní, že 

redakce časopisu akcentuje takové pojetí anarchismu, které primárně řeší sociální postavení 

jedince ve společnosti a proudy jako squating či orientaci na ekologické otázky, považuje za 

podružné a nevycházející z pravé podstaty anarchismu. 

Tento rozpor dostoupil vrcholu v desátém (jak se později ukázalo posledním) čísle 

Svobodné mysli, kdy je evidentní rozdělení anarchistické scény, resp. kdy je jasné, že existuje 

entita vymezující se vůči ostatním. Tato entita vystupuje z ČSAF a zakládá vlastní sdružení 

Federaci sociálních anarchistů, která přebírá i vydávání časopisu, byť pod novým názvem, 

který sám o sobě akcentuje směřování federace, která je jeho vydavatelem. Fakt, že Svobodná 

práce navazuje na Svobodnou mysl číslováním, je způsoben přechodem většiny redakce do 

nové federace. Je tedy možné říci, že utváření identity FSA/FAS je déletrvajícím procesem, 

který je pozorovatelný již na stránkách Svobodné mysli a poslední čísla Svobodné mysli se 

svým pojetím blíží Svobodné práci.  

Samo vydávání Svobodné práce je možné rozdělit do tří etap, které kopírují vývoj 

samotné federace. První tři čísla jsou věnována obecnému definování sociálního anarchismu, 

kdy jsou uveřejňovány texty, které mají zásadní vliv na utváření ideálů, ke kterým se federace 

hlásí. Toto období je typické vymezováním se vůči zbytku anarchistického hnutí, ale i vůči 

zbytku krajní levice obecně, což je patrné i textů uveřejňovaných na stránkách Svobodné 

práce. Tato etapa je také konstitucí hlavních kontur samotné FSA.  

Následuje druhá etapa vydávání Svobodné práce, které již slouží jako prostor pro 

prezentaci relativně konstituovaného hnutí. Od čtrnáctého čísla dál můžeme najít v časopise 

relativně stručné shrnutí idejí, což svědčí o faktu, že došlo ke konstituci komplexu myšlenek, 

k nimž se FSA hlásí. Čtrnácté až sedmnácté číslo jsou věnovány obhajobě těchto postojů, 
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jejich dalšímu cizelování a obecným zamyšlením vycházejícím ze sociálně anarchistických 

pozic.  

Třetí etapou je vydávání Svobodné práce jako novin, což je důkazem přesvědčení, že 

ideály FSA byly již zevrubně představeny a vysvětleny a nově vycházející noviny budou 

tiskovinou vycházející častěji než dosavadní časopis a budou více orientované na aktuální 

události a jejich komentář z pozic sociálních anarchistů. Jde o důkaz, že se FSA se považuje 

za etablovanou skupinu, která se nyní zaměřit na každodenní činnost. Leitmotivem tiskoviny 

po transformaci na noviny se staly vojenské intervence západních spojenců v Afganistanu a 

Iráku. Během vydávání Svobodné práce coby novin můžeme sledovat jistou změnu přístupu 

vůči ostatním skupinám, které se hlásí k anarchismu. Avšak nelze z toho usuzovat na změny 

v postojích federace, ty nejsou nikdy redefinovány, jen jejich formulace vůči okolí již není tak 

vyhraněná jako na konci 90. let. 

 

Svobodná mysl a na ni navazující Svobodná práce vycházely téměř devět let a jejich 

přínos pro náš výzkum tedy spočíval v poskytnutí relativně dlouhé časové osy, na níž bylo 

možné sledovat eventuelní změny, ostatní periodicky vycházející tiskoviny spojené 

s FSA/FAS mají pro náš výzkum jinou výpovědní hodnotu. Jejich existence a podoba byla 

důkazem stylu práce, ke kterému se FSA/FAS hlásila. Zatímco konstituování, jakož i obšírné 

představování a vysvětlování kontextu ideálů FSA/FAS bylo doménou Svobodné práce, tyto 

tři tiskoviny jsou orientovány spíše na oslovování různých sort čtenářů skrze témata, které jim 

byla blízká. Tato témata byla samozřejmě zpracovávána z pozic sociálního anarchismu. To je 

vidět na příkladu časopisu Ferrer, který akcentoval témata nezaměstnanosti mladých a 

problémů ve školství. Hlas přímé akce byl tiskovinou, která se věnovala problematice práce, 

resp. postavení námezdně pracujících v dnešní společnosti. Časopis Akce!, pokud budeme 

mluvit o číslech, která byla vydána v době, kdy byla redakce pod vlivem FSA/FAS, byl 

samozřejmě věnován sociálně anarchistickým tématům, ač si udržela orientaci na čtenáře 

vycházející z prostředí antifašistické subkultury. Tomu odpovídal i fakt, že část obsahu každé 

Akce!, která byla věnována alternativní kultuře, což pro tiskoviny spojené s FSA/FAS 

netypické.  

 

Skutečnost, že kromě hlavní revue Svobodná práce, FSA/FAS vydávala tři další tituly, 

je v relaci s premisou, že společenské změny bude docíleno uvědomělými masami – 

FSA/FAS se snažila oslovit co nejširší skupiny obyvatel několika tituly s tím, že každý byl 

určen jiné skupině čtenářů. Spolu s tím také FSA/FAS chtěla naplňovat své pojetí anarchismu 
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inspirované FORA modelem, který kromě akcentu na organizaci pracujících anarchistů také 

klade důraz na vznik sítě pracovních skupin, z nichž každá se věnuje dílčí problematice, avšak 

jsou spojeny stejným vnímáním pojmu anarchismus. 

 

Federace již pod názvem FAS oficiálně zaniká v listopadu 2007, což je v době, když 

už nevychází žádná z výše zmíněných tiskovin. Obě čísla Ferreru vyšla v roce 1999. Poslední, 

(patnácté)číslo bulletinu Hlas přímé akce vychází v roce 2000 a Svobodná práce je ukončena 

třiatřicátým číslem v roce 2004. Nicméně po transformaci na noviny v roce 2000 objem textů 

publikovaných touto cestou výrazně klesá. Časopis Akce! sice existuje dodnes, leč poslední 

číslo, které je možné označit za fakticky spojené s FSA/FAS, vychází v únoru 2006. Na této 

(dvanácté) Akci! je navíc již patrný odklon od sociálního anarchismu směrem k antifašismu. 

Stejně tak na internetovém portálu www. anarchismus.org, který slouží jako archiv 

dochovaných článků je vidět značný pokles autorské aktivity v roce 2006. Za rok 2007 nejsou 

uvedeny žádné články. Avšak ani jeden z článků, které na tomto portálu jsou, nenaznačuje 

blížící se konec federace či vnitřní pnutí vztahující se k dosavadní identitě FSA/FAS. I na 

projektu Anarchistické knihovny FSA/FAS je zřejmé, že nejvíce prací bylo publikováno 

okolo roku 2000. 

Je samozřejmě ošemetné hodnotit fungování vybrané entity dle četnosti publikování – 

první roky ustavení jakékoliv nové skupiny s sebou logicky nesou potřebu veřejné (skrze 

texty) sebeidentifikace, ale je nutné souhlasit se soudy vyřčenými v kapitole „Fungování 

FSA/FAS v letech 1997 až 2007“, že anarchistické hnutí od roku 2002 stagnovalo, resp. že se 

v letech 2005 až 2007 přiblížilo kolapsu. Tyto výroky byly sice míněny o českém 

anarchistickém hnutí obecně, leč pro FSA/FAS, soudě dle její publikační činnosti, platí. 

Jak bylo uvedeno v kapitole „Fungování FSA/FAS v letech 1997 až 2007“, jednou 

z posledních zaznamenaných aktivit federace je neschválení spojení s AKA. Těžko tento krok 

hodnotit jako odklon od dříve avizované snahy o vytvoření sjednocené a organizované 

anarchistické platformy. Spíše jde o důkaz nefunkčnosti federace v pozdních letech její 

existence. Opravdu posledním textem spojeným s FSA/FAS je strohý článek oznamující 

konec fungování federace pro její delší dobu trvající útlum a orientaci pouze na antifašistické 

aktivity. Samotné utlumování činnosti federace je naší analýzou nepostřehnutelné, neboť se 

během výzkumu nepodařilo najít žádné texty, které by se k této skutečnosti vázaly. Je 

pravděpodobné, že ani neexistují. 
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Závěr 

Nejprve se věnujme hypotéze a výzkumným otázkám z úvodu této práce. 

 

„Svobodná práce/Svobodná mysl byla prostředek vyjádření se formujícího se křídla 

zastánců ‚sociálního anarchismu‘ a vymezení se vůči soudobé podobě českého anarchismu.“ 

Tiskovina Svobodná mysl, jejíž jedenácté číslo bylo přejmenováno na Svobodnou 

práci, vznikla jako projekt, jehož původním cílem bylo přispět k myšlenkovému posunu 

v českém anarchistickém hnutí a jeho následné strukturaci dle nově poznaných a uchopených 

poznatků. Tato tiskovina byla platformou, která poskytovala prostor pro publikaci textů, které 

nahlížely anarchismus z různých úhlů, čímž ho představovaly a zároveň zde bylo místo, kde 

se vyjadřovali a názorově střetávali sami členové hnutí, což je možné vnímat jako jistý odraz 

toho, jak se české anarchistické hnutí vyvíjelo a jaké myšlenky a evt. jak byly akcentovány. 

Postupem času se Svobodná mysl vyprofilovala jako médium, jehož redaktoři se 

dostávali do sporu s některými dalšími aktivisty hlásícími se k anarchismu, ohledně pojetí 

anarchismu. Redakce a lidé s nimi sympatizující (tedy jádro FSA) vnímala anarchismus jako 

soubor ideálů akcentujících primárně sociální postavení člověka ve společnosti a snahu o 

společenskou změnu, která povede k odstranění státu a současné vlastnické struktury 

výrobních prostředků.  Oproti tomu druhá část scény vnímala anarchismus jako výrazně 

volnější platformu, na které má takto radikální pojetí své místo, ale stejně tak na ní patří i 

proudy, které nejsou tak radikální a akcentují co největší volnost v rámci aktuálního zřízení, 

nikoliv přímo společenskou změnu.  

Tento rozpor vyvrcholil v desátém čísle Svobodné mysli, kde byla otištěna první část 

eseje Murrayho Bookchina„Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl? 

Nepřeklenutelná propast“ a článek jednoho z redaktorů, nazvaný „Obrana ‚zastaralého‘ a 

rozpoznávání hranic“, který rozvedl Bookchninovy poznatky a vymezil dvě pojetí 

anarchismu. K jednomu z nich se přihlásila část aktivistů (včetně většiny redakce), vystoupila 

z Československé anarchistické federace a založili vlastní Federaci sociálních anarchistů, 

které převzala i vydávání Svobodné mysli, byť ji přejmenovala na Svobodnou práci. Tato 

tiskovina později vyjadřovala postoje sociálních anarchistů. 

Odpověď na tuto výzkumnou otázku tedy není jednoznačná. Titul Svobodná mysl byl 

prostorem pro tříbení myšlenek soudobého anarchistického hnutí a velká část redakce začala 

tendovat k uchopení anarchismu, které bylo později označeno za sociální anarchismus, 

nicméně až do posledního čísla zde byl poskytován prostor i aktivistům, kteří tento postoj 
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nesdíleli. Svobodná mysl tedy byla prostředkem vyjádření se pro formující se křídlo zastánců 

‚sociálního anarchismu‘ a vymezení se vůči soudobé podobě českého anarchismu, ale nikoliv 

výlučně. Dávala totiž prostor i tématům a názorům, vůči kterým se sociální anarchisté jasně 

vymezovali. Oproti tomu Svobodnou práci, tedy tiskovinu vydávanou skupinou hlásící se k 

‚sociálnímu anarchismu‘, je možné považovat za prostředek vyjádření se formujícího se křídla 

zastánců ‚sociálního anarchismu‘ a vymezení se vůči soudobé podobě českého anarchismu. 

Avšak ani tato odpověď není neproblematická. V naší analýze jsme ukázali, že Svobodnou 

práci coby časopis je možné označit za prostor formování a sebedefinování sociálních 

anarchistů. Později můžeme mluvit o zformované názorové platformě a Svobodná práce se 

tak v průběhu svého vydávání stává prostředkem vyjádření již zformovaných sociálních 

anarchistů. V posledních číslech Svobodné práce [již coby novin] jsou pak také vidět náznaky 

vstřícnějších postojů vůči zbytku hnutí. Takže ani pro Svobodnou práci tato hypotéza neplatí 

absolutně. 

 

„Jaké byly ideové postuláty, na nichž FSA později FAS, stavěla?“ 

Zvláštnost Federace sociálních anarchistů spočívala v jejím vnímání anarchismu.  Ten 

vnímala právě jako usilování o novou, bezstátní společnost, založenou na kolektivním 

vlastnění výrobních prostředků. Stát a kapitalismus vnímala FSA/FAS jako entity, které jsou 

v rozporu s jejím cílem, a proto musí být odstraněny. Tím cílem bylo ustavení 

anarchokomunistické společnosti, fungující na federativním principu, kde pracující budou 

zároveň vlastníky výrobních prostředků, a bude zrušen systém hodnocení práce a tedy i 

hodnoty výrobků. Takto ustavená společnost má po odstranění konkurence spojené 

s kapitalismem fungovat na solidárním principu ‚každý dle svých možností, každému dle jeho 

potřeb‘. Této společnosti mělo být dosaženo revolucí, kdy si sami lidé dojdou k názoru, že si 

přejí společenskou změnu a ustavení anarchokomunismu. K důležitým premisám FSA/FAS 

patřil právě akcent na revoluci provedenou „zdola“ poučenými revolucionáři. To se zrcadlilo i 

v publikační činnosti FSA/FAS, jejíž ambicí bylo kritizovat aktuální systém z pozic 

sociálního anarchismu a představovat formy odporu a také konečný cíl, tedy 

anarchokomunismus. 

Právě akcent na společenskou změnu byl zásadní pro FSA/FAS  a určoval i její vztah 

k dílčím tématům, např. ekologii či antifašismu. FSA/FAS zastávala názor, že právě 

redefinice sociálních vztahů je to, co vyřeší ekologické problémy a výrazně omezí fašistické 

tendence ve společnosti. Co víc, FSA/FAS tvrdila, že aktuální problematický vztah lidstva 

k přírodě a fašistické hnutí jsou konsekvence současného systému. FSA/FAS neuznávala 
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možnost dosáhnout změny v rámci systému (tyto tendence tzv. „autonomním anarchistům 

také vyčítala). 

A je to právě i vztah směrem dovnitř anarchistického hnutí, který o FSA/FAS mnohé 

vypovídá. FSA/FAS svou vizi anarchismu považovala za jedinou správnou a neuznávala 

anarchismus jako širokou a vágně definovanou platformu, kde se potkávají proudy, které 

spolu mají společný jen negativní vztah ke společnosti. FSA/FAS tvrdila, že anarchisté musí 

směřovat k revoluci a ustavení anarchokomunismu a kromě sjednocení na tomto postulátu 

musí být také vnitřně organizovaní, aby tento cíl mohl dojít naplnění. Zde se FSA/FAS 

odkazovala na „Organizační platformu libertinských komunistů“  či manifest anarchistů 

bojujících ve Španělské občanské válce „Směrem k nové revoluci“. 

Jako hlavní postuláty FSA/FAS označme snahu o nový společenský systém, jehož má 

být dosaženo uvědomělými masami „zdola“. FSA/FAS dále trvala na právě tomto pojetí 

anarchismu a tvrdila, že to je základní myšlenka, na níž se má celé hnutí sjednotit a dále 

organizovat tak, aby tohoto cíle dosáhlo. 

 

„Proměňovaly se tyto postuláty v průběhu času – pokud ano, jak?“  

Postuláty, ke kterým se hlásila FSA/FAS, se v průběhu času prakticky nezměnily. 

Období mezi vydáním desáté Svobodné mysli (pravděpodobně léto 1997) a srpnem 1998, kdy 

vychází třináctá Svobodná práce, je možné vnímat jako vymezování a představování těchto 

postulátů. Od čtrnáctého čísla Svobodné práce můžeme mluvit o poměrně jasné identitě 

tiskoviny, resp. skupiny, jíž je médiem. 

Na postulátech FSA/FAS se nic nemění ani po změně Svobodné práce na noviny, kdy 

se tato tiskovina soustředila spíše na zaujímání postojů k aktuálním událostem než na úvahy o 

obecných problémech. 

Postuláty FSA/FAS nebyly nikdy otevřeně redefinovány. Avšak v roce 2003, po 

vstupu mnoha aktivistů spojených s AFA, byly postupně opouštěny, resp. federace ve své 

nové podobě přestávala být schopná tyto postuláty artikulovat a šířit dále. Mimo jiné o tom 

svědčí to, že poslední číslo revue od počátku spjaté s FSA/FAS – Svobodné práce vyšlo 

v roce 2004 a dvanácté číslo Akce!, které je možné považovat za odrážející postoje FSA/FAS, 

v únoru 2006, tedy více jak rok před ohlášením konce federace na podzim 2007. Právě na 

poslední periodické tiskovině spojitelné s FSA/FAS, Akci! z února 2006 je vidět zvýšený 

akcent na čistě antifašistická témata. Témata typická pro FSA/FAS, tedy kritika kapitalismu a 

zastupitelské demokracie, resp. apelování na jejich revoluční odstranění jsou výrazně 

upozaděna.    
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Jako určitý ústup z dříve definovaných pozic by mohlo být vnímáno neschválení 

spojení se s Anarchokomunistickou alternativou. Anarchokomunistická alternativa byla, 

alespoň teoreticky, entitou ideově spřízněnou s FAS a navíc tento krok by byl v relaci 

s FSA/FAS proklamovanou snahou o široké, organizované anarchistické hnutí, spojené 

sdílenými ideály. Objevit však původní text, který by tuto událost komentoval či nějakým 

způsobem explicitně svědčil o změně či opuštění postulátů zastávaných federací ještě před 

událostmi roku 2007, se však během výzkumu nepodařilo. Je pravděpodobné, že tento akt byl 

spíše předznamenáním rozpadu FAS. 

Jistý posun v postojích federace ještě v dobách jejího reálného fungování však 

zaznamenat lze. 

V pozdějších letech je znatelná větší vstřícnost federace vůči zbytku anarchistického 

hnutí, proti němuž se tehdejší FSA v prvních letech svého působení silně vymezovala. Těžko 

však tuto změnu jednoznačně interpretovat jako změnu postojů FSA/FAS. Spíše došlo 

k obroušení hran v mezilidských vazbách mezi českými anarchisty. Pohled FSA/FAS na 

význam pojmu anarchismus a ideální fungování anarchistického hnutí zůstává stejný, byť je 

jeho obhajování v pozdějších letech oproštěno od explicitního vymezování se vůči názorovým 

oponentům.   

 

Tato práce se věnovala odrazu identity Federace sociálních anarchistů/Federace 

anarchistických skupin v textech, které jsou s touto federací spojeny. Jak tato analýza ukázala 

FSA/FAS byla anarchistickou entitou stavící se za revoluční odstranění současného 

společenského systému a ustavení nové, anarchokomunistické společnosti.  FSA/FAS 

považovala své pojetí anarchismu, tedy směřování k odstranění státu a kapitalismu, jako 

jediné správné. Právě aktuální systém vnímala FSA/FAS jako příčinu negativních jevů 

(projevy fašistických tendencí, drancování přírodních zdrojů), které dle federace nemohou být 

vyřešeny parciálně, ale pouze skrze redefinici společenských vztahů. 

FSA/FAS se také stavěla za organizované anarchistického hnutí, propojující různé 

pracovní skupiny, které společně sdílí pohled na anarchismus. Důležitým rozměrem činnosti 

FSA/FAS byla publikační činnost. Ta měla přesvědčit, co největší počet lidí o nesprávnosti a 

hlavně nereformovatelnosti současného systému a nutnosti změny dle postojů federace. 

Revoluční odstranění systému mělo být provedeno ‚zdola‘ uvědomělými masami. Postuláty 

FSA/FAS byly evidentně postaveny na premise o vrozené lidské dobrotě a 

nesobeckosti.FSA/FAS se ostře vymezovala ostatním krajně levicovým subjektům, ačkoliv 

její vztahy s ostatními anarchisty v pozdějších letech tak napjaté jako na počátku existence 
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FSA/FAS. FSA/FAS se také hlásila k militantnímu prosazování svých postojů. FSA/FAS 

schvalovala i militantní postoj k příznivcům krajní pravice. Právě tyto tendence však nakonec 

ve federaci samotné převážily ostatní činnosti a FAS postupně utlumila své aktivity a v roce 

2007, po deseti letech existence, bylo oznámeno ukončení její existence. Ač poslední část 

existence federace je ve znamení útlumu, federace nikdy otevřeně neredefinovala své základní 

postoje. Ty zůstávaly stejné od jejich představení v několika prvních číslech hlavní tiskoviny 

– Svobodné práce. 
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Summary 

This diploma thesis was dedicated to reflection of Social anarchist federation/ 

Anarchist group federation’s identity in texts related to this federation. As the analysis has 

shown SAF/AGF was anarchist entity promoting revolutionary remove of the current social 

system. The second step should have been the establishment of new, anarchocommunist 

society. SAF/AGF percieved its ideal of anarchism as the only right one. According to 

SAF/AGF the current social system was responsonsible for negative matters (manifestation of 

fascist tendencies, environmental plunder) what can be solved only by redefinion of social 

relations. SAF/AGF asserted that anarchist movement should be organized, idealy based on 

several groups with different work specialization. These groups should share the same 

anarchist ideals. Important dimension of SAF/AGF existence was publication. The materials 

spread by SAF/AGF were supposed to persuase so many people as possible that current 

system is bad, there is no way how to reform it  and only solution is teh change according to 

SAF/AGF ideals. 

The social change was supposed to be revolution done by common people who were 

informed what to do and why. SAF/AGF belived in inate godness of all people – that’s the 

main condition to establish new society according to SAF/AGF ideals. SAF/AGF was militant 

entity especially toward  etatic extreme left-wing activists and extreme right-wing activists. At 

the beginning of its existence SAF/AGF was in tense relation with other anarchist groups. 

However as seen in this analysis in late years of SAF/AGF existence the relation were refined.  

In late existence of SAF/AGF we can talk about predominance of antifascist activities 

over other agenda. Despite fact that SAF/AGF informs about its termination in autumn 2007, 

the real activity of SAF/AGF had been terminated many moths before this moment.  
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Seznam použitých zkratek 

AF – Anarchistická federace 
AFA – Antifašistická akce 
AFS – Anarchofeministická skupina 
AKA – Anarchokomunistická alternativa 
ASF – Anarchosyndikalistická federace 
ASI – Anarchosyndikalistická iniciativa 
BIS - Bezpečnostní informační služba 
ČAF/ČSAF – Česká anarchistická federace/ Československá anarchistická federace 
ČAS – České anarchistické sdružení 
FORA – Federacion Obrera Regional Argentina 
FS8b – Feministická skupina  8.března 
FSA/FAS – Federace sociálních anarchistů/ Federace anarchistických skupin 
HPA – Hlas přímé akce 
IMF – International monetary fund (Mezinárodní měnový fond) 
INPEG – Iniciativa proti ekonomické globalizaci 
IWA/MAP – International workkers association/Mezinárodní asociace pracujících 
MAI – Multilateralagreement on investment (Mnohostranná dohoda o investicích) 
MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 
SM – Svobodná mysl 
SP- Svobodná práce 
WB – World bank (Světová banka) 
WTO – Worldtradeorganization (Světová obchodní organizace) 
 


