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Abstrakt 

Španělské anarchistické hnutí je vybráno jako nejznámější, obsáhle literárně zpracovaný 

a historicky jasně vymezený pokus o vytvoření anarchické společnosti. Fungování 

tohoto systému bylo značně ovlivněno okolnostmi: občanská válka, která byla 

spouštěcím mechanismem i následným katem Španělské revoluce, ovlivnila události do 

té míry, že je složité konstatovat, zda se skutečně povedlo vytvořit funkční anarchickou 

společnost. Možnou cestou k řešení této otázky je zkoumání tamního systému pomocí 

institucí důležitých pro fungování každé společnosti. Popisem společenských, 

ekonomických a vojenských institucí, kterými jsou odbory, zemědělská družstva, milice 

a samosprávy a především zkoumáním míry uplatnění anarchistických principů a teorií 

v těchto institucích je zde posouzeno, zda se anarchistickému hnutí na Iberském 

poloostrově v době Španělské občanské války podařilo vytvořit funkční systém 

nahrazující tradiční státní zřízení a dokázat tak životaschopnost takového režimu. 

Abstract 

The anarchist movement in Spain is the best known attempt to establish a regime based 

upon the anarchist theory of individual freedom and mutuality. As it is hard to say 

whether the attempt was successful or not, this study focuses on particular institutions 

such as unions, cooperative farms, militias and local administrations and examines the 

rate of anarchist principles in their real functioning. 
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Úvod 
 

Španělské anarchistické hnutí je zřejmě nejznámější, obstojně literárně 

zpracovaný a historicky jasně vymezený pokus o vytvoření společnosti založené na 

anarchistických zásadách. Fungování tohoto systému bylo značně ovlivněno okolnostmi: 

občanská válka, která byla spouštěcím mechanismem i následným katem Španělské 

revoluce, ovlivnila události do té míry, že je složité konstatovat, zda se skutečně povedlo 

vytvořit funkční anarchickou společnost. Možnou cestou k řešení této otázky je zkoumání 

tamního systému pomocí institucí důležitých pro fungování každé společnosti. Popisem 

konkrétních společenských, ekonomických a vojenských institucí, kterými jsou 

samospráva, odbory, zemědělská družstva a milice, a především posouzením míry 

uplatnění anarchistických principů a teorií v těchto institucích má být posouzeno, zda se 

anarchistickému hnutí na Iberském poloostrově v době Španělské občanské války 

podařilo vytvořit funkční systém nahrazující tradiční státní zřízení a pokud ano, zda byl 

tento režim životaschopný.  

Cílem je tedy potvrdit nebo vyvrátit výše uvedené tvrzení. Metoda spočívá 

v rozboru teoretické a faktické literatury, stanovení co nejpřesnějšího teoretického 

konceptu fungování zkoumaných institucí založeném na historicko-politickém kontextu 

a následné komparaci s faktickou literaturou, která se v zájmu objektivity naopak opírá o 

větší počet zdrojů. 
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1. Historický kontext 
 

17. července 1936 vypuklo ve španělské kolonii Maroku vojenské povstání. Šlo o 

součást promyšleného plánu skupiny lidí, především generálů španělské armády, jehož 

cílem bylo ovládnutí celého Španělska, svržení demokratického režimu a nahrazení 

republiky vojenskou diktaturou. V této situaci zazněla dnes již proslulá věta předsedy 

madridské vlády Casarese Quiroga, který se o povstání dozvěděl druhého dne ráno: „Oni 

povstali? Výborně, to bych si měl jít odpočinout“. (Beevor, 2004) Aniž bychom se museli 

pouštět do rozboru jednotlivých událostí těch dnů, vystačíme si se shrnutím událostí 

přesně ilustrovaným touto větou – madridská vláda zaspala příležitost včas a adekvátně 

zareagovat a povstání se během několika málo dnů rozšířilo po většině španělského 

území. Politické převraty nebyly v moderních dějinách Španělska ničím zvláštním, 

zvláštní charakteristikou tohoto posledního (úspěšného) převratu ale byla jeho přímá 

vazba na armádu. Protože ostatní ozbrojené složky, především pak guardia civil a asaltos, 

neprojevily jednoznačnou náklonnost ani jedné straně (v tom smyslu, že se takřka 

rovnoměrně přidali k povstalcům i republikánům) a armáda zůstala ve své většině loajální 

ke svému vedení, tedy povstalcům, zůstaly největší bojeschopnou silou bránící republiku 

dělnické organizace. (Beevor, 2004) 

Největší organizací, sdružující pracující lid, byly anarchistické odbory CNT 

(Confederación National de Trabajo – Národní konfederace práce) a socialistické odbory 

UGT (Unión General de Trabajadores – Všeobecný svaz pracujících). Obě tyto 

organizace vyhlásily 18. července v reakci na fašistický puč 1  generální stávku a 

dožadovaly se na vládě vydání zbraní pro boj s povstalci. Opět nechme stranou popis 

přesných událostí a vycházejme z faktu, že tam, kde se podařilo včas vyzbrojit 

organizované dělníky, byl puč většinou odražen. Vláda kvůli svému váhavému jednání a 

odmítnutí okamžitého vydání zbraní ztratila v očích pracujících už tak dost nízký kredit 

a faktická moc se na většině území, kde bylo povstání poraženo, nacházela v rukou 

ozbrojených dělníků. Radikalita, rychlé rozhodování a bojeschopnost odborových 

organizací vycházely z historie těchto hnutí, především pak z vlastní zkušenosti většiny 

                                                                 

1 Vynechme zde pro potřeby textu zbytečnou polemiku nad povahou převratu a následného Frankova 

režimu a spokojme se s nepřesným označením „fašistický“ pro výrazy „nacionalistický, klerikální a 

autoritářský“. Běžně se s tímto termínem setkáme v dobové i odborné literatuře a sami republikáni se 

označovali za „antifašisty“. 
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jejich členů s tehdy nedávnou diktaturou Prima de Rivery. Nutno dodat, že zkušenosti 

anarchistických militantů byly v tomto ohledu větší než u jejich kolegů socialistů a CNT 

se také ukázala jako největší silou v počáteční fázi konfliktu. (Beevor, 2004) 

Fašistický puč byl tedy úspěšně proveden pouze na části území, například Oviedo, 

Bilbao, Sevilla, Málaga, Granada a především pak Barcelona a Madrid zůstaly v rukou 

republikánů, spíše však pod vlivem organizací pracujících, neboť vláda byla přinucena 

okamžitě rezignovat a místo ní byla sestavena nová vláda složená především ze zástupců 

těchto hnutí. Pokus o rychlý převrat se přeměnil ve vleklou občanskou válku, která se 

mimo jiné nechvalně proslavila svým totálním charakterem, symbolizovaným 

bombardováním posvátného baskického městečka Guernica a dalších vesnic. Tato práce 

si ovšem neklade za cíl popisovat občanskou válku, ale území, které se díky těmto 

okolnostem dostalo pod správu anarchistů. Geograficky se jedná o Katalánsko a některé 

části Aragonu, Levanty, Andalusie a Kastilie, časově je tento záběr vymezen lety 1936 a 

1939, kdy fašisté ovládli poslední centra odporu. 
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2. Svobodný komunismus 
 

Pro definování anarchistického přístupu k vytváření institucí je zcela zásadní 

práce El Comunismo Libertario (svobodný nebo též libertinský komunismus) 

španělského doktora, anarchistického militanta a jednoho z předních členů CNT Isaaca 

Puenteho. Jeho život byl zosobněním většiny příznačných prvků španělského 

anarchistického hnutí, jako doktor bojoval za zlepšení hygienických podmínek populace, 

bezpečnější průběh porodů, potírání prostituce a práva žen obecně, v politické rovině byl 

potom anarchistickým aktivistou a militantem. V roce 1933 byl uvězněn za účast na 

povstání v Aragonu a o tři roky později byl popraven Frankovými jednotkami poté, co 

byl během bojů zajat. Jeho argumentům dodává sílu zejména zřetelná životní a názorová 

konzistentnost. S oblibou také srovnává organismus lidstva s organismem člověka, což 

má v případě doktora zabývajícího se mimo jiné eugenikou svoji hodnotu. Co ale činí 

z jeho práce důležitý zdroj informací pro potřebu této studie je fakt, že se jeho brožura o 

Svobodném komunismu stala ústředním bodem programu přijatém na Zaragozském 

sněmu CNT jen pár okamžiků před vypuknutím občanské války v roce 1936. Tento 

stručný text přitom vychází z knihy El Comunismo Libertario y otras proclamas 

insurreccionales y naturistas (Svobodný komunismus a jiná pobuřující a přirozená 

tvrzení) kterou Puente publikoval už v roce 1933 a jíž se prodalo přes 100 000 kopií. 

Obecně se dá tvrdit, že se postoje Isaaca Puenteho shodovaly se značnou částí tehdejší 

španělské anarchistické veřejnosti a vzhledem ke zmíněnému Zaragozskému sjezdu 

můžeme jeho text o svobodném komunismu označit za normativní. (Tomek, Slačálek 

2006) 

 

2.1 Instituce svobodného komunismu 

První věcí, kterou je třeba pro pochopení Puenteho názorů vyjasnit, je používání 

pojmu komunismus. V roce 1933 už mezi informovanější anarchistickou veřejností 

existovala velmi konkrétní představa o povaze bolševického režimu v Rusku. Puente 

tamní režim opakovaně nazývá diktaturou proletariátu a zcela jasně se vůči němu 

vymezuje. Přesto v té době ještě nedošlo k diskriminaci samotného výrazu komunismus. 

Jelikož anarchismus je příliš obecný termín, který nevystihuje konkrétní podobu 

uspořádání společnosti, používá Isaac Puente (a další jeho souputníci) výraz komunismus 
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nebo svobodný komunismus pro společnost založenou na principu od každého podle jeho 

schopností, každému podle jeho potřeb a zároveň na maximální možné míře svobody. 

Není tedy žádným odchýlením od anarchistických ideálů, pokud Puente tvrdí, že 

„Národní konfederace práce (CNT) je, tak říkajíc, hlásnou troubou pro všechny revoluční 

snahy, které dělnická třída směřuje ke komunismu“. (Puente, 1936) S marxistickým 

pojetím společnosti má svobodný komunismus společný důraz na ekonomické vazby jako 

jediné skutečné pojítko společnosti, od kterého odvozuje celou svoji koncepci. Puente to 

vyjadřuje zcela explicitně:  „Svobodný komunismus je založen na hospodářské organizaci 

společnosti, na hospodářských zájmech, které jsou jediným, všem společným poutem mezi 

individui žijícími ve společnosti, jediným poutem, se kterým naprosto všichni souhlasí. ... 

Cokoliv, co není možné kvalifikovat jako hospodářskou funkci nebo hospodářskou 

činnost, nespadá do kompetence této organizace, pod její kontrolu a tudíž je otevřeno 

soukromé iniciativě a individuální aktivitě“. (Puente, 1936) Z lásky ke svobodě potom 

Puente odmítá autoritativní komunismus ruský, který nazývá kasárenským, klášterním 

nebo komunismem typu pastýř a stádo. 

Jedinou cestou k nastolení svobodného komunismu je podle Puenteho revoluce. 

Přesný obraz toho, jak má taková revoluce vypadat, sice nepopsal, ale leccos se dá usoudit 

z autorovy osobní účasti na výše zmíněném ozbrojeném povstání v Aragonu v roce 1933. 

Několikrát zmiňuje nutnost okamžité přímé akce a boj za zrušení nadvlády státu nad 

lidem označuje za válečnou frontu. Pomáhá si také přirovnáním systému ke Kolumbovu 

vejci - jediným řešením této úlohy je podle něj narušit samotnou formu systému, zploštit 

špičku vejce tím, že ji naklepneme o stůl, a následně vejce postavit na špičku. (Puente, 

1936) Pro nás jsou tato vyjádření důležitá ve vztahu k instituci armády, jíž se budeme 

zabývat níže. 

Instituce, které Puente přesně vymezuje, jsou především dvě: odbory a obecní 

samosprávy. Všechny instituce vychází ze stejných federalistických a demokratických 

principů. Odborům určeným pro správu věcí spojených s městy a továrnami připisuje 

větší důraz na kolektivismus a obecním samosprávám, které jsou určené pro venkov a 

zemědělce, přiznává větší zaměření na individualismus rolníků. 
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2.1.1 Odbory 

Puente označuje za odbory všechny profesní organizace. Správa škol má spadat 

pouze pod kompetenci učitelů, zdravotnictví kontrolují lidé, kteří v něm pracují, 

komunikace spravuje shromáždění techniků a pracujících, a tak dále. Kontrolu nad 

výrobou obecně potom spravuje Odborová federace. Každý obor je tedy spravován pouze 

těmi lidmi, kteří se aktivně účastní na výrobě hodnot, které mají být v tomto oboru 

vytvářeny. Důležité jsou především dvě zásady: podle té první musí být veškeré 

administrativní posty pouze dočasné a bez nároku na zproštění od produktivní práce, 

druhá zase určuje organizační strukturu odborů. Hierarchie organizace založené na 

hospodářských základech má být obrácená, než bylo dosud zvykem. Rozhodnutí výboru 

mohou být přehlasována plénem, rozhodnutí pléna shromážděním a shromáždění mohou 

být přehlasována lidem. (Puente, 1936) 

Všechna práce má být rozvržena mezi různé odborové svazy, ty mají být rozdělené 

do sekcí, které převezmou péči o pracoviště. Cílem této dělby práce je především zvýšení 

produktivity a zároveň zkrácení pracovní doby, zvýšení ochrany pracovníků a 

zpříjemnění jejich práce. Důležitá je opět zásada, že co se netýká přímo výroby, je 

záležitostí každého jedince a má mu být v tomto ohledu poskytnuta co největší svoboda. 

Práce má být organizovaná pomocí takzvaných pracovních knížek, na jejichž základě 

člověk prokázáním splnění své společenské povinnosti získá nárok na vše, co je určené 

ke konzumaci a je předmětem rozdělování, vlastní bydlení, přístup k veřejným službám 

a právo účastnit se rozhodování v dané továrně, dílně, sekci, svazu a lokální federaci. 

Práce mají být zproštěni staří lidé, děti a lidé příliš slabí pro práci. Společným rysem 

organizací navrhovaných Puentem je také přístup k lidem, kteří práci odmítají. Ti nejsou 

k práci nijak nuceni, pouze nemají žádný nárok na výhody, které z ní plynou. (Puente, 

1936) 

 

2.1.2 Venkovské kolektivy 

Isaac Puente pokládal venkov za nejmenší problém na cestě ke svobodnému 

komunismu, protože podle něj stačilo pouze aktivizovat svobodné obecní samosprávy. 

Základem takových samospráv je kolektivizace zemědělské (a jiné) půdy. Doslovně 

Puente uvádí: „Svobodná obecní samospráva nebo komuna znamená shromáždění všech 
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obyvatel vesnice nebo samoty, která má plnou moc administrovat a řídit místní záležitosti, 

především výrobu a rozdělování.... Na celém území svobodné obecní samosprávy, které 

bude spadat pod její jurisdikci, bude společenské vlastnictví hor, stromů, luk, orné půdy, 

pracovních zvířat a zvířat chovaných pro maso, budov, strojů a zemědělského náčiní, 

přebytkových materiálů a produkce nahromaděné nebo umístěné obyvateli do skladů“. 

(Puente, 1936) Zajímavý je Puenteho názor na vytváření přebytku. Každý produkt, 

získaný nad hranicí vlastní potřeby kolektivu, je nutné odevzdat dalším kolektivům nebo 

je vyměnit za jiné zboží, které skupina potřebuje. Cílem takového jednání není kumulace 

zisku, ale snížení pracovního vytížení všech lidí. Puente k tomu píše: „Příroda nám dává 

právo vlastnit to, co potřebujeme, ale nic víc si nemůžeme přivlastnit, aniž bychom se 

dopustili krádeže, aniž bychom uzurpovali vlastnická práva kolektivu“ (Puente, 1936), a 

zcela jasně tak navazuje na Pierre-Joseph Proudhona a jeho slavný výrok vlastnictví je 

krádež. S Proudhonem ho ostatně spojuje i mnoho jiných představ o organizaci 

společnosti. (Tomek, Slačálek 2006) 

Ve venkovských kolektivech popisovaných Puentem se opět odráží principy, které 

tvoří základ celé jeho teorie organizace společnosti, tedy dobrovolnost, demokratičnost a 

federativní uspořádání. Každý člen kolektivu musí pracovat (vyjma dětí, nemocných a 

starých) a podílet se na administrativní činnosti. Odměnou mu jsou práva na spotřebu, 

veřejné služby jako je doprava nebo telekomunikace a spolurozhodování ve všech 

záležitostech týkajících se kolektivu. Svobodná obecní samospráva se má federalizovat 

s ostatními samosprávami a spoluvytvářet Národní průmyslovou federaci.  

 

2.1.3 Armáda 

Přístup k používání násilí je jednou ze zajímavějších kapitol Puenteho teorií. Na 

jedné straně stojí důraz na individuální svobodu a dobrovolnost veškerých aktivit, na 

straně druhé potom zmiňovaná nutnost (násilného) převratu při vytváření společnosti 

založené na svobodném komunismu. Puente prokazuje velkou dávku předvídavosti, když 

píše: „Buržoazní imperialismus použije záminku obrany svých zájmů, aby se mohl pokusit 

zničit ozbrojenou intervencí náš systém hned při jeho zrodu. Ozbrojená intervence za 

účasti jedné nebo několika izolovaných mocností by znamenala rozpoutání světové války. 

Proto, aby zamezily hrozbě sociální revoluce ve vlastních zemích, dají kapitalistické státy 

přednost tajnému financování žoldácké armády, tak jako to udělaly v Rusku, která by se 
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stala pevností pro přežití reakce“. (Puente, 1936) Velmi výstižně zde autor předznamenal 

chování evropských mocností za Španělské občanské války. Pokud Německo a Itálie 

podporovaly Franca otevřeně, ostatní mocnosti v čele s Británií a Francií zabránili 

efektivní obraně republikánů především zbrojním embargem. Intervence Ruska odpovídá 

možná nejvíce Puenteho tvrzení, pokud si uvědomíme, že podstatná část ruské vojenské 

pomoci byla využita především k boji proti ostatním stranám roztříštěného 

republikánského odboje. 

Konkrétní podobu armády, která měla s touto cizí intervencí bojovat, Puente 

neuvádí. Přesto můžeme vycházet ze společných rysů ostatních institucí, které je třeba 

vytvořit – dobrovolnost, demokratičnost, důraz na autonomii a organizaci zespodu. 

Podobu milicí tak, jak skutečně vznikly nedlouho po sepsání těchto textů, předpověděl 

Puente takřka dokonale: „Tradice podobných bojů a situací v dějinách našeho lidu a 

geografické podmínky naší země nám dodávají odvahu do této bitvy. Kdyby lidé získávali 

nejvíce zásob z našeho venkova a tak se dostali k uspokojivějšímu životnímu standardu, 

byli by těmi nejoddanějšími obránci svobodného komunismu“. (Puente, 1936) Je skutečně 

zajímavé, jak přesně autor předpověděl hlavní charakteristiky později vzniklých lidových 

milic, neobvyklou míru nadšení a odhodlání k boji a také zásadní význam zemědělské 

produkce pro jejich fungování. 

 

2.1.4 Národní federace 

Důležitou otázkou všech anarchistických myslitelů je vždy způsob organizace lidí 

na úrovni, kterou v jiných systémech tvoří stát. Jako anarchista Puente samozřejmě 

zavrhuje stát jako takový a mluví o škodlivosti jakéhokoliv státního zřízení. Jediným 

skutečným pojítkem všech lidí je vzájemná ekonomická závislost a právě jenom ta má 

být řešena centrálně, všechno ostatní stojí proti svobodě jednotlivce. Svobodný 

komunismus je založen na hlavních dvou organizacích – odborech a obecních 

samosprávách.  Přes všechna tvrzení, že svobodné kolektivy přirozeně vytváří dostatečné 

bohatství a dokážou je účelně distribuovat, připouští Puente nutnost vzniku Národních 

federací, které umožní distribuci hodnot, které nemůžou vznikat lokálně - jsou to 

především doprava (železnice, lodě, silnice a letadla) a komunikace (pošta, telefon, 

telegram). Na jednu stranu cítí potřebu vyjádřit zbytečnost jakékoliv centrální instituce, 

když tvrdí, že hospodářské tlaky jsou pociťovány kolektivem a nutí jej spolupracovat na 
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hospodářském životě národa. „Ale žádná ústřední rada nebo nejvyšší výbor nemohou tuto 

spolupráci zdokonalit, pouze jsou semenem autoritářství a ústředními body diktatury a 

zároveň jsou doupětem byrokracie“. (Puente, 1936) Když ovšem hovoří o výše zmíněné 

potřebě dopravy a komunikace, doslova píše: „A zde vstupují do hry národní průmyslové 

federace, jež jsou pouze tělesy pro zpracování kolektivizovaných služeb, které musí být 

řízeny podle celonárodního plánu (sic!)“. (Puente, 1936) Z každé Puenteho věty, která 

popisuje nutnost takové instituce, je cítit odpor k centralismu, přesto právě z těchto vět 

cítíme rozpor v argumentaci. Větu „Nad lokálními organizacemi by neměla být žádná 

nadřízená struktura, kromě těch organizací, jejichž speciální funkce není možné řešit 

lokálně. Jedinými představiteli národní vůle jsou kongresy a jen tam, kde to okolnosti 

vyžadují, jim je propůjčena svrchovanost plebiscity jednotlivých shromáždění“ (Puente, 

1036), bychom snadno mohli přeložit slovy: Organizace věnující se celonárodním 

záležitostem jsou spravovány kongresy a mají svrchovanost založenou na plebiscitech. 

Zajímavá je také rezignace na internacionalismus, Puente s touto myšlenkou vůbec 

nepracuje a celá jeho teorie je založena na národním principu2. 

Posledním bodem budiž Puenteho zmínka o potřebě „Průvodce nebo příručky, 

ukazující na jakou výrobu se to které území specializuje, (které) zjednoduší obstarávání 

zásob a zaznamená, co bude dané území možná potřebovat a co nabízí“. (Puente, 1936) 

Poněkud neobratně tím Puente reflektuje složitou provázanost národní ekonomiky. 

Především v těchto aspektech také čelil kritice Diega Abada, jak bylo zmíněno v úvodu 

kapitoly. (Abad, 2000) 

  

                                                                 

2 Ve smyslu organizace na úrovni jednoho národa, konkrétně jakéhosi španělského národa v hranicích 

tradičního španělského státu. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o žádnou formu nacionalismu, spíše 

praktickou organizační záležitost. 
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3. Skutečný obraz institucí 
 

Teoretické koncepty anarchistických institucí, vymezené v předchozí kapitole, je 

třeba nyní srovnat s jejich reálnými protějšky. K jednotlivých institucím Puenteho teorie 

jsou přiřazeny nejlépe odpovídající skutečně vytvořené instituce. V zájmu objektivity 

vychází tento popis z různých zdrojů, a to především od autorů publikací o historii 

španělského anarchismu, kterými jsou Beevor, Richards, Peirats, Santillán, Oved, Leval 

a Orwell. 

 

3.1 Odbory 

Ta část španělského průmyslu, která zůstala v rukou republikánů a byla částečně 

kolektivizována v červenci 1936, čelila mnohem složitějším problémům, než její 

zemědělský ekvivalent na venkově. Úkolem nově vzniklých zemědělských družstev bylo 

především sklidit úrodu a dál zvýšit produkci pomocí modernizace pracovních postupů, 

přičemž majitelé latifundií se na svých pozemcích zpravidla vůbec nevyskytovali a díky 

kolektivizaci malých pozemků byl dostatečný počet rolníků pro zvládnutí vytyčené práce. 

Dělníci v továrnách ovšem museli čelit odchodu manažerů a klíčových technických 

pracovníků, průmysl byl také na rozdíl od zemědělství závislý na dovozu surovin a 

zároveň vývozu produktů. Velká část domácích a takřka všechna zahraniční odbytiště i 

zdroje zásobování přitom zůstaly odříznuté od kolektivizovaných továren. Primární 

funkce průmyslu přitom nezůstala zachovaná, jako tomu bylo u zemědělské produkce, 

ale musela se transformovat na válečný průmysl, protože většina španělského válečného 

průmyslu byla v rukou Frankistů. Centrální vláda navíc veškerý zbylý válečný průmysl 

zestátnila, což můžeme vnímat jako začátek boje mezi jednotlivými republikánskými 

frakcemi. (Beevor, 2004) 

Přes všechny tyto problémy se anarchisté pokusili vytvořit funkční systém 

založený na svobodných odborech v těch továrnách, které během revolučních 

červencových dnů dělníci ovládli. Ačkoliv se podařilo úspěšně čelit ztíženým podmínkám 

například intenzivním školením nových pracovníků, ve svých základech snaha o 

vytvoření anarchistických institucí selhala. Namísto solidarity s ostatními kolektivy byla 

finanční stránka některých továren založena na kolektivním kapitalismu, kdy jednotliví 

dělníci měli pozici podílníků. Platy jednotlivých zaměstnanců se tak nelišily podle 
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postavení v jednotlivých fabrikách, ale byly velice odlišné mezi jednotlivými kolektivy. 

V některých továrnách dělníci dostávali pevný týdenní plat a v některých ani ke 

sjednocení platů nedošlo. Ty podniky, které měly velké zásoby surovin a byly technicky 

vyspělejší než ostatní, dokázaly svým zaměstnancům zajistit mnohem lepší podmínky. 

CNT reagovaly na tuto situaci takzvaným kolektivizačním dekretem, který vešel 

v platnost 14. října, který na jednu stranu legitimizoval celý proces kolektivizace a 

z faktického hlediska posiloval jeho pozicí tím, že byl vydán ministrem hospodářství 

Generalitat 3  (který byl zároveň členem CNT), na druhou stranu ovšem omezoval 

kolektivizaci pouze na podniky zaměstnávající více než sto lidí. V soukromě vlastněných 

firmách byl sice ustanoven jakýsi Výbor dělnické kontroly, ten měl ale především spoustu 

povinností, jako byl dohled nad efektivitou práce a disciplínou dělníků, a žádné 

pravomoci. 

Ani v kolektivizovaných podnicích ovšem nezavládl svobodný komunismus. 

Kolektivizační dekret mimo jiné stanovil, že budou kolektivizovány také podniky, jejichž 

charakter je důležitý pro národní zájem. Jelikož byl národní zájem určován katalánskou 

vládou, princip takového jednání odpovídá spíš znárodnění než kolektivizaci. 

Struktura vedení jednotlivých podniků také nevycházela z anarchistických ideálů. 

Vedení kolektivizovaných odvětví průmyslu sice připadalo podnikové radě, jmenované 

pracujícími, kteří zároveň určovali počet jejích členů, zároveň byl ovšem v radě přítomen 

také kontrolor, jmenovaný ministrem hospodářství. V podnicích s méně než pěti sty 

zaměstnanci nebo obratem menším než půl milionu peset ročně byl vedoucí podniku 

jmenován podnikovou radou, ve všech větších podnicích a podnicích důležitých pro 

národní zájmy musela být ovšem tato nominace schválena ministerstvem. Zásada 

organizace zdola byla také porušena tím, že podnikovou radu mohli kromě shromáždění 

pracujících také rozpustit členové všeobecné průmyslové rady, která stála nad 

jednotlivými podniky. Všeobecná průmyslová rada přitom čítala pouhých šestnáct členů 

(zástupců podnikových rad, odborových organizací a expertů), jimž předsedal mluvčí 

ministerstva průmyslu. Legitimita tohoto orgánu vycházela přímo z kolektivizačního 

dekretu, ve kterém se píše: „Rozhodnutí, přijatá Všeobecnou průmyslovou radou budou 

mít povahu rozhodnutí exekutivy a budou podepřena donucovacími pravomocemi (sic!). 

                                                                 

3 Výraz pro katalánskou regionální vládu, která byla tvořena všemi prorepublikánskými frakcemi 
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Žádná Podniková rada nebo soukromý subjekt nebude mít za jakýchkoliv okolností 

možnost odmítnout je provést. Proti těmto rozhodnutím bude možné se odvolat pouze na 

ministerstvo průmyslu, vůči jehož arbitráži již není odvolání“. (Richards, 2000) 

Z popsaných přístupů k organizaci kolektivizovaného průmyslu je patrné, že 

většina anarchistických principů, především pak důraz na organizaci zdola, zde byla 

porušena. Skutečnost, že ve výkonných orgánech, které průmysl vedli, zasedali 

především zástupci odborů, nic nemění na samotné struktuře a celou situaci vhodně 

dokresluje fakt, že členové popisovaných rad byli vyjmuti z procesu běžné práce 

v továrnách. (Peirats, 1951) 

Vernon Richards popisuje v kontrastu s předešlými tvrzeními vysokou efektivitu 

a akceschopnost některých organizací, které ovládli revoluční dělníci. Šlo o podniky, 

které nebyly tolik závislé na vnějších zdrojích a které také nestály v popředí vládních 

zájmů. Obecně se jednalo především o sektor služeb, například telekomunikaci, rozvod 

plynu a elektřiny, zdravotní službu, školství4 nebo železnici. Je skutečně zajímavé, jak 

rychle byly tyto věci dostupné například po převratu v Barceloně, kde se údajně do 

čtyřiceti osmi hodin od vypuknutí povstání a následného převratu podařilo obnovit 

dodávky všech energií a potravin a nedošlo k žádným větším nepokojům spojeným 

s rabováním. Podle Richardse tím španělský lid projevil schopnost převzít zodpovědnost 

za chod společnosti, tato snaha ovšem nebyla přetavena ve vznik skutečně funkčních 

organizačních struktur založených na svobodném komunismu. (Richards, 2000) 

 

3.2 Zemědělská družstva 
 

Španělsko se z ekonomického pohledu nacházelo v roce 1936 na samé periferii 

Evropy. S výjimkou Katalánska zde na rozdíl od zbytku Evropy ještě prakticky 

neproběhla průmyslová revoluce, Španělsko bylo v té době ekonomicky a technologicky 

zaostalým agrárním státem. 68% obyvatel žilo na venkově, zatímco 70% veškerého 

průmyslu bylo soustředěno právě v Katalánsku, a to pouze ve městech. Vývoz jiných než 

zemědělských produktů byl zanedbatelný. Zatímco industrializace byla pouze těžko 

představitelným řešením ekonomických problémů, zemědělství, na kterém stála 

                                                                 

4 Ve shodě s tradicí anarchistické agitace bylo školství důležitým centrem boje proti negramotnosti a vlivu 

církve 
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podstatná část ekonomiky a které také živilo většinu obyvatel, mělo pro svůj růst mnoho 

překážek. Největší z nich bylo nerovnoměrné rozdělení půdy mezi její vlastníky. 67% 

půdy vlastnila pouhá 2% celkového počtu vlastníků, 21% lidí vlastnilo 20% půdy a 76% 

lidí vlastnilo 13% půdy. Asi třetina zemědělců přitom vlastnila méně než jeden akr, což 

je na většině území příliš málo na vypěstování dostatku potravy pro vlastní potřebu. 

Nejchudší zemědělci byli proto nuceni pracovat také na cizích polích za minimální mzdu, 

zatímco mnohé polnosti leželi ladem, protože jejich majitelům se vyplatilo využívat 

pouze nejvýnosnější pozemky. (Richards, 2000) 

Jediným možným řešením k zefektivnění zemědělství byla mechanizace, 

zavlažovací systémy a další postupy, které byly těžko realizovatelné pro obrovské 

množství drobných zemědělců. Spolu s tradicí vzájemné solidarity, vynucenou těžkými 

životními podmínkami, vytvořily tyto podmínky ideální prostředí pro kolektivizaci 

zemědělské půdy (nikoliv znárodnění!). Anarchisté měli pro takový postup vytvořenou 

vlastní doktrínu, která spočívala ve vytváření dobrovolných zemědělských družstev. Je 

zajímavé, že komunisté stáli striktně proti této myšlence, přestože socialisté organizovaní 

v UGT se aktivně zapojili do zakládání těchto družstev a můžeme najít mnoho případů 

spolupráce CNT a UGT právě v této otázce. (Oved, 1998) 

Zemědělská družstva jako instituce vytvořená pro vytvoření a správu kolektivního 

zemědělství vznikala nejvíce v Aragonu, Kastílii, Levantě, Andalusii a Extremaduře. 

Jednalo se vesměs o území, která byla dlouhodobě pod vlivem anarchistických myšlenek. 

Daniel Guérin naopak uvádí, že na jihu země, kde byl vliv anarchistických organizací 

slabý, proběhlo znárodnění řízené republikánskou vládou, které nemělo podobu 

svobodného komunismu a také nepřineslo zlepšení životních podmínek. (Guérin, 1998) 

Zemědělská družstva vznikala na územích dobytých od povstalců nebo před nimi 

ubráněných a některá vznikala vlivem revoluční nálady i v místech, která byla relativně 

nepoznamenaná mocenským konfliktem. Přirozeně se nabízí otázka, zda kolektivizace 

neproběhla pod silovým nátlakem revolučních ozbrojenců. Historici španělského 

anarchismu ovšem svorně tvrdí, že šlo o zcela svobodnou volbu alespoň ze strany všech 

zúčastněných malorolníků. Velcí latifundisté se svých majetků vzdát nechtěli, šlo vesměs 

o příznivce povstalců, střední vrstvy rolníků se ovšem často také zapojili do kolektivizace. 

Vernon Richard také připouští, že v bouřlivé atmosféře probíhajícího vojenského 

konfliktu vstupovali někteří rolníci do družstev ze strachu před ozbrojenci milicí, 
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vysvětluje to ovšem neopodstatněnými obavami nevzdělaných venkovanů, kteří byli 

zvyklí na tvrdé zacházení. (Richard, 2000) Jeden z historiků Španělského anarchismu 

Gaston Leval popisuje své zkušenosti se vznikem zemědělských družstev takto: „Způsob 

založení aragonských kolektivů byl obecně stejný. Poté, co místní obyvatelé přemohli 

vládní instituce (pokud byly fašistické) nebo je nahradili antifašistickými nebo 

revolučními výbory, bylo svoláno všeobecné shromáždění, aby bylo rozhodnuto o způsobu 

práce. Jedním z prvních bodů bylo zorganizování sklizně nejen polí malých vlastníků, 

kteří i nadále existovali, ale také, což bylo mnohem důležitější, velkostatkářských 

pozemků. Kolektivní práce začaly spontánně. Poté, protože nemohlo být toto obilí 

rozdáno příslušným vlastníkům, což by bylo nespravedlivé, bylo dáno k dispozici 

místnímu výboru pro všechny obyvatele buď pro jejich spotřebu, nebo za účelem výměny 

za průmyslové zboží, jako například šaty, obuv, atd., především pro ty nejpotřebnější“. 

(Leval, 1938) 

Kolektivizace byla zásadní změnou, která se dotkla obrovského množství 

obyvatel. Gaston Leval píše, že se tohoto „sociálního experimentu“ zúčastnily asi tři 

miliony zemědělců. V republikánské části Aragonu se zhruba půl milionu rolníků 

zorganizovalo do více než čtyř set družstev, v Levantě mělo být 500 družstev, v Kastilii 

asi 230 družstev dohromady se 100 000 členy. Tato družstva byla organizačně zastřešena 

Regionálními federacemi rolníků, které spadaly pod CNT. Struktura jednotlivých 

družstev byla jednoduchá: byli zvoleni delegáti pro rostlinnou a zvířecí produkci, 

distribuci výrobků, výměnu zboží, veřejné práce, hygienu, vzdělání, revoluční obranu, 

atd. Všechny funkce byly volené a pod tyto delegáty spadaly jednotlivé pracovní skupiny. 

Velmi zajímavé je, že například v Kastilii platilo pravidlo, podle kterého každý delegát 

musel spolu s ostatními také pracovat na poli. Naplnění anarchistických ideálů v praxi 

popisuje Leval takto: „Poprvé v moderní společnosti byla uskutečněna anarchistická 

zásada „každému podle jeho potřeb“. Byla uplatňována dvojím způsobem – v mnoha 

aragonských vesnicí bez existence peněz a s použitím lokálních peněz v jiných vesnicích 

a ve většině družstev založených v jiných regionech. Těmito penězi byl vyplácen rodinný 

plat, který se lišil podle počtu členů v té které rodině. Domácnost, ve které pracovali jak 

muž, tak žena, protože neměli děti, například dostávala řekněme pět peset denně. Jiná 

domácnost, ve které pracoval pouze muž, zatímco jeho žena se starala o dvě, tři, nebo i 

čtyři děti, dostávala šest, sedm, nebo případně osm peset. To, co určuje výši platu nebo 
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způsob rozdělování výrobků tam, kde platy neexistovaly, jsou „potřeby“ a nikoliv 

„produktivita“ v ekonomickém slova smyslu“. (Leval, 1938)  

Vzájemnost španělských kolektivizovaných rolníků byla mimo jiné vyjádřená 

pomocí jednotlivých družstev mezi sebou. V červenci 1937 se například více než tisíc 

členů levantských družstev přemístil do Kastilie, aby tam pomohl s vybudováním 

podobně funkčních kolektivů. Při popisech těchto procesů je také často zdůrazňován apel 

na jejich dobrovolnost. Vernon Richards například uvádí: „V popisech kolektivních 

podniků nás vždy udeří do očí starost, projevená jejich členy o to, že ti, kteří nebyli 

ochotni se přidat, mají být přesvědčeni pouze pomocí osobního příkladu, který jim ukáže, 

že kolektivní způsob práce je lepší“. (Richars, 2000) 

Španělská zemědělská družstva organizovaná do regionálních federací z let 1936 

až 1939 musíme označit za instituci, která skutečně naplnila své anarchistické ideály, 

kterými byly především federativnost, rovnostářství, dobrovolnost a solidarita. Druhou 

stranou mince je efektivita, kterou tento systém přinesl a od níž je možné odvodit jeho 

udržitelnost. V tomto směru je třeba připustit, že za tak špatných podmínek, jaké panovaly 

v té době na španělském venkově, mohlo jen stěží dojít k jejich zhoršení. Přesto je možná 

překvapivé, že se nedostavily ani drobné okamžité problémy spojené se změnou systému. 

Leval naopak prohlašuje, že podle jeho vlastních výzkumů vzrostla produkce obilovin 

v Aragonu až o 30% a zvýšila se také produkce brambor, cukrovky a dalších plodin.  

Ekonomická situace většiny rolníků se okamžitě zlepšila a ke zhoršení došlo pouze 

v regionech, jejichž produkce byla zaměřena na export (typicky se jednalo o pomeranče 

například v Levantě), a i toto zhoršení mělo být pouze dočasné, v řádu měsíců. (Leval, 

1938) 

Ve srovnání s jinými pokusy o kolektivizaci, jaké známe třeba z padesátých let 

v Československu, se nám tyto úspěchy mohou zdát nepravdivé, historikové ale 

vysvětlují úspěch španělské kolektivizace především důrazem na aktivitu zdola. Gaston 

Leval přímo uvádí: „V procesu transformace vlastnictví musíme zvláště zdůraznit 

praktický zdravý rozum a psychologickou vynalézavost organizátorů, kteří takřka ve 

všech vesnicích přiznali nebo dali každé rodině kus půdy, na kterém mohl každý rolník 

pěstovat pro svou vlastní potřebu zeleninu, jakou má rád, způsobem, jaký preferuje. Jejich 

individuální iniciativa se tak může rozvíjet a být uspokojována“. Je potřeba dodat, že šlo 

pouze o malá políčka a podstata celého systému tkvěla v kolektivním hospodářství. Leval 
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k tomu píše: „Kolektivní práce umožnila dosáhnout v zemědělství i průmyslu takovou 

úroveň racionalizace práce, která by za uspořádání, založeném na drobném vlastnictví, 

nebyla možná ani na velkých pozemkových celcích“. (Leval, 1938) 

 

3.3 Milice 
 

Jednou z nejzajímavějších kapitol anarchistického hnutí na Iberském poloostrově 

je způsob, jakým se anarchisti snažili vyrovnat s aplikací násilí. V kontextu probíhající 

občanské války bylo samozřejmě prvním a nejdůležitějším krokem vytvoření vlastní 

armády. Zde se střetávají základní principy anarchistického smýšlení. Pokud obecně 

vymezíme základní pilíře většiny směrů rozvětveného anarchistického hnutí jako 

absolutní důraz na individuální svobodu a zároveň veškerou možnou míru rovnostářství 

a solidarity, jenom těžko si můžeme představit konvenční armádu, ve které by tyto 

představy mohli být uplatněny. Zajímavým tématem je také vztah anarchistů k násilí 

obecně. Málokdy je termín „revoluce“ používán anarchistickými mysliteli ve smyslu 

„organizovaného politického převratu“, a to už z vlastního významu těchto tří slov. 

Z myšlenek Petra Kropotkina, Élisée Recluse nebo raných socialistů jasně cítíme potřebu 

změny společnosti, revoluce ve smyslu převratu v lidském myšlení a vývoje společnosti 

směrem k novému řádu. (Tomek, Slačálek, 2006) Španělský anarchista Angel Pestana, 

který zastupoval CNT v roce 1920 na druhém kongresu Komunistické internacionály, 

vyjádřil konflikt mezi anarchistickým a komunistickým přístupem k revoluci těmito 

slovy: „Revoluce není a ani nemůže být dílem strany. Maximum, čeho může strana 

dosáhnout, je vyvolat státní převrat. Státní převrat ale není revoluce“. (Guérin, 1999) 

Ramón Alvarez, člen v mnoha ohledech radikální organizace FAI (Federación 

Anarquista Ibérica – Iberská anarchistická federace), popisuje svou představu revoluce 

takto: „Revoluce není totéž co generální stávka, jež může být vyhlášena na určitý den 

v měsíci. Revoluce je společenský jev, který dozraje ve svém vlastním čase a který vědomí 

člověka ovlivňuje a urychluje nebo brzdí, ale neodehraje se jen proto, že někdo stanoví 

datum“. (Tomek, Slačálek, 2006) Těžko můžeme tento přístup hledat v situaci, která 

nastala ve Španělsku v roce 1936. „Revoluce“ byla vyhlášena v reakci na fašistický puč a 

byla tedy od začátku spojena s násilím a bojem proti (nastupujícímu) režimu. Jedním 

z mála striktně pacifistických anarchistů po vypuknutí občanské války byl Holanďan 

Barta de Ligt, který ve své knize Conquest of Violance (1937, Londýn) tvrdí, že nejlepším 
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způsobem, jakým může španělský lid bojovat proti Francovi, je dovolit mu dočasně 

okupovat celou zemi a následně vytvořit široké hnutí nenásilného odporu. 

Jak už bylo řečeno, pro anarchistické hnutí je příznačná široká škála představ a 

postojů, proto snadno najdeme několik příkladů, kdy se násilí stává důležitým 

prostředkem prosazování anarchistických idejí. Pro vnímání anarchismu v devatenáctém 

a do jisté míry i dvacátém století sehrál zřejmě největší roli právě terorismus praktikovaný 

vyznavači tzv. „propagandy činem“. Je velmi pravděpodobné, že až občanská válka ve 

Španělsku a význam boje anarchistů po boku demokratického režimu částečně změnily 

všeobecnou představu o anarchistech jakožto úkladných vrazích. Tento přístup lze nejlépe 

vyjádřit citací Johanna Mosta, mimo Michaila Bakunina zřejmě nejznámějšího zastánce 

používání násilí při šíření anarchistických myšlenek, aktivního politika, buřiče, 

spisovatele a kritika církve a státu: „Jelikož anarchista ví, že každé jednotlivé revoluční 

jednání je mnohem více zapamatovatelné a působí a působí všude mnohem podnětněji 

nežli tisíce řečí a spisů, provádí proto propagandu činu. ... Tato jejich taktika ... už 

tisíckrát více vystrašila nežli jejich filozofie. Bylo by lepší, kdybychom byli schopni 

rovnou veškerou tu reakcionářskou havěť (i s celými rodinami) vymýtit jako jedovatý 

plevel; ovšem zatím nejsou ani jednotlivé popravy bez užitku“. (Tomek, Slačálek, 2006) 

Propagandou činem (či propagandou činu) jsou myšleny atentáty na vysoké představitele 

států či kapitalismu obecně, jak je známe z historie většiny evropských zemí. Ve 

španělském prostoru měl ozbrojený anarchistický boj velkou tradici. Popularita a 

radikalismus španělských anarchosyndikalistů byly způsobeny zaostalostí a neobyčejným 

autoritářstvím státu. „Nepřijatelné podmínky vyvolaly radikální podoby svého odmítnutí“. 

(Tomek, Slačálek, 2006) Tito autoři také uvádějí, že zejména v posledním čtvrtletí 

devatenáctého století je pro španělský anarchismus charakteristická cirkulace násilí 

způsobená hlásanými revolučními myšlenkami a proklamovanou bojovností v použitých 

prostředcích na straně anarchistů a následnými brutálními represemi ze strany státu, které 

ovšem anarchisty především dále radikalizovaly. (Tomek, Slačálek, 2006) Pokud bychom 

se drželi marxistické terminologie, byl boj mezi vlastníky výrobních prostředků a 

proletariátem na začátku dvacátého století ve Španělsku veden v rovině ozbrojeného 

konfliktu. CNT, založená v roce 1910 v Barceloně jako jistá protiváha státně-

socialistických odborů UGT (Tomek, Slačálek 2006), se od svého vzniku vyznačovala 

především organizací stávek dělníků. V té době měla španělská anarchosyndikalistická 

federace mezi půl milionem a jedním milionem členů, sílu tohoto hnutí odráží například 
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první stávka organizovaná CNT ve městě Cullera, která přerostla v protivládní povstání 

a vyhlášení městské komuny. V reakci na stávkovou činnost anarchsyndikalistů si 

majitelé továren najímali takzvané „pistoleros“ (pistolníky), kteří útočili na hlavní 

představitele a organizátory odborů. Jenom mezi lety 1920 a 1923 bylo takto zavražděno 

přes sto anarchistů, zatímco zastánci militantního křídla odborů odpovídali na tyto útoky 

nejen vraždami najatých pistolníků, ale i představitelů státu a církve. (Peirats, 1998)  

Zkušenosti mnoha anarchistů s použitím nejtvrdších forem násilí se nejvíce 

projevily právě s vypuknutím španělské občanské války. Na mnoha místech to byli právě 

anarchisté, kteří dokázali na překvapivý fašistický puč zareagovat okamžitým 

protiútokem, díky němuž se podařilo před prvním útokem Frankistů uhájit několik 

překvapivě velkých měst, v první řadě Barcelonu. (Beevor 2000) Nejznámější postavou, 

která propojuje právě předválečný anarchistický ozbrojený radikalismus se vznikem 

anarchistických milicí za občanské války, je beze sporu Buenaventura Durruti. Tento člen 

militantní organizace „Los Solidarios“ (Solidární) byl spojován s bojem proti 

pistolníkům, úspěšným atentátem na Zaragozského biskupa a organizováním sabotáží na 

železnici, u níž byl zaměstnán. (Beevor, 2000) Právě Durruti se stal symbolem, 

zosobňujícím mnoho atributů vznikajících anarchistických milic. V Barceloně, jejíž 

zábor považovali povstalci za svůj nejjistější úspěch, se právě díky nasazení, obětavosti 

a okamžitému jednání členů CNT podařilo porazit 12000 vojáků, kteří měli za úkol 

opustit kasárny a ovládnout centrální oblast Katalánska a Mallorcu. Přestože ještě 18. 

července, tedy po povstání v Seville a událostech v Maroku, odmítla Katalánská správa 

vydat dělníkům zbraně (předseda katalánské Generalitat Lluís Companys už měl v té 

době zprávy o blížícím se povstání v Barceloně), místní obranné výbory CNT se začaly 

aktivně vyzbrojovat. Byly přepadeny některé zbrojnice, lodní zásilka dynamitu 

v přístavu, vykoupeny všechny zbraně z obchodů ve městě a začaly také práce na obrnění 

získaných nákladních i osobních aut, která jsou charakteristická pro všechny obrazové 

dokumenty těchto barcelonských událostí. Když se 19. července pokusili vojáci zaútočit 

z kasáren na strategické budovy ve městě, čekal je tak silný odpor, že některé jednotky 

vůbec nevykročily ze svých útočišť. Zastoupení anarchistů organizovaných pod CNT-

FAI bylo při těchto bojích zásadní, přestože se k nim přidalo mimo jiné i 4000 členů 

„Guardia Civil“ v čele se svým velitelem Antoniem Escobarem Huertou a někteří dělníci 

a další odpůrci povstání také jistě nebyli členy CNT ani FAI. Důležitá byla také podpora 

letounů pod velením plk. Díaze Sandina, která umožnila dobít kulomenté postavení 
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povstalců kolem Kolumbova pomníku v přístavu. (Beevor, 2000) Pro ilustraci přístupu 

anarchistů k boji poslouží nejlépe citace vojenského historika Antonyho Beevora: 

„Příštího rána anarchisté trvali na tom, že mají přednostní právo na útok na kasárna 

Atarazanas a řekli příslušníkům polovojenských sil, aby se drželi stranou. Buenaventura 

Durruti dal rozkaz k masovému útoku: „!Adelante los hombres de la CNT!“ Vedl útok 

společně se svým druhem ve zbrani Franciscem Ascasem, který byl okamžitě zabit. 

Závěrečná akce měla za následek celkový počet asi 600 zabitých a 4000 zraněných. Stejně 

jako během jiných bojů projevili útočící zoufalou, nesobeckou statečnost. Mnoho ztrát 

bylo zbytečných, zvláště těch, které utrpěli anarchisté při konečném útoku, protože již 

měli k dispozici dělostřeleckou a leteckou podporu. Nicméně odvážný útok přešel do 

anarchistického folklóru a zamlžil skutečnost, že spěch a kuráž jsou nebezpečnými 

náhražkami za vojenské umění“. (Beevor, 2000) 

Většina anarchistů ve Španělsku sice nesdílela striktně pacifistické ideje 

s takovými teoretiky anarchismu, jakým byl například výše zmíněný Barta de Lingt, 

přesto měli CNT a FAI svoji silně protimilitaristickou tradici ve smyslu odporu ke 

strukturované, centralizované armádě založené na nucených odvodech. Ještě v květnu 

1936 vydala CNT na zaragozském kongresu prohlášení, které osahovalo tyto články: „Za 

šesté: provést agitační kampaň slovem i tiskem proti válce a těm, kteří ji rozdmýchávají. 

Založit antimilitaristické výbory, které vejdou v přímý kontakt s IWMA (The International 

Working Man Association), aby byly informovány o mezinárodních záležitostech a budou 

mezi mladými lidmi prostřednictvím množství letáků a brožurek rozdmýchávat nenávist 

k válce a aktivní odpírání vojenské služby. Za sedmé: V případě, že španělská vláda 

vyhlásí válečnou mobilizaci, bude vyhlášena generální revoluční stávka“.  (Richards, 

2000) 

Pro účel vedení války s povstalci vytvořili anarchisté lidové milice. Je až 

zarážející, jakou míru svobody dokázali udržet v rámci instituce, která je zpravidla 

vnímána jako přesný opak všech anarchistických principů. Členství v milicích bylo zcela 

dobrovolné a neexistoval koncept dezerce. Veškeré velitelské pozice byly obsazovány 

lidmi volenými zdola a tito velitelé nepožívali žádných privilegií. Každý dostával stejný 

žold, jedl stejné jídlo, neexistovalo hodnostní označení. Milicionáři si navzájem tykali a 

také mezi nimi bylo mnoho žen. George Orwell popisuje svoji zkušenost s organizací 

milic následovně: „Normální vojenské tresty existovaly, byly však uplatňovány jen při 
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velice vážných prohřešcích. Pokud Voják neuposlechl rozkaz, nebyl potrestán ihned, 

nejdříve se na něj apelovalo ve jménu soudružství. Cynikové, kteří nemají zkušenost 

s lidmi, řeknou, že to nemůže fungovat. Ve skutečnosti to dlouhodobě funguje“. (Orwell, 

1991) Jednalo se přitom o milice POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista – 

Dělnická strana marxistického sjednocení), tedy radikální marxisty, pro nás je ovšem 

důležitá především poslední Orwelova věta. S dalšími autory, jako jsou Vernon Richards 

nebo Isaac Puente, se shoduje v tvrzení, že anarchistické milice hrály velice důležitou roli 

v boji proti Francistům a že zejména v počátečním stádiu konfliktu byly nejdůležitějšími 

a takřka jedinými jednotkami schopnými okamžitě a efektivně zakročit proti povstalcům. 

Antony Beevor sice milice kritizuje jako málo efektivní v některých ohledech vedení 

války, přesto přiznává, že po začlenění milic do regulérní armády v letech 1936 a 1937 a 

zestátnění válečného průmyslu se efektivita těchto složek oproti očekávání naopak 

snížila. Zatímco dobrovolníci milice zpravidla neopouštěli, po zavedení povinné vojenské 

služby se dezerce začaly množit (Richards, 2000). Pokud bylo hlavním nedostatkem 

lidových milic jejich špatné vyzbrojení, po centralizaci zbrojního průmyslu se tato situace 

ještě zhoršila, neboť vlastnictví zbrojního arzenálu se stalo důležitou součástí vnitřních 

bojů jednotlivých politických stran na straně republikánů.  

Rozpuštění dělnických milic bylo často provázeno násilnými střety a masovou 

dezercí. Nejznámější knihou, která fenomén lidových milic proslavila, je zřejmě 

Orwellův Hold Katalánsku. (Orwell, 1991) 

Zajímavá je pro nás skutečnost, že takzvaná militarizace milic, tedy jejich 

začlenění do pravidelné armády, proběhla zcela v režii anarchistických vůdců z CNT. 

Výbor antifašistických milic vydal už 5. srpna 1936 prohlášení, ve kterém stálo: 

„Centrální výbor antifašistických milic v Katalánsku rozhodl, že se vojáci ročníků 1934, 

1935 a 1936 mají neprodleně hlásit v kasárnách a dát se do služeb výboru milicí, který 

spadá pod pravomoc Centrálního výboru“. (Richards, 2000) Nejvyšší představitelé v čele 

s Garcíou Oliverem odepsali koncept lidových milic takřka při jeho vzniku v létě 1936. 

Jestliže v srpnu 1936 García Oliver prohlašoval, že „Lidová armáda, která vzešla z milic, 

musí být organizována a založena podle nových koncepcí“, v březnu roku 1937 už 

apeloval na studenty nově vzniklé vojenské školy slovy: „Důstojníci Lidové armády, 

musíte dodržovat přímo ocelovou kázeň a vyžadovat ji také od svých mužů, kteří, jakmile 



22 

 

   

se ocitnou pod vaším velením, přestávají být vašimi soudruhy a stávají se jednoduše 

ozubenými kolečky ve vojenském stroji naší armády“. (Richards, 2000) 

 

3.4 Samospráva 
 

Ústřední organizací, která spojovala anarchisty celého Španělska, byla od svého 

založení v roce 1911 CNT. Šlo o radikální odborovou organizaci, která tvořila určitý 

protiklad prostátních socialistických odborů UGT  napojených na socialistickou stranu 

PSOE (Partido Socialista Obrero Espaňol – Španělská socialistická dělnická strana). 

CNT do roku 1914 a později také mezi lety 1923 a 1930, kdy Španělsko ovládal diktátor 

Primo de Rivera, fungovala v ilegalitě. Zásadní význam této organizace může být 

vykreslen mimo jiné počtem členů – v roce 1914, kdy strana vystoupila z ilegality, se k ní 

přihlásilo téměř jeden milion lidí a tento počet ještě značně vyrostl zejména během 

občanské války, kdy některé zdroje uvádějí až dva a půl milionu členů v roce 1938. 

(Richards, 2000) Přestože ne všichni její členové byli přesvědčenými anarchisty, CNT se 

oficiálně hlásila k První internacionále, konceptu svobodného komunismu a taktéž 

výslovně odmítala komunismus bolševický, což se projevilo na třetím sjezdu 

internacionály v Moskvě v roce 1921, kde zástupci CNT odmítly jakoukoliv formu 

autoritářského socialismu. (Oved, 1998) Pro ideové vymezení CNT v době španělské 

občanské války je nejdůležitější kongres v Zaragoze v roce 1936, na kterém konfederace 

přijala program založený především na teoriích Isaaca Puenteho. Je třeba uvést, že v tak 

rozsáhlé organizaci existovalo množství větších či menších myšlenkových proudů, a 

právě z toho důvodu je pro nás výhodné (a zcela oprávněné) prohlásit Zaragozský kongres 

za určující pro definici postojů konfederace jako celku. 

Zvláštní roli hrála v CNT skupina ideově vyhraněných anarchistických militantů, 

kteří se organizovali ve skupině FAI a kteří se snažili udržet revolučně anarchistickou 

radikalitu celé CNT. S vypuknutím občanské války se vliv FAI na vedení CNT zvýšil 

natolik, že se v literatuře obvykle setkáme s označením CNT-FAI. (Tomek, Slačálek, 

2006) 

CNT se jako instituce dlouho profilovala podle zásad svobodného komunismu. 

Organizační struktura se zakládá na jednotlivých odborech, sdružených do regionálních 

organizací, které jsou dále federovány na národní úrovni. Všechny funkce jsou volené, 
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dočasné a odvolatelné, důraz je kladen na rotaci funkcí. Všechna rozhodnutí jsou 

přehlasovatelná vždy z nižší instance a o důležitých otázkách se rozhoduje v referendu. 

Později se lehce mění organizační struktura a jednotlivé odbory se sdružují podle svého 

zaměření namísto geografického principu, ostatní charakteristiky ovšem přetrvávájí až do 

angažování CNT ve vládách vzniklých po vypuknutí občanské války, o nichž bude řeč 

níže. (Peirats, 1951) 

CNT tedy na začátku července roku 1936 splňovala všechny definice instituce 

založené na anarchistických principech, jejíž ambicí bylo zrušení vlády nad pracujícími 

a nastolení svobodného komunismu, který bude řízen pouze na základě ekonomických 

vztahů bez účasti jakékoliv vlády. CNT by podle všeho měla plnit roli koordinátora, který 

je nutný pro zajištění hodnot přesahujících regionální charakter, viz kapitolu Svobodný 

komunismus. 19. července, kdy se ozbrojeným pracujícím organizovaným v CNT 

podařilo potlačit puč v Barceloně a potažmo v celém Katalánsku, se naskytla příležitost 

převést tyto teorie do praxe. Garcia Oliver, jeden z předních představitelů CNT, vzpomíná 

na rozhovor s Luisem Companysem, prezidentem Generalitat de Catalunya (Katalánská 

samospráva) toho dne. Companys, levicový politik a bývalý člen CNT, v něm měl přímo 

říct: „Dnes jste pány města a Katalánska, protože jste porazili fašistické militaristy. 

Zvítězili jste a vše máte ve svých rukou. Jestliže mne nepotřebujete, nebo nechcete, abych 

zůstal prezidentem Katalánska, ihned to povězte a já se stanu dalším prostým vojákem 

v boji proti fašismu“. (Peirats, 1951) Reakce předáků CNT ale byla překvapivá – namísto 

převzetí veškeré moci se této zodpovědnosti vzdali a podpořili další existenci místní 

vlády. Vernon Richards popisuje jednoznačnost situace takto: „20. července madridská 

vláda a Generalitat existovaly pouze na papíře. Ozbrojené síly, četnictvo a útočné gardy 

se buď přidaly k povstaleckým generálům, nebo k lidu. Ozbrojení pracující neměli zájem 

podržet vládu, která byla před pouhými dvěma dny přeorganizována, aby do sebe 

začlenila, pravicové elementy za účelem dosažení „dohody“ s vojenskými vzbouřenci“5. 

(Richards, 2000) Richards toto tvrzení upřesňuje, když staví vládní moc na tři pilíře – 

věrnost ozbrojených sil, přímou či nepřímou kontrolu informačních kanálů a národní 

hospodářství. Ovládnutí všech těchto pilířů přitom připisuje právě revolučním dělnickým 

organizacím.  

                                                                 

5 V reakci na povstání generálů přišla španělská vláda s nabídkou kompromisu, který by umožnil pravici 

participovat na vládě. Povstalci to s vidinou snadného vítězství vojenskou silou odmítli. 
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Bezprecedentní podpora stávající vlády je zřejmě okamžikem, kdy se 

anarchistické hnutí reprezentované CNT vzdalo svého vlastního programu. Ve faktické 

rovině to bylo podpořeno tím, že anarchisté nepřevzali kontrolu nad finančními 

prostředky, odmítly konfiskovat banky a především národní zlatou rezervu, která byla 

v té době druhou největší na světě (její hodnota měla dosahovat více než dvou miliard 

peset) a která sehrála zcela klíčovou roli v celé občanské válce, aby se potom v tichosti 

ztratila do Sovětského svazu. (Richards, 2000) Nedostatek financí na počátku války 

přitom označují shodně Richards, Oved i Santillán jako zásadní faktor, který znemožnil 

rychlou orientaci průmyslu na válečnou produkci a okamžité adekvátní vyzbrojení milicí, 

které by pravděpodobně umožnilo potlačit povstání generálů. Centrální vláda přitom 

nebyla schopná zajistit nákup těchto prostředků, což tito autoři připisují vznikajícímu boji 

mezi jednotlivými frakcemi zastánců republiky. 

Namísto nahrazení katalánské vlády institucí stojící na federaci odborů a kolektivů 

předáci CNT vládu podpořili a vytvořili pouze Výbor antifašistických milic, který 

zastupoval různé organizace a politické strany a který se měl k této vládě určitým 

způsobem vztahovat. Výbor byl tvořen anarchisty, socialisty, komunisty (přestože jejich 

vliv v Katalánsku byl v té době marginální) a republikány. Tato dualita byla ukončena 

v říjnu, kdy byl Výbor antifašistických milic zrušen a vedení CNT-FAI vstoupilo do 

Generalitat (vlády). (Richards, 2000) 

Není smyslem této práce zkoumat důvody, pro které se vedení CNT zřeklo 

možnosti uvést to praxe myšlenky, které do té doby hlásalo, pro nás je důležité, že k jejich 

naplnění nikdy nedošlo a to nikoliv z vnějšího, ale vnitřního podnětu. Vernon Richards 

to připisuje korumpující podstatě jakékoliv moci nad lidmi, která vedla představitele CNT 

ke zřeknutí se anarchistických idejí, zásadní roli určitě hrála obava z vojenského 

neúspěchu. Diego Abad de Santillán k tomuto píše: „Věděli jsme, že není možné 

triumfovat v revoluci, jestliže nevyhrajeme válku. Dokonce jsme revoluci obětovali a 

nepovšimli si, že tato oběť rovněž znamená obětování válečných cílů“. (Abad, 1940) 

Vstup CNT do regionální katalánské vlády provázel trapný moment, kdy CNT 

zprávu o svém vstupu dementovala s tím, že nevstoupila do Generalitat, ale Regionální 

obranné rady, jak byla tato instituce nově nazvána. Regionální obraná rada navíc nijak 

neskrývala svou podřízenost Národní obranné radě, což byla fakticky centrální vláda 

v Madridu. 25. října také CNT podepsala Pakt o jednotné činnosti, který sjednocoval 
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politiku CNT-FAI, UGT a PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña – 

Sjednocená socialistická strana Katalánska) a umožnil katalánské vládě přebrat kontrolu 

nad kolektivizací výrobních prostředků. (Richards, 2000) 4. listopadu 1936 celý proces 

vyvrcholil vstupem čtyř zástupců CNT do madridské vlády premiéra Francisca Larga 

Caballera, bývalého prezidenta UGT. Největší španělský dělnický deník Solidaridad 

Obrera (Dělnická solidarita), vydávaný CNT a označovaný za její hlásnou troubu, popsal 

tento krok jako „nejzářivější den v politické historii naší země“. (Richards, 2000) 

Diego Abad vysvětluje účast CNT ve vládě těmito slovy: „Pokud by šlo pouze o 

revoluci, samotná existence vlády by nebyla ničím více, nežli nežádoucím činitelem, 

překážkou, která by byla odstraněna, ale my jsme byli postaveni před souvislosti krvavé 

války a mezinárodní diplomacie a jsme připoutáni k mezinárodním trhům a vztahům se 

světem, složeným ze států. Co se týče organizace a řízení války a podmínek, ve kterých 

jsme se ocitli, neměli jsme žádný nástroj, který by mohl nahradit starý vládní aparát“. 

(Abad, 1940) Rezignuje tedy na anarchistickou ambici svržení vlády a přistupuje na 

myšlenku, že jediným skutečným aktérem může být v tuto chvíli stát v tradičním smyslu. 

Zjistili jsme, že CNT opustila svoji oficiální politiku, stejným způsobem ale také 

opustila zásady svého vnitřního fungování. Vernon Richards popisuje zásadní význam 

„veteranos influyentes“ (vlivných veteránů), jak nazývá aktivní představitele 

konfederace, kteří často rozhodují bez účasti řadových členů. Porušeny byly zásady 

cirkulace funkcí a rozhodování zdola. Když CNT zasedla do madridské vlády, mezi 

čtyřmi jejími delegáty byli například katalánský sekretář CNT Mariano Vasquez nebo 

národní sekretář CNT Horacio Prieto, přičemž žádný z nich nebyl volen plénem, nýbrž 

na základě dohody s předsedou vlády Caballerem. Pokud byla některá válečná rozhodnutí 

vedení CNT-FAI ospravedlněna nutností okamžité akce, přistoupení do katalánské a 

později madridské vlády probíhalo v řádu měsíců, a přestože se v té době konala řada 

lokálních a regionálních plén, na žádném z nich nebyla tato otázka diskutována. 

(Richards, 2000) 
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Závěr 
 

U jednotlivých institucí byla shledána různá míra naplnění jejich myšlenkového 

předobrazu.  

Nejvyšší shody bylo dosaženo u zemědělských družstev, kde byly dodrženy 

principy dobrovolnosti, solidarity, kolektivismu i organizace zdola. Zároveň bylo 

dosaženo i zvýšení produkce, takže se tento koncept ukázal být životaschopným. Na 

druhou stranu je třeba připustit, že za neutěšené situace před kolektivizací mohlo těžko 

dojít k dalšímu zhoršení životních podmínek a že se kolektivizace, byť morálně 

ospravedlnitelná, zakládala z velké části na zabrání půdy latifundistů, a tedy faktické 

obohacení o cizí majetek. 

Značná shoda byla také shledána u milicí, což je vzhledem k tradičnímu vnímání 

armády velmi zajímavé. Tuto skutečnost poněkud kazí fakt, že milice fungovaly podle 

anarchistických principů pouze velmi krátkou dobu a poté byly nikoliv vnějším vlivem, 

ale rozkazem vlastních předáků CNT začleněny do pravidelné armády, čímž došlo 

k zániku anarchistického charakteru milic. Zajímavý je také spor o vojenskou úspěšnost 

milic – zatímco jejich militarizace byla provedena ve jménu zefektivnění, historikové se 

shodnou, že šlo o opačný proces, způsobený především poklesem bojové morálky 

milicionářů po opuštění anarchistického konceptu.  

Kolektivizace průmyslu proběhla jen částečně a z většiny nechala anarchistický 

koncept nenaplněný. Od počátku revoluce byl nad jednotlivými částmi průmyslu citelný 

vliv vlády, která v něm narozdíl od zemědělství spatřovala ústřední bod svého zájmu. 

Ekonomická situace průmyslu a jeho kolektivizace byla také mnohem složitější než 

v zemědělství, a proto nemůžeme určit, zda byl celý koncept udržitelný. Nutnost přeměny 

veškerého strojního průmyslu na válečný, zpřetrhání ekonomických vazeb probíhající 

občanskou válkou a mezinárodní izolace neumožnily vytvoření uceleného pohledu na 

možnou efektivitu tohoto systému. 

Jestliže je u prvních třech zkoumaných institucí možné mluvit o různé míře 

naplnění anarchistických ideálů, u čtvrté instituce, samosprávy, nedošlo ani k žádnému 

opravdovému pokusu o jejich realizaci. V nejvhodnějším možném okamžiku, kdy 

ozbrojenci CNT ovládli všechny instituce na relativně geograficky homogenním území, 
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zavrhli anarchisté možnost vytvoření samosprávy založené na federaci lokálně a 

regionálně organizovaných kolektivech a podpořili stávající koncept regionální i národní 

vlády. Osobní participací v těchto institucích později předáci CNT jasně vyvrátili 

jakékoliv možné spekulace o respektování vlády a současném vytváření vlastních, 

anarchistických struktur. 

Ze souhrnného pohledu na všechny čtyři instituce vyplývá, že ve Španělsku 

v letech 1936-1939 nedošlo k vytvoření společnosti, která by se dala nazvat 

anarchistickou, a tudíž není možné zkoumat ani její případnou životaschopnost. Zároveň 

je třeba přiznat, že v jistých případech byly teoretické koncepty naplněny a tato 

společnost tedy měla některé anarchistické rysy.  

Pro vývoj celého zkoumaného jevu byl zcela zásadní jeho historicko-politický 

kontext. Moc, kterou ozbrojení pracující získali během povstání generálů, přímo 

vycházela ze skutečnosti, že šlo o armádní převrat, a ozbrojený lid byl tedy alespoň na 

počátku konfliktu jedinou relevantní silou schopnou bojovat s povstalci. Občanská válka 

se stala nejen spouštěcím faktorem narychlo vyhlášené sociální revoluce, ale i jejím 

katem. Nešlo přitom o vojenskou porážku, ale neudržitelný tlak ke kompromisům, který 

přiměl anarchisty vyměnit boj za změnu společenského uspořádání v boj za udržení 

demokratického režimu tváří v tvář nastupujícímu režimu fašistickému. Proč byl i tento 

boj nakonec ztracen a zda neměla větší šanci na úspěch větší názorová a skutková 

konzistentnost, je téma přesahující ambice této studie. 
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Summary 

The general view of all four institutions shows that no truly anarchist regime was 

established during the Spanish Civil War, and therefore it is not possible to consider its 

potential stability.  

The examined institutions varies in many aspects. The militias surprisingly proved 

to be the most anarchist organization of all the four institutions although they existed only 

a few moths. The process of the cooperative farms creation was also relatively succesful, 

however the unions remained under contol of the government. 

The main argument of this study consists in the fact that no real attemp to 

overthrow a government was made and the leaders of the anarchist movement participated 

in the regional and even the central government.  
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