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Úvod  

Šedesátá léta byla svědkem mnoha bouřlivých událostí a jevů, jež zásadně změnily 

tehdejší svět. Jedním z takových fenoménů byl postupně krystalizující mohutný protest, 

jenž v plné síle propukl na konci dekády. Přestože masová vlna okupací a stávek poměrně 

rychle odezněla, zanechala tzv. nová levice přímo či nepřímo výrazné stopy na západní 

společnosti, ať už šlo o reformy vysokého školství, zlepšení pracovních podmínek, kroky 

ke zrovnoprávnění žen a menšin či prosazování politiky na ochranu životního prostředí. 

Kromě toho však rozjitřená atmosféra konce šedesátých let způsobila také vznik 

militantních extrémně levicových skupin zápasících o změnu politického, ekonomického 

a sociálního systému. Tyto radikální odnože protestního hnutí se objevily v různé míře ve 

většině zemí západní Evropy, v Severní Americe i v Japonsku. 

Tato disertační práce se zabývá propojením a kontakty německých a italských 

levicových teroristických skupin v sedmdesátých letech dvacátého století, analyzuje síť 

teroristických organizací v obou zemích a místa, v nichž se tyto sítě protínají. Spolková 

republika Německo a Itálie nebyly pro tuto analýzu vybrány náhodou. V těchto dvou 

západních demokraciích se fenomén levicového protistátního terorismu, vycházejícího 

z mimoparlamentního hnutí, rozvinul více než kdekoli jinde v Evropě. Levicoví 

radikálové o sobě často přemýšleli v globální perspektivě a cítili se být součástí 

celosvětové fronty proti kapitalismu a kolonialismu. Kontakty teroristických skupin tak 

často sahají do celé Evropy, na Blízký východ, do Japonska i obou Amerik. V řadě 

případů dokonce docházelo ke koordinování činnosti a spolupráci na únosech či vraždách. 

Zkoumání teroristické sítě v obou státech tedy vyžaduje do určité míry také znalost vztahů 

s dalšími evropskými i mimoevropskými teroristickými organizacemi. Ke zkoumání 

těchto vztahů jsem na daný historický fenomén zvolil aplikovat přístupy transnacionální 

historie, a to přesto, že ohnisko výzkumu je zaměřeno pouze na dva státy. Má práce tedy 

vedle sebe nestaví německý a italský terorismus jako dva celky, ale soustředí se spíše na 

vztahy mezi jednotlivými skupinami i jednotlivci, na roli konektorů a přenos informací, 

metod a materiálu v celém italsko-německém prostoru.  

 

Teroristická síť a transnacionální přístup 

Dějiny transnacionální spolupráce a kulturních transferů patrně evokují ve většině 

lidí něco pozitivního – sdílení informací a technologií, fluktuaci literárních či filmových 

děl a další kulturní vlivy, mezinárodní pomoc či řadu dalších asociací. Někteří historikové 
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ovšem upozorňují na to, že je třeba zkoumání transnacionálních dějin tohoto hodnotového 

zabarvení zbavit – nejenom kvůli tomu, že realita je příliš komplikovaná, než aby bylo 

možné jednoznačně přidělit kladné znaménko výsledkům budování transnacionálních 

struktur, ale také proto, že do této kategorie spadá také kooperace aktérů ve společnosti 

nežádoucích, například organizovaného zločinu.1 Tato práce je jedním z příkladů, kdy se 

transnacionální spolupráce a cirkulace staly nástrojem šíření jevu jednoznačně 

negativního – terorismu a politického násilí. 

Obor transnacionálních dějin, jež se jako svébytný historický přístup vymezil na 

konci osmdesátých let, se zabývá fenomény a strukturami, jež svým rozsahem 

i významem přesahují hranice jednoho státu. Jedná se o nejnovější snahu překonat 

v historiografii národní paradigmata a institucionalizaci historie národními státy 

v devatenáctém století.2 Transnacionální studia tak nabízejí alternativu k tradičním 

dějepisným disciplínám a navrhují způsoby, jak přistupovat ke kulturním a hospodářským 

tématům, ke komunikačním strukturám či k integračním procesům.  

Transnacionální dějiny se často potýkají s kritikou nejasného vymezení, co vlastně 

tento pojem označuje. Pro svou práci jsem zvolil přístup Philippa Thera, podle nějž tvoří 

jádra transnacionálního výzkumu komparace, kulturní transfery a tzv. histoire croisée 

(„překrývaná historie“).3 Zkoumání teroristické sítě využije všech těchto tří přístupů. 

Účelem komparace je přínos k charakterizaci celé sítě. Porovnáním jednotlivých skupin 

zjistíme, na jakých významových úrovních lze vůbec hovořit o síti jako takové. Každý 

subjekt v dané síti je unikátní a vykazuje individuální kvality. Komparace pomůže odhalit 

a analyzovat společné vlastnosti těchto subjektů, které zakládají vztahy mezi nimi.4 

Metody histoire croisée otevírají otázku zkoumání ve více měřítkách zároveň 

(multiskalarita) a propojují historické bádání s dalšími disciplínami. Pomohou zejména 

                                                           
1  Například MACKENZIE, John, European Imperialism. A Zone of Cooperation rather than 

Competition?, in BARTH, Volkter – CVETKOVSKI, Roland (eds.), Imperial Cooperation and Transfer 

1970–1930. Empires and Encounters, London 2015, s. 35–56; SAUNIER, Pierre-Yves, Learning by Doing: 

Notes about the Making of the Palgrave Dictionnary of the Transnational History, in Journal of Modern 

European History, 2008, 6 (2), s. 159–180; ADERHOLD, Jens, Netzwerke des Terrors. Strukturelle 

Umbrüche als Interventionsoption, in KRON, Thomas – REDDIG, Melanie, Analysen des transnationalen 

Terrorismus. Soziologische Perspektiven, Wiesbaden 2007, s. 423–460. 
2  THER, Philipp, Comparisons, Cultural Transfers, and the Study of Networks: Towards a Transnational 

History of Europe, in HAUPT, Heinz-Gerhard – KOCKA, Jürgen (eds.), Comparative and Transnational 

History. Central European Approaches and New Perspectives, New York – Oxford 2009, s. 204–225. 
3  Tamtéž. O kompatibilitě komparativního přístupu s histoire croisée a o jeho aktuálnosti viz též HAUPT, 

Heinz-Gerhard – KOCKA, Jürgen, Comparison and Beyond. Traditions, Scopes and Perspectives of 

Transnational History, in Tíž (eds.), Comparative and Transnational History…, s. 1–32. 
4  SEIGEL, Micol, Beyond Compare: Comparative Method after the Transnational Turn, in Radical 

History Review, 2005, s. 62–90.  
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při zodpovězení otázky, do jaké míry se navzájem ovlivňovaly skupiny z jazykově 

odlišných prostředí.5 Zkoumání kulturních transferů znamená v tomto případě analýzu 

kontaktů mezi ilegálními skupinami, předávání materiálu a role aktérů, kteří se 

pohybovali nebo měli vztahy v obou zemích.  

Transnacionální pojetí by se mělo vymykat z tradičního (inter)nacionálního 

pohledu na zkoumaný subjekt či fenomén.6 Práce se proto snaží vyhnout tomu, že bude 

přemýšlet o jednotlivých sítích pouze v národních diskursech. Nebudu se věnovat 

teroristické síti v každém státě tak, jako by to byla svébytná entita, abych následně mohl 

provést komparaci těchto dvou subjektů. Transnacionální rozměr této práce je naopak 

v tom, že pohlíží na teroristickou síť jako na složenou z jednotlivých organizací a 

přesahující státní hranice. Snažím se proto nepoužívat termíny jako italský či německý 

terorismus v tom smyslu, že bych jim přisuzoval zobecňující vlastnosti. Mluvím-li tedy 

o italské či německé teroristické síti, pak tak činím především v jazykovém či 

geografickém smyslu.  

Největší problém jak u analýzy jednotlivých teroristických sítí, tak u rozboru 

styčných ploch je v kvalitativních rozdílech mezi jednotlivými aktéry a mezi vztahy 

těchto aktérů. Není možné provést komparaci italského a německého terorismu, neboť 

jak v Itálii, tak ve Spolkové republice Německo se teroristické sítě skládaly z množství 

kvalitativně odlišných prvků – skupin. Jak juxtapoziční, tak přímé srovnání je tedy nutné 

provést mezi jednotlivými aktéry v německo-italské teroristické síti, nikoli mezi 

národními sítěmi jako takovými. 

Jednotlivé teroristické organizace byly přesto do značné míry ovlivněny také 

politickým vývojem či specifickou historickou situací v daném státě. Pokud zkoumáme 

transnacionální kontakty, je třeba si uvědomovat, že konektivita v rámci jednoho 

jazykového prostředí byla o mnoho vyšší než ta přeshraniční. Jazyk i operabilita v rámci 

jednoho státu mohla vést i k jakési „institucionalizaci“ teroristické sítě, která se na 

transnacionální úrovni nikdy nevytvořila. Typickým příkladem může být síť organizace 

Autonomia operaia, která zajišťovala komunikaci a koordinovala činnost italských 

teroristických skupin. Jak zdůrazňuje francouzský historik Pierre-Yves Saunier, účelem 

historie však není nahradit historii národních států transnacionálními strukturami, ale 

                                                           
5  WERNER, Michael – ZIMMERMANN, Bénédicte, Penser l’histoire croisée. Entre empirie et 

réflexivité, in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2003/1 (58), s. 7–36. 
6  K vymezení pojmů transnacionalismus, internacionalismus a supranacionalismus (multinacionalismus) 

viz CLAVIN, Patricia, Defining Transnationalism, in Contemporary European History, Vol. 14, Issue 04, 

November 2005, s. 421–439. 
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nalézt, jakým způsobem se národní státy a toky všeho druhu stávaly komponenty 

moderních dějin. Lpění na geografických kategoriích (národních i regionálních) ovšem 

marginalizuje význam cirkulace.7 

Teroristická síť není chápána jako systém pevných vazeb mezi aktéry, kteří hrají 

v daném systému nezastupitelnou roli. Stejně tak se nejedná o síť ve fyzickém smyslu; 

je-li řeč o centru či periferii, není tím myšlena jejich geografická alokace. Manuel Castells 

definuje jednotlivé uzly sítě jako ty, které jsou pro existenci sítě nezbytné, a jestliže uzel 

ztratí svoji funkci, pak je ze sítě vyřazen a ta se reorganizuje.8 Pojem síť používám ve 

významu volného propojení poměrně nezávisle fungujících jednotek, které navazovaly 

kontakty nárazově ve specifické oblasti. Hovoříme o teroristické síti; na řadě míst je však 

nutné danou síť blíže specifikovat v závislosti na druhu vztahů, o nichž je řeč. Každá 

jednotlivá skupina nevykazoval všechny druhy vztahů s ostatními. Pro konkrétní případy 

je tedy v mnoha případech přínosnější uvádět např. „síť distribuce zbraní levicových 

teroristických skupin“, „síť ideových a kulturních transferů“ apod. Dále je třeba 

podotknout, že pojem síť (network) chápu odlišně od významu, který tomuto pojmu 

většinou přisuzují transnacionální studia nebo sociologie. Ty se zpravidla zabývají 

poměrně hustým systémem institucionálního propojení v oblasti, kdy byly pro aktéry 

dané vztahy často definující. Teroristická síť je proti tomu poměrně řídká, a vzhledem 

k ilegální povaze jednotlivých činitelů nemůže mít žádný institucionální základ. Práce 

tedy nemůže plně aplikovat východiska například actor-network theory.9 

Jednotlivé skupiny navazovaly vztahy i s dalšími subjekty, čímž je prakticky 

vtahovaly do této sítě. Byly to jednak teroristické skupiny ze zahraničí, ale i další 

nenásilné organizace, které se navázáním určitého typu vztahu s teroristickou organizací 

staly součástí jejích dějin. Tyto vztahy mohou být v práci naznačeny nebo uvedeny pro 

srovnání, avšak práce si neklade za cíl úplné mapování ideových a materiálních transferů 

a sociálních interakcí s dalšími subjekty.  

Cílem práce je nahlédnout na teroristickou síť v multiskalární perspektivě, tedy 

věnovat se problematice na všech dimensionálních úrovních.10 Práce tedy zprostředkuje 

jak soustředěný pohled na jednotlivého aktéra, tak decentralizovaný pohled na celou síť. 

                                                           
7  SAUNIER, P.-Y., Learning by Doing…  
8  CASTELLS, Manuel, Materials for an Exploratory Theory of the Network Society, Cambridge 2006, s. 

15. 
9  LATOUR, Bruno, Reassembling the Social. An introduction to Actor-Network Theory, Oxford 2005. 
10  STRUCK, Bernhard – FERRIS, Kate – REVEL, Jacques, Space and Scale in Transnational History, in 

The International History Review, 2011, Vol. 3, No. 4, s. 573–584. 
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Horizontální (geografická) síť má totiž také třetí vertikální rozměr spočívající ve vztazích 

mezi teroristickou skupinou a jednotlivcem a v roli, jakou jednotlivec může v celé 

teroristické síti hrát. Tato role bude zkoumána zejména na případových studiích Petry 

Krauseové a Giangiacoma Feltrinelliho. Díky tomuto přístupu se tak práce bude moci 

zabývat jak děním (agency), tak strukturou (structure).11  

 

Struktura a teze 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Každá z nich se snaží nalézt odpovědi 

na několik badatelských otázek, zastřešených celkovou snahou o multiskalární 

zmapování německo-italské teroristické sítě. 

První kapitola přináší rozbor německého a italského mimoparlamentního 

protestního hnutí a jeho dopady na vznik a utváření teroristických skupin. Sledovat zde 

budu především ideologické vlivy. Kteří myslitelé a sociální reformátoři měli na 

jednotlivé skupiny vliv? Do jaké míry byli teroristé ovlivněni fašistickou, respektive 

nacistickou minulostí své země, popřípadě jakou roli hrály národní dějinné narativy 

obecně? Jaký vliv měla národně osvobozenecká hnutí Třetího světa, zejména v Latinské 

Americe či v jihovýchodní Asii? Jaký byl vztah k tradiční „staré“ levici, především ke 

komunistickým stranám? 

V druhé kapitole se práce věnuje juxtapozičnímu srovnání teroristické sítě. Jsou 

představeny nejvýznamnější italské a německé teroristické organizace daného období, 

které nějakým způsobem participovaly na teroristické síti s tím, že největší prostor je 

věnován nejvýznamnějším a nejreprezentativnějším skupinám z obou států, tedy Frakci 

Rudé armády a Rudým brigádám. Každá skupina je představena pomocí rekapitulace 

jejích dějin a nejvýznamnějších útoků a jejího zasazení do kontextu mimoparlamentního 

hnutí. Charakteristika jednotlivých organizací je pak sledována na následujících 

faktorech: 1) Vazba na mimoparlamentní hnutí – do jaké míry lze vysledovat původ té 

které skupiny v studentských a dělnických protestech. 2) Příčiny radikalizace – jaká byla 

oficiální prohlášení skupin a jaké byly motivace jednotlivých členů pro přechod 

k ozbrojenému způsobu boje. 3) Struktura a fungování teroristických organizací. 

Srovnání by mělo přinést odpověď na otázku, do jaké míry se jednalo o charakterově 

podobné skupiny a nakolik byla teroristická síť tvořena kvalitativně odlišnými 

                                                           
11  LAW, John, After ANT: Complexity, Naming and Topology, in LAW, John – HASSARD, John, Actor 

Network Theory and after, Oxford 1999, s. 3–14. 
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organizacemi. Za pomoci komparace bude zodpovězena otázka, zda mají větší tendenci 

spolupracovat charakterově příbuzné skupiny, či zda hrají jiné faktory důležitější roli.  

Třetí kapitola je zaměřena na kontakty mezi jednotlivými organizacemi a na přenos 

informací a materiálu. Konektivita italské a německé sítě bude zkoumána na konkrétních 

mediátorech, kteří umožňovali transfer idejí, zkušeností, organizačních schémat i 

materiálu přes hranice.12 V těchto specifických případech protnutí obou sítí se jedná o 

jednotlivce nebo malé skupiny, které měly dobré kontakty na obou stranách hranice. 

Největší pozornost bude příslušet švýcarské anarchistické skupině pod vedením německé 

i italské občanky Petry Krauseové, která zprostředkovávala dodávky zbraní do obou 

svých domovin. Druhým významným příkladem bude osobnost italského vydavatele 

Giangiacoma Feltrinelliho, který mohl díky svému jmění a zahraničním kontaktům 

působit jako prostředník mezi různými skupinami v Německu i v Itálii. Tyto případové 

studie mají za cíl přispět nejnižší úrovní kontaktů (tedy kontaktů konkrétních osob) 

k multiskalární analýze. 

Za transnacionální vlivy můžeme považovat také propojenost „periferií“, tedy 

prostředí sympatizantů, která vykazovala větší míru sdílení. Na této úrovni se jednalo 

o překlady děl autorů mimoparlamentní opozice z jednoho jazyka do druhého a solidarita 

s ozbrojenými akcemi, vyjádřená na stránkách levicových novin a časopisů. Do této 

kategorie ale spadají především transnacionální podpůrné skupiny  jako Rote Hilfe / 

Soccorso rosso nebo Mezinárodní komise obhájců, které vykazovaly přímou spolupráci 

s teroristickými skupinami a koordinovaly činnost ve více státech. Zde je patrně 

nejpozoruhodnější sledovat, jakou úlohu tyto podpůrné organizace hrály v celkové 

strategii teroristických skupin a jakým způsobem fungovaly jako platforma pro setkávání 

teroristů různých národností. V rámci pozorování kontaktů mezi německým a italským 

extrémně levicovým prostředím lze také zkoumat toky informací a vzájemné vlivy – 

například kteří autoři byli překládáni? Jaké německé knihy vycházely v Itálii a naopak? 

Kdo kontakty zprostředkovával? 

Závěrečná kapitola se věnuje společné charakteristice teroristických skupin a jejich 

přímému srovnání. Komparovány jsou u jednotlivých organizací znaky, jež nebyly 

předmětem předchozí juxtapozice. V kapitole zkoumám, jaký byl charakter teroristických 

                                                           
12  Bruno Latour upozorňuje, že je při podobných analýzách nutné zohlednit také fakt, že zejména 

informace, know-how či překládané texty mediátor nezprostředkovává identicky; na každé takovéto 

transakci zanechává svou vlastní stopu. Nejedná se tedy o transportaci myšlenky či informace, ale o její 

částečně deformovanou translaci. LATOUR, Bruno, On recalling ANT, in LAW, J. – HASSARD, J., Actor 

Network Theory…, s. 15–25. 
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útoků, metody, jichž bylo použito (ať již jde o samotné atentáty nebo propagandistickou 

činnost) a stupeň násilí, ke kterému bylo v té které fázi vývoje přistoupeno. Předmětem 

analýzy v tomto oddílu jsou také cíle teroristických útoků ve smyslu výběru jejich obětí, 

ale také ve smyslu účelu, kterého chtěli tím kterým typem atentátu teroristé dosáhnout. 

Důležitým východiskem je rozbor jazyka, použitého při formulaci původních textů 

teroristických skupin (rezolucí a komuniké) a u dalších vyjádření (rozhovory, 

vzpomínky) jednotlivých členů. Ten bude zkoumaný pomocí diskurzivní analýzy těchto 

projevů komunikace s veřejností (včetně rozboru emblémů, názvů jednotlivých 

organizací a další symboliky). Další otázky, které si v této kapitole kladu a na něž se 

pokouším nalézt odpovědi pomocí analýzy textů, se týkají představ, vidění světa a tvorby 

mýtů v teroristickém diskurzu: Kdo je nepřítel? Kdo jsou spojenci? Jaká je role 

mučedníků? Jaké bylo u teroristů emické chápání sama sebe? Jaká byla představa o 

podobě „globální antiimperialistické fronty“? 

Tato analýza přinese spolu se závěry ostatních kapitol představu o charakteru 

a dynamice italsko-německé teroristické sítě. Jedním ze závěrů bude také odpověď na 

otázku, zda je možné určit obecnější rysy italského, respektive německého teroristického 

prostředí ve vztahu ke svému protějšku, či zda mezi sebou jednotlivé subjekty vykazují 

v rámci jednoho jazykového a národnostního prostředí tolik rozdílů, že definice 

podobného prostředí postrádá význam. Vyvstat by zároveň měla odpověď na otázku, jaké 

společné prvky teroristické organizace vykazovaly a zda jsou tyto společné prvky 

dostatečně přesvědčivé, abychom mohli všechny uvedené skupiny zařadit do jedné 

kategorie „levicového terorismu“, která je odlišná od jiných kategorií politického násilí – 

respektive, zda tento pojem slouží k účelné klasifikaci. 

 

Prameny a literatura 

Práce je založena na rozsáhlém studiu německých, italských a švýcarských 

archivních pramenů. Ty jsou tvořeny jednak texty, pocházejícími od samotných 

teroristických skupin v rámci jejich oficiální komunikace s veřejností – jedná se tedy 

o ultimáta, komuniké, rezoluce a tiskové zprávy; dále pak svědectvími jednotlivých 

teroristů o své činnosti. Ta mají podobu především rozhovorů s novináři z doby jejich 

pobytu ve vězení či po propuštění na svobodu (některé z nich byly vydané, jiné nikoli), 

dále se často objevují memoáry a v menší míře také deníky. Další skupinu pramenů tvoří 

dokumentace pořízená státními institucemi – v tomto případě se jedná zejména o policejní 

spisy a výslechy, soudní zápisy, zprávy a dokumentace vlád a ministerstev vnitra.  
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Množství užitečného materiálu pochází také z provenience politických stran, dále jsou 

použity dobové politologické či žurnalistické analýzy a osobní názory dalších dobových 

aktérů. Nakonec je potřeba připomenout také tiskoviny a další periodika, a to jak 

mainstreamová13 (sloužící k získání představy o dobové recepci určitých událostí či 

fenoménů), tak především ta pocházející z prostředí mimoparlamentní opozice, případně 

od teroristických organizací samotných (v případě že se jednalo o organizaci operující 

ilegálně pod legální strukturou, která mohla časopis vydávat).14 Některé z těchto pramenů 

byly publikovány v edicích, ale většina z nich pochází přímo z archivů. 

Hlavní část archivního výzkumu o německých teroristických organizacích tvořila 

práce v archivu Hamburského institutu pro sociální bádání (Hamburger Institut für 

Sozialforschung; HIS), kde jsem měl možnost díky semestrálnímu pobytu na tamní 

univerzitě podniknout rozsáhlý systematický výzkum. Tento soukromý výzkumný institut 

shromáždil unikátní sbírku dokumentů k dějinám německého levicového terorismu a 

představuje významné badatelské centrum k jeho zkoumání. Z archivu HIS jsem čerpal 

především výpovědi teroristů, jejich korespondenci a vzkazy, osobní pozůstalosti a 

psanou produkci, materiály k fungování Mezinárodní komise obhájců, policejní 

dokumentaci k vyšetřování určitých případů (zejména k případu Petry Krauseové), a dále 

pak periodika, brožury a další tiskoviny z produkce sympatizantů a podporovatelů 

teroristických skupin. Podnětné informace jsem získal rovněž z univerzitního archivu 

berlínské Svobodné univerzity (Archiv APO und soziale Bewegungen; ASB), 

zabývajícího se zejména studentským hnutím a okupací univerzit. Fondy tohoto archivu, 

týkající se zahraničních vztahů s italskými protestními skupinami, mi pomohly získat 

obraz spolupráce širšího mimoparlamentního hnutí v obou státech. V Archivu Ferruccia 

Parriho (Archivio dell‘Istituto Parri; AIP) a v Archivu Marca Pezziho (Archivio Marco 

Pezzi), které jsou součástí Parriho institutu dějin a paměti dvacátého století (Istituto per 

la storia e le memorie del Novecento Parri) v Boloni. V těchto archivech jsem získal 

zejména přístup k dosud nepublikovaným rozhovorům s italskými teroristy z různých 

organizací, k fondům obsahujícím manifesty a publikace teroristických skupin nebo 

k řadě tiskovin italské radikální levice. Případová studie švýcarské anarchistické skupiny 

kolem Petry Krauseové je kromě výše zmíněného založena na studiu ve Švýcarském 

spolkovém archivu (Schweizerisches Bundesarchiv; SBA), kde jsem nalezl řadu 

                                                           
13  Např. Corriere della Sera, il Popolo, la Repubblica, l'Unita, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, 

Frankfurter Algemeine Zeitung 
14 Např. konkret, Lotta continua, Potere operaio, Sinistra proletaria, Tricontinentale, Rote Hilfe, Bambule 
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informací k fungování této teroristické skupiny a k propagandistické kampani vedené po 

zatčení jejích členů. Studium tohoto tématu jsem doplnil v Curychu ve Švýcarském 

sociálním archivu (Schweizerisches Sozialarchiv). Pohled „z druhé strany“, tedy policejní 

a vládní dokumenty, jsem rozšířil studiem archiválií ve Spolkovém archivu 

(Bundesarchiv; BA) v Koblenci a italském Státním centrálním archivu (Archivio Centrale 

dello Stato; ACS). Zde jsem se dostal k zajímavým zjištěním díky nedávnému odtajnění 

citlivých historických informací, jež provedly v letech 2008 a 2014 vlády Romana 

Prodiho a Mattea Renziho za účelem objasnění mýty opředených událostí novodobých 

italských dějin. Své dva výzkumné pobyty v Římě jsem využil také k návštěvě archivů 

největších politických stran, tedy Křesťanské demokracie (Archivio Luigi Sturzo; ALS) a 

Italské komunistické strany (Archivio dell‘ Istituto Gramsci; AIG). K jednomu z 

vedlejších témat této práce, tedy ke vztahům západoevropských teroristických skupin 

k československým tajným službám, jsem podnikl rešerši v Národním archivu České 

republiky a zejména v Archivu bezpečnostních složek (ABS), kde jsem prostudoval 

rozsáhlý a na mou žádost odtajněný svazek týkající se těchto styků.  

K vydaným pramenům patří zejména rozsáhlá vzpomínková literatura; většina 

aktérů, kteří přežili dramatické události sedmdesátých let, se později o své zkušenosti 

podělila s veřejností.15 Dále je třeba zmínit velmi zevrubnou a podnětnou zprávu komise 

italského parlamentu, jež byla ustavena k vyšetřování zahraničních kontaktů zdejších 

teroristických skupin nebo sérii dokumentů Progetto Memoria, v pěti svazcích mapující 

ozbrojený boj v Itálii.16 Vydána byla v edicích také oficiální produkce některých 

teroristických skupin.17 

                                                           
15  Např. BAUMANN, Michael, Wie alles anfing, München 1982; CURCIO, Renato, A viso aperto. 

Intervista di Mario Scialoja, Milano 1993; FASANELLA, Giovanni – FRANCESCHINI, Alberto, Che 

cosa sono le Brigate rosse, Milano 2004; FENZI Enrico, Armi e bagagli. Un diario dalle Brigate Rosse, 

Genova – Milano 1998; GALLINARI, Prospero, Un contadino nella metropoli, Milano 2006; KLEIN, 

Hans-Joachim, Rückkehr in die Menschlichkeit. Appell eines ausgestiegenen Terroristen, Reinbek bei 

Hamburg 1979; KUNZELMANN, Dieter, Leisten Sie keinen Widerstand! Bilder aus meinem Leben, Berlin 

1998; MORETTI, Mario, Brigate rosse: una storia italiana. Intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, 

Milano 1994; MORUCCI, Valerio, La peggio gioventù. Una vita nella lotta armata, Milano 2004; 

NOVELLI, Diego, Vite sospese. Le generazioni del terrorismo, Milano 2007; PROLL, Astrid, Hans und 

Grete. Die RAF 1967–1977, Göttingen 1998; SCHILLER, Margrit, Es war ein harter Kampf um meine 

Erinnerung – Ein Lebensbericht aus der RAF, München 2001; SCHNEIDER, Peter, Rebellion und Wahn, 

Mein’68. Eine autobiographische Erzählung, Köln 2008; SEGIO, Sergio, Una vita in Prima linea, Milano 

2006; SIEMENS, Anne, Für die RAF war er das System, für mich der Vater – Die andere Geschichte des 

deutschen Terrorismus, München 2007; TOLMEIN, Oliver, „RAF – Das war für uns Befreiung“. Ein 

Gespräch mit Irmgard Möller über bewaffneten Kampf, Knast und die Linke, Hamburg 1997 
16  FRAGALÀ, Enzo – MANTICA, Alfredo, La dimensione sovranazionale del fenomeno eversivo in Italia, 

in Commissione parlamentare d’inchiesta sul terorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 

dei responsabili delle stragi, XXIII, No. 64, Vol. I, Tomo V, Parte II. Roma 2000; PRETTE, Maria Rita 

(ed.), Progetto Memoria, Svazek I–V, Roma 1996–2006. 
17  Rote Armee Fraktion: Texte und Materialien zur Geschichte der RAF, Berlin 1997 
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Na poli odborné literatury začala vznikat o německém i italském terorismu celá řada 

knih již v sedmdesátých letech a jejich výčet je každoročně obohacen o další tituly. 

Odborný výzkum, vznikající v době teroristických útoků, byl často poznamenán 

ideologickou orientací autora. Pravicoví nebo státem placení badatelé nezřídka přicházeli 

s interpretacemi, jež profilovaly levicový terorismus jako úchylku a práci duševně 

chorých lidí, a odmítali hledat příčiny tohoto fenoménu v sociálním kontextu18 – za 

zástupce tohoto proudu byl v Itálii považován například publicista Giorgio Bocca. Spíše 

výjimku tedy tvoří čtyřdílné dílo Analysen zum Terrismus, vydané spolkovým 

ministerstvem vnitra na počátku osmdesátých let, věnující se podrobně různým aspektům 

německého terorismu.19 Proti „oficiální“ interpretaci se již v sedmdesátých letech 

objevovala odborná literatura, jež politické násilí relativizovala do sociálně 

ekonomického kontextu poválečné Evropy – nezřídka byla tato díla psaná přímými 

účastníky protestů, pocházejícími z univerzitního prostředí. V italském prostředí se po 

opadnutí hlavní vlny nepokojů hovořilo o „lobby Nepřetržitého boje“ (lobby di Lotta 

continua), tedy o produkci bývalých členů této radikálně levicové skupiny, kteří po jejím 

rozpuštění dále působili v akademickém nebo mediálním prostředí.20 Ze soudobých 

odborníků, s jejichž výzkumem jsem pracoval a již se věnují problematice italského či 

německého terorismu, lze zmínit například Wolfganga Kraushaara, Sarah Colvinovou, 

Jeremyho Varona, Alexandra Straßnera, Tobiase Wunschika, Gerda Koenena, Marca 

Clementiho, Dominique Grisardové či Alda Grandiho.21 Významným pramenem bylo 

objemné dvousvazkové dílo, editované Wolfgangem Kraushaarem, s příspěvky předních 

                                                           
18  Nejabsurdnějším projevem tohoto přístupu bylo patrně posmrtné zkoumání mozku Ulrike Meinhofové, 

jež mělo nalézt fyziologické vysvětlení pro její psychopatologické chování. 
19  FETSCHER, Iring – ROHRMOSER, Günter, Analysen zum Terrorismus, Bd. 1. Ideologien und 

Strategien. Opladen 1981; JÄGER, Herbert – SCHMIDTEN, Gerhard – SÜLLWOLD, Lieselotte, Analysen 

zum Terrorismus, Bd. 2. Lebenslaufanalysen, Opladen 1981; BAYER-KATTE, Wanda von – 

CLAESSENS, Dieter – FEGER, Hubert – NEIDHARDT, Friedhelm (eds.), Analysen zum Terrorismus, Bd. 

3. Gruppenprozesse, Opladen 1982; MATZ, Ulrich – SCHMIDTEN, Gerhard, Analysen zum Terrorismus, 

Bd. 4/1. Gewalt und Legitimität, Opladen 1983; SACK, Fritz  - STEINERT, Heinz, Analysen zum 

Terrorismus, Bd. 4/2. Protest und Reaktion, Opladen 1984. 
20  Do této lobby jsou řazeni například Luigi Manconi, Adriano Sofri nebo Giampiero Mughini. Z ostatních 

lze jmenovat například historika Marca Scavina působícího v sedmdesátých letech v organizaci První linie. 
21  Z nejznámějších děl uvedených autorů například COLVIN, Sarah, Ulrike Meinhof and West German 

Terrorism. Language, Violence and Identity, New York 2009; VARON, Jeremy, Bringing the War Home. 

The Weather Underground, the Red Army Faction and the Revolutionary Violence in the Sixties and 

Seventies, Berkeley – Los Angeles – London 2004; STRAßNER, Alexander, Die dritte Generation der 

„Roten Armee Fraktion“. Entstehungm Struktur, Funktionslogik und Zerfall einer terroristichen 

Organisation, Wiesbaden 2003; WUNSCHIK, Tobias, Baader-Meinhofs Kinder – Die zweite Generation 

der RAF, Opladen 1997; KOENEN, Gerd, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 

1967–1977, Köln 2001; CLEMENTI, Marco, Storia delle Brigate rosse, Roma 2007; GRISARD, 

Dominique, Gendering Terror. Eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der Schweiz, 

Frankfurt am Main 2011; GRANDI, Aldo, La generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio, 

Torino 2003 
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německých odborníků na problematiku levicového terorismu.22 

Existuje rovněž několik prací, které se zabývají současně situací v Německu a Itálii, 

zpravidla však jde o komparativní analýzy. Historička Marica Tolomelliová provedla 

srovnání veřejné debaty týkající se terorismu v sedmdesátých letech v těchto dvou 

státech. Komparaci terorismu v obou státech provedla socioložka Donatella della 

Portaová, na dvě nejznámější teroristické skupiny (RAF a Rudé brigády) se pak zaměřila 

italská badatelka Rossana Lucchesiová. Srovnání obou teroristických prostředí se stalo 

také tématem několika kolektivních monografií. Jedinou obsáhlou publikací, která se 

zabývá terorismem v těchto dvou státech z transnacionálního pohledu je habilitační práce 

německé historičky Petry Terhoeveneové.23 

V českém prostředí vzniklo ke studiu německého a italského levicového terorismu 

několik příspěvků – například disertační práce Šárky Daňkové (vydaná v Nakladatelství 

Lidové noviny) věnující se dějinám nejznámější německé organizace Frakce Rudé 

armády nebo přehledové studie politologa Maxmiliána Strmisky o Rudých brigádách 

nebo o italské nové levici. Historik Martin Valenta publikoval pozoruhodnou práci 

o německé Frankfurtské škole a jejím vlivu na protestní hnutí a RAF. Autory dalších 

publikací, věnujících se studentskému hnutí v západní Evropě, jsou například Jaroslav 

Pažout nebo Jiřina Šiklová.24 Z cizojazyčných děl vyšla v českém překladu například 

komparativní studie německé historičky Ingrid Gilcher-Holteyové o protestním hnutí 

roku 1968 nebo bestseller německého autora (a přímého svědka některých událostí) 

Stefana Austa Baader Meinhof komplex.25 

                                                           
22  KRAUSHAAR, Wolfgang (ed.), RAF und der linke Terrorismus, Hamburg 2006. Do tohoto díla přispěli 

například Tobias Wunschik, Martin Jander, Alexander Straßner, Herfried Münkler, Friedhelm Neidhardt, 

Jürgen Seifert, Martin Klimke, Klaus Eschen, Gerd Koenen, Dorothea Hauserová, Jan Philipp Reemtsma, 

Sebastian Haffner, Bernard Gierds a další. 
23  TOLOMELLI, M., Terrorismo e società. Il publico dibattito in Italia e in Germania negli anni Settanta, 

Bologna 2006; DELLA PORTA, Donatella, Social Movements, Political Violence and the State. A 

Comparative Analysis of Germany and Italy, Cambridge 1995; LUCCHESI, Rossana, RAF und Rote 

Brigaden – Deutschland und Italien von 1970 bis 1985, Berlin 2013; HÜRTER, Johannes – RUSCONI 

Gian Enrico, Die bleierne Jahre. Staat und Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland und Italien 

1969–1982, München 2010; CORNELIEßEN, Christoph – MANTELLI, Bruno – TERHOEVEN, Petra, 

Decennio rosso. Conteztazione sociale e conflitto politico in Germania e in Italia negli anni Sessanta e 

Settanta, Bologna 2012; TERHOEVEN, Petra, Deutscher Herbst in Europa. Der Linksterrorismus der 

siebziger Jahre als transnationales Phänomen, Göttingen 2014. 
24  DAŇKOVÁ, Šárka, Frakce Rudé armády. Tři generace teroristů, Praha 2006; STRMISKA, Maxmilián, 

Ozbrojená opozice. Studie k subverzívnímu terorismu, Brno 2000; TÝŽ, Studie o utváření italské Nové 

levice (1968–1972), Brno 1994; VALENTA, Martin, Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské 

školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé 

armády a německé straně Zelených: diskurzivní analýza, Praha 2011; ŠIKLOVÁ, Jiřina, Stoupenci proměn, 

Praha 2012; PAŽOUT, Jaroslav, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, Praha 

2008. 
25  GILCHER-HOLTEY, Ingrid, Hnutí ’68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě, Praha 

2004; AUST, Stefan, Baader Meinhof Komplex, Praha 2010. 
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Pojmy 

Předmětem bádání jsou levicové teroristické skupiny v Německu a v Itálii a vztahy 

mezi nimi. Abych se ve své práci mohl věnovat subversivnímu politickému násilí a 

pokusit se od terorismu v jeho obecném smyslu odlišit jednu jeho subkategorii, je v první 

řadě nutné rozvinout, co míním pod pojmy terorismus, teroristická skupina či teroristický 

útok. Terorismus je již přes čtyřicet let zásadním pojmem v řadě vědních disciplín a tomu 

také odpovídá diverzita jeho významů a definic a mnohdy interpretační neukotvenost. 

Američtí sociologové Alex Schmid a Albert Jongman napočítali již v roce 1988 na 109 

různých definic terorismu, tvořených celkem dvaadvaceti sémantickými prvky. Nejčastěji 

se mezi těmito prvky vyskytovaly „násilí, síla“ (v 83,5 % z oněch 109 definic), dále 

„politická motivace“ (65 %), „strach a teror“ (51 %), „hrozba (47 %), „psychologický 

účinek a předpokládané reakce“ (41,5 %).26  

Zařazení legálního nebo alespoň státem tolerovaného násilí na vlastních občanech 

pod pojem terorismus nebo státní terorismu bývá sporné. Definice terorismu Gerhardta 

Schmidtena jako „akční teorie ilegálního politického chování“ je podle Schmida 

a Jongmana neúplná, neboť vylučuje státní terorismus nebo terorismus bez politických 

motivací.27 Alexander a Pluchinsky uznávají státní variantu částečně, když terorismus 

definují jako „plánované a nezákonné použití fyzické síly a psychologického zastrašování 

nestátními nebo tajnými státními agenty, namířené proti nevinným cílům, primárně 

zamýšlené k dosažení sociálních, ekonomických, politických, strategických nebo jiných 

cílů.“28 V české nebo anglické literatuře se pro význam státního terorismu častěji pracuje 

s původním slovem „teror“, používaným v tomto smyslu od francouzské revoluce a vlády 

jakobínu (le Terreur – strach). Nejčastěji se terorismus (teror) ve významu organizované 

státní represe užívá v souvislosti s německým národním socialismem, stalinistickým 

Sovětským svazem (Velký teror) a dalšími násilnými diktaturami dvacátého století. 

V anglickém prostředí získalo odvozené slovo terorismus již poněkud odlišný význam, 

ale v německy psaných textech se slova teror (der Terror) a terorismus (der Terrorismus) 

významově dosti překrývají, respektive pro terorismus se často používá i slovo teror. 

Definice terorismu (teroru) německých autorů tedy často zahrnují i tento význam státem 

                                                           
26  SCHMID, Alex – JONGMAN, Albert, Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, 

Data Bases, Theories and Literature, New Brunswick 1988, s. 5–7. 
27  Tamtéž, s. 5. Wolfgang Kraushaar ovšem tvrdí, že „terorismus je vždy politicky motivovaný, jedná se 

vždy o politikum.“ KRAUSHAAR, W., Die RAF…, s. 37. 
28  ALEXANDER, Y. – PLUCHINSKY, D., Europe’s Red Terrorists…, s. 1. 
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páchaného a organizovaného násilí.  V této práci používám pojem terorismus pouze ve 

smyslu „teror zespoda“, který se od „teroru shora“ liší tím, že nepochází od etablované 

moci, ale od relativně slabé skupiny, která bojuje proti statusu quo.29 

Na další komplikace narazíme, pokud se budeme věnovat pojmům teroristická 

skupina a teroristický útok. Z mého pohledu je nutné definovat spíše teroristický útok než 

teroristickou skupinu a oddělit teroristický útok od ostatních forem politického násilí a 

od aktivismu. Teroristická skupina je potom takové uskupení, které koná teroristické 

skutky (nikoli výlučně), a terorista je osoba, která se na konání teroristických útoků 

podílela. Terorista nebo teroristická skupina však mohou konat i akce a útoky, které se 

nedají klasifikovat jako teroristické, a je nutné od sebe tyto aktivity rozlišovat – zejména 

v případě organizací, které měly politické i ozbrojené, legální i ilegální složky. 

Jakým způsobem tedy definovat teroristický útok? Akceptovatelná definice 

vznikne, pakliže přijmeme výše uvedenou premisu, že teroristický útok je vždy 

politickým činem, tedy je součástí nějakého politického programu a vykonává nějakou 

politickou agendu, a zároveň vycházíme z předpokladu, že takový útok se zakládá na síle 

nebo násilí a je veden zdola, tedy není legalizován a prováděn veřejně státními složkami. 

Posledním významovým prvkem mého vymezení je axiom Davida Fromkina tvrdící, že 

účelem teroristického útoku je psychologický a symbolický efekt, nikoli (pouze) hmotná 

škoda či fyzická likvidace (zatímco primárním účelem guerillového útoku je fyzické 

poškození cíle, fyzické narušení jeho funkce).30 Takto definovaná kategorie 

teroristického útoku tedy není determinována mírou praktikovaného násilí, tudíž do ní 

spadá i například zapalování aut nebo anarchistické útoky na majetek. Zároveň ovšem 

nevylučuje jiné varianty politického násilí, jako je například tyrannnicida – tedy vražda 

politika nebo jiného významného veřejného činitele. Charles Drake odlišuje teroristický 

útok od jiných forem politického násilí podle kritérií jeho účinku: „1) specifický akt násilí 

přichází překvapivě pro lidi, proti nimž nebo proti jejichž majetku je namířen, 2) násilí 

má donutit psychologický cíl nebo cíle chovat se určitým způsobem pomocí opakujícího 

se násilí, 3) existuje implicitní nebo explicitní hrozba toho, že další násilí bude vážné a 

smrtelné. Násilí není nutně zaměřeno fyzicky na psychologický cíl, ale na donucení 

chovat se určitým způsobem.“31  

                                                           
29  FETSCHER, Iring – ROHRMOSER, Günter, Analysen zum Terrorismus. Ideologien und Strategien. 

Unter Mitarbeit von Jörg Fröhlich, Hannelore Ludwig und Herfried Münkler, Opladen 1981, s. 17. 
30  FROMKIN, David, Die Strategie des Terrorismus, in FUNKE, Manfred (ed.), Terrorismus. 

Untersuchungen zur Strategie und Struktur revolutionärer Gewaltpolitik, Bonn 1977, s. 83–99. 
31  DRAKE, C. J. M., Terrorists‘ Target Selection, New York 1998, s. 1–2. 
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Tato interpretace je v zásadě funkční, ale přináší s sebou další určité komplikace. 

Pokud ji přijmeme, je nutné u jednotlivých teroristických útoků zkoumat, jaký byl jejich 

primární cíl – zda jím byl bezprostřední nebo přenesený psychologický účinek. Určité 

události se tak mohou dostat do sporného území, jako například zavraždění španělského 

premiéra Luise Carrera Blanca či prokurátora Francesca Coca, ale také zabití 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Argument, že atentát na 

Heydricha se udál v době války a je tudíž nutné jej také tak posuzovat, přitom lze uplatnit 

pouze částečně – evropské teroristické skupiny se rovněž považovaly za vojáky a cítily 

se být ve válečném stavu se státem. 

S touto otázkou také souvisí problematika samotného použití slova terorismus, 

které má veskrze negativní sémantický odstín. Je na místě připomenout, že sami teroristé 

se za teroristy zpravidla nepovažovali (a nepovažují) a používání tohoto termínu 

přisuzovali mediální kampani ze strany státu, která měla proti nim poštvat veřejnost. 

Tento přístup protiteroristické složky skutečně aplikovali – jeho účelem bylo pokud 

možno co nejvíce démonizovat a kriminalizovat teroristické organizace i jejich jednotlivé 

členy.  Není náhodou, že ve vládních a policejních materiálech, stejně jako ve většině 

médií, byla skupina RAF označována pojmem Baader-Meinhof Bande, který pocitově 

skupinu řadí mezi běžné zločinecké skupiny. Sama organizace a většina levicových 

novinářů a autorů používali označení RAF (Frakce Rudé armády). Alespoň pokud se 

sedmdesátých let týče, lze částečně od použitého pojmu odvodit ideologickou pozici 

autora.32 Termínem, který evropské teroristické skupiny samy používaly, byla nejčastěji 

„městská guerilla“ (Stadtguerrilla; Guerriglia urbana). Horst Mahler byl jedním z mála, 

kdo se k termínu terorismus přihlásil a obhajoval jej. Byl to podle něj vládnoucí systém, 

kdo páchal teror: „Vládnoucí vrstvě slouží strach, který vytváří teror, aby se proletariát 

udržel v poddajném stavu. Co brání tomu, aby i utlačovaným posloužil strach, který by 

nahnali svým nepřátelům skrze teror, a konečně se osvobodili?“33 Mahler však byl 

v tomto náhledu poměrně osamocen. RAF na sebe nahlížela jako na guerillu a své útoky 

                                                           
32  Tento sekundární význam však již nehraje roli a v práci používám název RAF, aniž bych chtěl tuto 

teroristickou organizaci „dekriminalizovat“. Většina badatelů dnes píše o RAF spíše z důvodu, že název 

Baader-Meinhof Bande (Gruppe) je nepřesný a nepostačující, neboť naznačuje, že právě tyto dvě osobnosti 

stály v čele organizace. Opominuti tak zůstávají především Gudrun Ensslinová a Horst Mahler, jejichž 

úloha byla pravděpodobně přinejmenším srovnatelná s úlohou Baadera a Meinhofové. Baader-Meinhof 

Gruppe rovněž nelze použít pro další „generace“ RAF, během jejichž působení již tito vůdci byli ve vězení 

či po smrti. 
33  Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa, in Texte und Materiale…, s. 49–111, zde s. 83. 
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nazývala „akce“.34 Levicový advokát Klaus Croissant k této problematice napsal: 

„Terorismus je pojem ze zbrojnice psychologického vedení války. Vězni již k tomuto 

tématu objasnili, že městská guerilla jako politický koncept ani její akce nespadají ve 

svém historickém a vojenském významu pod pojem terorismus.“35 Italské skupiny, 

zejména Rudé brigády a GAP, se zase chápaly jako pokračovatelé protifašistického 

partyzánského hnutí a své útoky považovaly za odbojovou činnost. Vojenský teoretik 

Werner Hahlweg se domnívá, že guerilla a terorismus jsou prakticky totéž a že se tyto 

pojmy liší pouze svým hodnotovým zabarvením.36 Distinkce mezi těmito dvěma pojmy 

se stíraly zejména ve Třetím světě, kde bojovaly nepravidelné jednotky v dekolonizačních 

konfliktech. Často také velkou měrou přispěly ke změně statusu quo – například v Izraeli, 

v Alžírsku, v Keni nebo na Kypru. Příklad hnutí v těchto zemích a fakt, že terorismus 

(guerilla) není ze své podstaty bez naděje na úspěch, hrál roli i pro evropské extremisty. 

Dělící kritérium v mé práci tvoří dichotomie psychologického a fyzického účinku útoku, 

ale převládající cíl není vždy zcela zřetelný. 

Vymezit je rovněž nutné onu subkategorii pojmu terorismus, jež vznikne 

připojením přívlastku „levicový“. Je totiž stále poměrně nejasné, co vlastně konstituuje 

levicovou teroristickou organizaci, levicový teroristický útok. Vzhledem k tomu, že se 

toto sousloví vyskytuje v samotném názvu práce, je třeba také vysvětlit, co pod tímto 

pojmem rozumím. Ve dvacátém století existovala celá řada teroristických organizací, 

které smýšlely mnohdy i radikálně levicově, a přesto nejsou považovány za „levicové 

teroristické skupiny“. Obecně přijímané rozdělení terorismu mezi badateli je následující: 

1) etno-nacionalistický terorismus; 2) náboženský; 3) sociálně revoluční, který existuje 

v levicové a pravicové variantě.37 Mnoho skupin by se dalo zařadit do více kategorií 

najednou – například IRA, ETA nebo PKK by mohly spadat pod první i třetí bod. 

Levicovými teroristickými uskupeními ve své práci rozumím ty organizace, jejichž hlavní 

politické cíle spadají do posledně jmenované kategorie (ve své levicové variantě). 

Funkčnost tohoto instrumentálně přejatého dělení však budu dále zkoumat ve čtvrté 

kapitole. 

                                                           
34  WALTHER, Rudolf, Terror und Terrorismus. Eine begriffs- und sozialegeschichtliche Skizze, in 

KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 64–78, zde 73. 
35  WÖRDEMANN, Franz, Terrorismus. Motive, Täter, Strategien, München – Zürich 1977, s. 27. 
36  MÜNKLER, Herfried, Guerillakreig und Terrorismus. Begriffliche Unklarheit mit politischen Folgen, 

in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, 79–102, zde 81. 
37  KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 54. 
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Práce se z velké části věnuje protestnímu hnutí, které dosáhlo v západní Evropě 

(i v dalších oblastech) svého vrcholu na konci šedesátých let. Vymezení tohoto hnutí je 

ovšem velmi komplikované, neboť do něj bývají řazeny politické a kulturní proudy velmi 

odlišného či dokonce vzájemně nepřátelského charakteru. Různí autoři navíc chápou pod 

tímto, či pod podobnými pojmy často velmi různé skutečnosti.  

Jako protestní hnutí označuji mohutné vzepětí, které v mnoha částech světa během 

šedesátých let postupně nabíralo na síle a ve většině případů vyvrcholilo v letech 1968–

1969. Dozvuky byly ovšem cítit na řadě míst ještě hluboko do let sedmdesátých. Součástí 

protestního hnutí není pouze snaha o socio-politickou změnu (pro tento význam bude 

sloužit spíše níže uvedený pojem mimoparlamentní levice), ale také rozsáhlé změny 

v životním stylu a nové trendy v literatuře, hudbě či ve filmu. Pokud bude řeč pouze o 

kulturní nebo lifestylové rovině hnutí, je na místě použít spíše pojem „proti-

kultura“ (counter-culture; contre-culture; Gegenkultur). Ta se již svým názvem vymezuje 

vůči tradičním kulturním a behaviorálním vzorcům a staví na jejich místo důraz na 

svobodu jednání a odpor vůči autoritám.   

Studentské hnutí je označení pro jedno z center protestu, které mělo těžiště na 

vysokých školách. Specifikem studentského hnutí byl boj za nové přístupy v terciárním 

vzdělávání, v řadě zemí však studenti bojovali také za institucionální reformu. Mezi 

obecné příčiny studentských nepokojů patří proces masifikace vzdělání. Ta způsobila 

jednak kapacitní problémy, ale především odcizení studentů od výuky a od učitelů. Tyto 

příčiny, spolu s politickým přesvědčením velkého množství studentů, vedly k okupaci 

univerzit, bojkotu a vypískání některých pedagogů, a k zavádění alternativních forem 

výuky a správy (teach-ins, sit-ins). 

Jako dělnické hnutí je označována ta součást protestního hnutí, jež operovala 

v továrním prostředí. Zahrnuje především dělnické organizace, které nebyly spokojeny se 

stávajícím přerozdělováním zisků. Často tento protest probíhal navzdory etablovaným 

odborovým organizacím, které byly chápány jako součást „reakce“. 

Mimoparlamentní hnutí, také mimoparlamentní levice nebo mimoparlamentní 

opozice, je označení, které používám pro politickou rovinu protestního hnutí. Pojem 

naznačuje, jak hnutí samo sebe chápalo: jako opozici nikoli vůči aktuálně vládnoucím 

politickým stranám (což je parlamentní opozice), nýbrž vůči parlamentní demokracii jako 

takové. Je třeba říci, že hlavním společným prvkem této „opozice“ byla nespokojenost se 

stávajícím systémem. Jednotlivé frakce hnutí ovšem stály na rozdílných ideologických 

pozicích a nebyly schopny nabídnout jednotnou alternativu. 
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Nová levice má z diskutovaných pojmů pravděpodobně největší rozptyl definic 

a způsobů chápání. Obecně tak bývá označován ideologický proud, který se opírá 

o levicové pozice, ale zároveň odmítá byrokratický socialismus Sovětského svazu. Jedná 

se ovšem o poměrně široký pojem; příslušnost k nové levici bývá přisuzována řadě 

myslitelů a politiků, z nichž mnozí měli často velmi rozdílné názory. V práci pojem nová 

levice používám pro filosofickou a sociálně-kritickou rovinu protestního hnutí a zejména 

pro myšlenkové proudy, které protestnímu hnutí v padesátých a šedesátých letech 

předcházely a utvářely jej. 

V různých kontextech lze často použít s velmi podobným významem více než jeden 

z těchto pojmů, ale snažím se vždy používat ten, který danou situaci významově nejlépe 

postihuje. 
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První kapitola 

Mimoparlamentní opozice v západní Evropě 

 

V Evropě stejně jako na dalších místech světa došlo v šedesátých letech 

k významnému prosazení alternativně levicových myšlenek. Příčiny tohoto hnutí 

nemohou být zcela jasně vysvětleny, neboť neexistovala žádná komplexní ideologie, 

která by propojovala jednotlivé jeho směry. Za součásti nové levice bývají považováni 

hippies a mírové hnutí stejně jako univerzitní neomarxisté, příznivci Maovy kulturní 

revoluce i američtí černoši bojující za rovnoprávnost. Většinu z nich spojovala víra 

v autonomii jednotlivce a sociální rovnost a odpor proti autoritám a institucím. Zároveň 

je také pojilo hluboké nepřátelství k systému vládnutí ve Spojených státech amerických 

a v dalších liberálních demokraciích. Na rozdíl od tradičních komunistických stran ovšem 

často nespatřovali naději v Sovětském svazu, který, zejména po zásahu v Maďarsku 

v roce 1956, ztratil kredibilitu coby vůdce světové socialistické revoluce a alternativy 

hledali mezi představiteli dalších komunistických experimentů, především toho 

kubánského a čínského. Velkou naději dodávala hnutí dekolonizace Afriky a řada 

revolučních skupin v Latinské Americe. Zároveň ale bylo jasné, že „staré 

struktury“ nevydají svoji vládu zcela dobrovolně a bezproblémově. Typickým 

symptomem toho „brzdění dějinného vývoje“ se stala v očích nové levice válka ve 

Vietnamu, jež nakonec vešla ve známost jako možná nejproslulejší symbol této epochy.38  

Z demografického hlediska tvořili zdaleka největší část protestního hnutí mladí 

lidé. Za jednu z nejvýznamnějších příčin vzniku nové levice bývá považována generační 

revolta. V šedesátých letech dospěla první poválečná generace, díky babyboomu velmi 

početná a díky blahobytu velmi sebevědomá.39 Tato generace zažívala silné odcizení od 

světa svých rodičů, které podle Theodora Roszaka spojovalo hippies i univerzitní 

studenty. Nikoli odcizení dělníka od produktu, jak je chápal Marx, ale odcizení člověka 

člověku, které nastává, kdykoli je cokoli nadřazováno lidskému životu a zdraví.40 

Americký studentský vůdce Jerry Rubin uvedl, že polovina století byla bodem obratu, 

který ohraničoval generační rozdíl – války a krize prvních padesáti let byly nahrazeny 

                                                           
38  CAUTE, David, The Year of the Barricades. A Journey Through 1968, New York 1988, s. 12.  
39  MARWICK, Arthur, Youth Culture and the Cultural Revolution of the Long Sixties, in SCHILDT, Axel 

– SIEGFRIED, Detlef (eds.), Between Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in Changing European 

Societies, 1960–1980, New York 2006, s. 39–58. 
40  ROSZAK, Theodore, The Making of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and its 

Youthful Opposition, London 1970, s. 58. 
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liberalizací, ekonomickou prosperitou a světem konzumu. „Ti, kdo vyrostli v mentálním 

světě nacismu, koncentračních táborů, ekonomických depresí a stalinských 

komunistických snů  […] dnes žijí ve světě supermarketů, barevných televizních reklam, 

guerillových válek, mezinárodních médií, psychadelik, rock’n’rollu a moon walku. […] 

Toto je nejširší generační rozdíl v dějinách. Generace první poloviny století už nemá nic, 

co by mohla naučit generaci druhé poloviny.“41 

Ve velké části společnosti však přetrvávalo vnímání celé revolty jako rozmaru 

„zlaté mládeže“. Režisér a spisovatel Pier Paolo Passolini, ač sám člen Italské 

komunistické strany (Partito comunista italiano; PCI), se vyjádřil, že v bojích mezi 

studenty a policií leží jeho sympatie na straně policistů, neboť oni pocházejí z chudých 

rodin, zatímco o studentech se vyjádřil jako o „zkažených 

spratcích“ a o „privilegovaných dětech buržoazie“.42  

Hnutí chápalo samo sebe od počátku jako mezinárodní, jako součást celosvětové 

vlny proti stávajícímu pořádku. Přestože v každé zemi, zejména pak za „železnou 

oponou“, měl protest svá specifika, lze na něj dozajista pohlížet jako na transnacionální 

fenomén. Zejména v západní Evropě, kde byl pohyb myšlenek i osob zjednodušen 

poměrně krátkými vzdálenostmi a snadnými přechody hranic, vykazovali studenti i knihy 

vysokou míru mobility. Přínosnou práci na toto téma představili němečtí badatelé Martin 

Klimke a Joachim Scharloth43, v níž zdůraznili evropský rozměr studentského protestu a 

kontextualizovali jej do rámce evropských dějin.  

Tato práce se zaměřuje (nikoli výlučně) na prostor Spolkové republiky Německo 

a Itálie, kde byly projevy studentských protestů jedny z největších v Evropě. Obě země 

se vypořádávaly se svou nacistickou, respektive fašistickou minulostí, avšak nikoli 

důsledně. Obě také patřily do Severoatlantické aliance (NATO) a do Evropských 

společenství a byly „spoluvinny“ svým spojenectvím s USA na válce ve Vietnamu.44 

V obou dvou vládly takřka dvacet let nepřetržitě od druhé světové války křesťansko-

demokratické konzervativní strany, během jejichž vlády se mohlo levicové obyvatelstvo 

ztotožnit s opozicí. V obou dvou případech ale vstoupily opoziční strany v šedesátých 

letech do velké koalice, nebo se jiným způsobem pokoušely o nalezení modu vivendi 

                                                           
41  SIEGFRIED, Detlef, Understanding 1968: Youth Rebellion, Generational Change and Postindustrieal 

Society, in SCHILDT, Axel – SIEGFRIED, Detlef (eds.), Between Marx and Coca-Cola…, s. 59–81, zde s. 

70. 
42  JUDT, Tony, Postwar. A History of Europe since 1945, New York 2005, s. 416. 
43  KLIMKE, Martin, SCHARLOTH, Joachim (eds.), 1968 in Europe. History of Protest and Activism 

1956–1977, New York 2008. 
44  Přestože se NSR ani Itálie přímo bojů v Indočíně neúčastnily. 
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v systému, a daly tak prostor pro emancipaci extrémní levice. Tato kapitola se věnuje 

jednotlivým aspektům německé a italské mimoparlamentní opozice jako uvedení do 

problematiky prostředí, v němž budeme později zkoumat vzájemné vztahy. V rámci 

doplnění rámce jsou uváděny příklady také z prostředí francouzského či britského. 

Jak v NSR, tak v Itálii byla situace, která umožnila vznik levicových 

teroristických skupin, poněkud odlišná. Historické, státní a jazykové okolnosti vytvořily 

mimoparlamentní opozici ve specifických formách, analyzovaných dále v této kapitole. 

Pozoruhodným rozdílem mezi italským a německým mimoparlamentním prostředím byla 

jejich rozdílná temporalizace. Zatímco v Německu, stejně jako v dalších evropských 

zemích, přestalo hnutí ve své masovosti po roce 1968 prakticky existovat, v Itálii trvalo 

uklidnění situace déle. Nejintenzivnější boje a stávky se odehrály v období známém jako 

„horký podzim“ (autunno caldo) nebo „rudé dvouletí“ (biennio rosso)45. Hnutí pak začalo 

postupně ztrácet na intenzitě až zhruba do poloviny sedmdesátých let.46 

  

Studentský protest  

Studenti vysokých škol tvořili bezpochyby nejvýznamnější část evropského 

protestního hnutí – nezřídka bývá označení „studentské hnutí“ nepřesně používáno pro 

celý protest. Studentské hnutí se utvářelo v průběhu šedesátých let; kromě ideologických 

vlivů, společných nové levici po celé Evropě, zde sehrála velkou úlohu špatná situace ve 

vysokém školství a zkostnatělost vzdělávacích systémů. Během šedesátých let došlo ke 

skokovému zvýšení počtu studentů, aniž by se ovšem přiměřeně zvyšovaly také počty 

profesorů či kapacity vyučovacích prostor.47 Těžiště evropského studentského hnutí lze 

vysledovat ve Francii, kde se květnová krize stala symbolem celého roku 1968.  

Francouzské univerzity sice navyšovaly kapacity, avšak jak upozorňoval 

Raymond Aron, zásadním problémem zůstával nedostatek uplatnění pro absolventy.48 

Podle Arona bylo podstatnou příčinou protestu také centrální řízení univerzit 

ministerstvem národního vzdělávání, které rozhodovalo o rozpočtech či jmenování 

děkanů.49 Protest se rozdmýchal na nově založené univerzitě v Nanterre na pařížském 

                                                           
45  V referenci k „původnímu“ rudému dvouletí, jak je označováno neklidné období po skončení první 

světové války (1918–1920).  
46  BACCIANI, Mario – FENIZI, Luigi, From Student Protest to Terrorism: Italy 1968–1977, in DOWE, 

Dieter (ed.), Jugendprotest und Generationenkonflikt in Europa im 20. Jahrhundert. Deutschland, England, 

Frankreich und Italien im Vergleich, Bonn 1986, s. 303–318, zde s. 304. 
47  DRAKE, R., Italy in the 1960s: A Legacy of Terrorism and Liberation, in South Central Review 16/17, 

Rethinking 1968: The United States & Western Europe, Winter 1999 – Spring 2000, s. 62–76, zde s. 70. 
48  ARON, Raymond, The Elusive Revolution. Anatomy of a Student Revolt, London 1969, s. 42. 
49  Tamtéž, s. 41. 
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předměstí, kde studenti a studentky požadovali sloučení do té doby oddělených kolejí 

a detabuizaci určitých společenských témat, například otázku sexuální výchovy. Na jaře 

roku 1968 se iniciativy chopily radikální studentské skupiny, jako bylo Hnutí 22. března 

nebo Zběsilí (Enragés).50 Vrcholu dosáhly protesty během května 1968. V noci na 

11. května se stavěly v Paříži barikády a o dva dny později přerostl protest v generální 

stávku.51 Nespokojenost projevovali také studenti ve Velké Británii, kde se do čela 

protestu postavily levicové univerzity London School of Economics a University of Essex. 

Počet studentů se zvýšil ze 104 tisíc v roce 1959 na 212 tisíc v roce 1968.52 Stejně jako 

ve Francii i zde byla jednou z příčin protestu centrální správa univerzit: „Proto studenti 

revoltují – ne kvůli povrchnosti institucionální organizace nebo kvůli nevhodnosti 

učebních metod, ale kvůli od základu restriktivní koncepci vzdělání, které jsou 

podřízeni,“ jak se vyjádřil ředitel North East London Polytechnic Eric E. Robinson.53 

Studenti se ve svých akcích zaměřovali na konzervativní profesory, jimž narušovali 

přednášky nebo je i fyzicky napadali, a také na pravicové politiky, které obtěžovali při 

jejich veřejných vystoupeních.54 

V Německu se centrem protestu stala berlínská Svobodná univerzita (Freie 

Universität Berlin), založená po druhé světové válce poté, co se tradiční Humboldtova 

univerzita ocitla v Sovětské okupační zóně. Na Svobodné univerzitě, která byla spolu 

s Mnichovem hlavní baštou mimoparlamentní levice, začaly roku 1966 na protest proti 

připravované reformě vysokých škol studentské stávky, prováděné formou sit-in. Tento 

způsob protestu, spočívající v obsazení a pasivní okupaci určitého místa (v tomto případě 

univerzitní budovy nebo učebny) byl přejat především z USA, kde nepokoje na 

univerzitách probíhaly již od roku 1964.55 Velkou úlohu hrál organizaci 

mimoparlamentní levice Socialistický svaz německých studentů (Sozialistischer 

Deutscher Studentenbund; SDS), založený v Hamburku již roku 1946. Po celá padesátá 

léta se SDS aktivně zapojoval do dění ve Spolkové republice – ať to bylo volání po 

důsledné denacifikaci či boj proti remilitarizaci Německa a jeho vyzbrojení atomovou 

                                                           
50  GILCHER-HOLTEY, Ingrid, Hnutí ’68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě, Praha 

2004, s. 77–87. 
51  GILCHER-HOLTEY, Ingrid, France, in KLIMKE, M. – SCHARLOTH, J. (eds.) 1968 in Europe…, s. 

111–124. 
52  CROUCH, Colin, The Student Revolt, London – Sydney – Toronto 1970, s. 172. 
53  ROBINSON, Eric, The New Polytechnics, London 1968, s. 116–117. 
54  PEŠTA, Mikuláš, Rozzuřená generace. Revoluční násilí a terorismus ve Velké Británii na počátku 

sedmdesátých let, in KOURA, Jan, TUMIS, Stanislav, SOUKUP, Jaromír (eds.), Kapitoly z britských 

a amerických dějin. Profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám, Praha 2015, s. 202–214. 
55  CAUTE, D., The Year of the Barricades, s. 22–37. 
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bombou.56 Se zvyšujícím se počtem studentů a jejich radikalizací v souvislosti s válkou 

ve Vietnamu a dalšími událostmi v šedesátých letech rostl i vliv a počet akcí SDS. 

Historik Hans Karl Rupp uvádí jako jednu z možných příčin zvýšeného počtu 

nespokojených studentů ekonomickou recesi, která nastala po roce 1966.57 

Od roku 1965 byl berlínský SDS pod silným vlivem dvou členů skupiny 

Subversivní akce (Subversive Aktion) Rudiho Dutschkeho a Bernda Rabehla, kteří do 

značné míry určovali formu i obsah svazových akcí, včetně nejznámějšího happeningu, 

Vietnamského kongresu v únoru 1968.58 Subversivní akce byla skupina inspirovaná 

mezinárodním situacionistickým hnutím.59 Byla založena v létě 1964 a existovala do 

dubna 1966 ve dvou hlavních centrech – Západním Berlíně, kde ji vedli Dutschke 

a Rabehl, a v Mnichově pod vedením Dietera Kunzelmanna. Její název byl zároveň jejím 

programem – skupina se viděla jako jakási revoluční avantgarda.60 Nejdříve se pokusila 

vytvořit síť akceschopných buněk ve velkých německých městech, ale když se jí 

nepodařilo najít dostatečnou odezvu, vstoupili její členové ve větším množství do SDS, 

jejž začali programově významně ovlivňovat.61 V rovině programové by se dala 

Subversivní akce považovat za předchůdce teroristických skupin – skupina sice neútočila 

na lidi, ale programově je spojovala metoda přímé akce a budování podzemních buněk.62 

Dieter Kunzelmann z mnichovské odnože Subversivní akce se později stal členem 

městské guerillové organizace Tupamaros West-Berlin (TWB).  

Se zakládáním studentských levicových organizací začaly vznikat také desítky 

novin a časopisů, skrze něž byly myšlenky mimoparlamentní opozice formulovány 

                                                           
56  Tzv. mírové hnutí (Friedensbewegung) se rozvinulo v NSR v souvislosti se znovuvyzbrojením Německa 

a kulminovalo na konci padesátých let, když se uvažovalo o umístění atomových zbraní na německých 

východních hranicích. Vzniklo Hnutí proti atomové smrti (Anti-Atomtod Bewegung), jejž podpořila řada 

významných osobností. Na protestech se významnou měrou podílel i SDS.  
57  RUPP, Hans Karl, Politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Enstehung und Entwicklung, 

Stuttgart 1982 
58  WIENHAUS, Andrea, Bildungswege zu „1968“. Eine Kollektivbiografie des Sozialistischen Deutschen 

Studentenbundes, Bielefeld 2014, s. 54. 
59  Situacionismus byl směr vzniklý v padesátých letech založený na tom, že by se konzum a kontrola 

společnosti měly co nejvíce nabourávat skrze vytváření politicky a umělecky nekonvenčních situací. V roce 

1956 byla založena Situacionistická Internacionála (Internationale situationniste), která hrála později 

poměrně velkou úlohu během studentských bouří v Paříži v květnu 1968. Poté ztratila význam. Základními 

texty situacionismu jsou: DEBORD, Guy, Společnost spektáklu, Praha 2007; VANEIGEM, Raoul, The 

Revolution of Everyday Life, London 2001. 
60  KARL, Michaela, Rudi Dutschke. Revolutinär ohne Revolution, Frankfurt am Main 2003, s. 24–27. 
61  FICHTER, Tilman – LÖNNENDONKER, Siegward, Kleine Geschichte des SDS. Der Sozialistische 

Deutsche Studentenbund von Helmut Schmidt bis Rudi Dutschke, Essen 2007, s. 125–127. 
62  Na mnichovském kongresu Subversivní akce v dubnu 1965 vyzýval Rudi Dutschke k vybudování buněk 

ve velkých městech a k internacionalizaci revolučního hnutí podle Guevary a Lenina. BÖCKEMANN, 

Frank, NAGEL, Herbert (eds.), Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist der Scheitern, Frankfurt 

am Main 2002, s. 307–328. 
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a komunikovány. Patrně nejvýznamnějším z nich byl konkret hamburského vydavatele 

Klause Rainera Röhla (vycházející pod názvem Studentenkurier již od roku 1955). Röhl 

i jeho manželka a jedna z předních redaktorek Ulrike Meinhofová byli členy zakázané 

Komunistické strany Německa (Kommunistische Partei Deutschlands; KPD), která byla 

napojena na východoněmeckou Sjednocenou socialistickou stranou Německa 

(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands; SED). Časopis konkret tak byl touto cestou 

přímo financován z Německé demokratické republiky.63 Mezi další vlivné německé 

časopisy patřily například Anschlag vydávaný Subversivní akcí, Rote Fahne navazující 

na předválečnou tradici či časopis Links. 

V Itálii se počet studentů mezi léty 1960 a 1968 téměř zdvojnásobil z 268 tisíc na 

450 tisíc. Univerzity v Římě, Neapoli a Bari měly ke konci dekády 60 tisíc, 50 tisíc a 30 

tisíc studentů, přičemž kapacity byly pouze pro okolo pěti tisíc studentů na každé.64 

V Itálii vedla nespokojenost s odosobněným přístupem a se zastaralými vyučovacími 

metodami od roku 1967 k sérii protestů a okupací. Podle konceptu „negativní 

univerzity“ (Manifesto per una università negativa), který byl vypracován protestujícími 

studenty z Univerzity v Tridentu, byla hlavním cílem „demokratizace“ vysokého školství 

s větším podílem studentů na chodu instituce a na obsahu studijních programů (nejvyšším 

orgánem mělo být plenární zasedání), a také více diskusí a kolektivně vedených hodin.65 

Univerzita v Tridentu je pro tuto práci obzvláště zajímavá, neboť se v ní mísily italské a 

německé vlivy. Spoluautorem výše zmíněného manifestu byl jeden z vůdců německé 

mimoparlamentní opozice Peter Schneider.66 Dalšími významnými centry studentských 

stávek a demonstrací se staly univerzity v Turíně, v Pise, v Benátkách, v Miláně a 

v Boloni.  

Inspiraci pro demonstrace čerpali studenti i v zahraničí – vzory se staly především 

francouzská generální stávka a západoberlínské protesty. Také v Itálii dokázali studenti a 

dělníci uspořádat statisícové stávky. Ikonickou událostí doby se stala tzv. „bitva ve Valle 

Giulia“, kde se před fakultou architektury v Římě střetly asi tři tisíce studentů se dvěma 

tisíci policisty – výsledkem bylo přes dvě stě raněných, z toho skoro 150 policistů.67 
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Filosofické základy hnutí  

Mimoparlamentní opozice a potažmo také teroristické organizace vycházely 

v různé míře také z teoretických a filosofických základů. Jednalo se především o levicové 

autory, jejichž díla byla v rámci novolevicového hnutí čtena a interpretována, se 

zvláštním důrazem na vztah jednotlivých uvedených myslitelů k použití násilí pro 

potřebu revoluční změny. Recepce takových idejí mimoparlamentním hnutím mohla mít 

zásadní radikalizační účinky.68 

Významným milníkem ve vývoji levicové teorie bylo ve třicátých letech 

dvacátého století objevení tzv. mladého Marxe. Jednalo se zejména o Marxovy 

poznámky, které si psal v Paříži při četbě děl klasické ekonomie (Smithe, Ricarda, Milla) 

a které byly vydány pod názvem Ekonomické filozofické rukopisy nebo také Pařížské 

rukopisy z roku 1844.69 Francouzský filosof Louis Althusser jako první trval na tom, že 

existuje epistemologický zlom mezi Marxem čtyřicátých let a autorem kapitálu.70 Jedním 

z hlavních témat raného Marxe bylo odcizení dělníka od produktů jeho práce, a 

důsledkem tohoto odcizení bylo podle autora také odcizení člověka člověku.71 Téma 

odcizení člověka a společnosti pak v návaznosti na Marxovy rané humanistické spisy 

silně rezonovalo také v mimoparlamentním hnutí a v kritice konzumní společnosti 

šedesátých let dvacátého století.  

Přestože Marx nebyl velkým příznivcem násilí, uvědomoval si jeho roli při 

přestavbě společenského řádu – známý je jeho citát o tom, že „násilí je porodní bábou 

každé společnosti“.72 Marx byl přesvědčen o tom, že revoluci lze uskutečnit jedině 

kolektivní akcí dělnické třídy, nikoli husarskými kousky jednotlivců či teroristickými 

akcemi. Přesto však měl hluboké pochopení pro atentátníky na cara Alexandra II., které 

považoval za schopné lidi bez melodramatických póz, jednoduché, věcné, hrdinské – 

a navzdory očekávání naopak odsoudil ruské exulanty ve Švýcarsku, jako byl Plechanov 

nebo Zasuličová, jako doktrináře a pomatené anarchosocialisty.73 Rovněž podle 

Friedricha Engelse je nutno přisuzovat násilí určitou dějinnou úlohu a je třeba oddělovat 

                                                           
68  Do tohoto výčtu nejsou zařazeni mimořádně vlivní autoři z tzv. Třetího světa, jimž je věnována 

samostatná podkapitola. 
69  WHEEN, Francis, Karl Marx, Praha 2002, s. 58. 
70  WHEEN, Francis, Marxův Kapitál. Biografie, Praha 2007, s. 128. 
71  MARX, Karl, Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844, Praha 1978, s. 54–60. 
72  MARX, Karl, Kapitál. Kritika politické ekonomie, Díl I, Praha 1953, s. 792 
73  HOSFELD, Rolf, Karl Marx. Životopis intelektuála, Praha – Litomyšl 2013, s. 293. 
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revoluční násilí od reakčního.74 Na tuto myšlenku navazoval také Mao Ce Tung, podle 

nějž se války dělí na ty spravedlivé – tedy pokrokové – a na nespravedlivé – tedy bránící 

pokroku.75 Jean-Paul Sartre tuto obhajobu určitého druhu násilí dále rozvedl ve své 

předmluvě k dílu Psanci této země od Frantze Fanona. Uvedl, že kapitalistický 

a imperialistický systém páchá násilí a odboj je na toto násilí pouhou reakcí, které je nejen 

ospravedlnitelné, ale dokonce nezbytné.76 S pojmem protinásilí (counter-violence, 

Gegengewalt) pak pracovaly i levicové teroristické skupiny v sedmdesátých letech.77 

Evropská mimoparlamentní opozice je často spojována také s anarchistickým 

hnutím, které zvláště v některých zemích tvořilo důležitou součást nové levice. Z pohledu 

násilných teroristických skupin lze vystopovat vliv zakladatele anarchistického hnutí 

Michaila Bakunina, jenž byl pravděpodobně spoluautorem knihy Katechismus 

revolucionáře, která obhajovala teroristické útoky.78 Podle sovětského autora Viktora 

Vitjuka byl vzorem pro novou levici především hlavní autor Katechismu Sergej Něčajev, 

od něhož si vypůjčila jeho revoluční morálku. Podle této morálky musí revolucionář žít 

s jediným cílem – nelítostně a nekompromisně zničit společnost, v níž žije, bez ohledu na 

morálnost svých činů. Něčajev také projevil odhodlání užít svých teoretických poznatků 

v praxi, když zabil svého kolegu a ideového oponenta Ivana Ivanova.79 

Historici nacházejí často také paralely mezi subversivními skupinami 

sedmdesátých let a ideologií francouzského revolucionáře z devatenáctého století Louise 

Augusta Blanquiho.80 Jako blaquismus je označován směr usilující o revoluci pomocí 

přímé akce, aniž by existovala masová podpora této akce v dělnické třídě. Sami teroristé 

k Blanquimu ve svých manifestech ovšem příliš neodkazovali, nebo se vůči němu 

vymezovali. Ulrike Meinhofová psala, že RAF nejsou blanquisté, ačkoli Blanquiho 

pokládají za hrdinu a velkého revolucionáře.81 Podle Dietera Kunzelmanna se o 
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Blanquiho konceptech samosprávy vyjadřoval pochvalně také Rudi Dutschke.82 Kriticky 

se k blanquismu stavěly například NAP.83 

V rámci odklonu od Sovětským svazem prosazované varianty marxismu-

leninismu se do hledáčku mladých protestujících opět začali dostávat heretičtí nebo semi-

kanoničtí autoři, jako byli Lev Trockij, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgová, György 

Lukács, Karl Korsch a další. Trockij kritizoval stalinský SSSR a prosazoval koncept 

permanentní a internacionální revoluce. Trockismus se prosazoval jako alternativa 

k sovětskému komunismu a tradičním komunistickým stranám, odmítal stalinismus a 

sovětskou byrokracii a nabízel přechod ke skutečně beztřídní společnosti.84 Trockistické 

organizace se prosadily zejména ve Francii – například významná Komunistická 

revoluční mládež (Jeunesse communiste révolutionaire).85 

K Luxemburgové i Gramscimu měla podle polského experta na marxismus 

Leszka Kołakowského leninsko-stalinská ortodoxie podobný vztah – tedy že byli 

užitečnější jako mučedníci než jako myslitelé.86 Luxemburgová se dostala do sporu 

s Leninem zejména kvůli rozdílným představám o podobě komunistické strany, kdy 

kritizovala její centralistickou a byrokratickou verzi, jaká byla zavedena v Sovětském 

svazu.87 K Rose Luxemburgové byla již v mladém věku přirovnávána Ulrike 

Meinhofová.88 Antonio Gramsci kritizoval Leninovo pojetí strany podobně jako 

Luxemburgová. Oproti Leninovi dělal rozdíl mezi proletariátem a politickou organizací. 

Lenin tvrdil, že dělnická třída je vedena stranou a strana jejími vůdci. Gramsci chtěl, aby 

politické hnutí dělnické třídy bylo hnutím skutečných dělníků, nikoli profesionálních 

politiků hledajících podporu dělnické třídy.89  

Za klíčový filosofický proud, ovlivňující evropské studentské hnutí, bývá 

považován neomarxismus tzv. Frankfurtské školy. Tímto pojmem je označováno učení 

skupiny německých levicových filosofů sdružených především okolo Institutu pro 
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sociální výzkum (Institut für Sozialforschung), do jejíchž řad se obvykle počítají Theodor 

Adorno a Max Horkheimer, Herbert Marcuse, psychoanalytik Erich Fromm, někdy také 

Walter Benjamin, v druhé generaci pak Jürgen Habermas. Kołakowski školu 

charakterizoval jako nedogmatickou a striktně nestranickou, neidentifikující se 

s komunistickými ani sociálnědemokratickými stranami.: „Marxismus není norma, jíž 

musí být zachována věrnost, pouze startovní bod a příspěvek k analýze a kritice existující 

kultury.“90 Páteří Institutu pro sociální výzkum byli Adorno a Horkheimer, jejichž 

nejznámějším společensko-kritickým dílem byla v roce 1947 vydaná Dialektika 

osvícenství. Tato kniha se zabývá totalitním dědictvím osvícenství, charakterizovaným 

úplnou nadvládou rozumu a snahou o absolutní systematizaci a kategorizaci světa: „Jeho 

ideálem je systém, z něhož vyplývá vše a každý.“91 Kultura a umění se v tomto pojetí 

staly průmyslem produkujícím konzumní zábavu, jejímž nepřítelem je samostatně 

uvažující člověk. „Masová kultura byla totalitou, logicky navazující na absolutismus 

osvícenského rozumu a racionalizovanou etiku,“ píše historik Martin Valenta.92  

Největší vliv na mimoparlamentní opozici je připisován Herbertovi Marcusemu – 

byl vedle Marxe a Maa jedním ze tří „M“, které dodávaly hnutí inspiraci.93 Význam pro 

protestní hnutí měla zejména jeho kritika společnosti v dílech Jednorozměrný člověk, 

Represivní tolerance a Problém násilí v opozici, v nichž navazuje na Dialektiku 

osvícenství. V posledně dvou jmenovaných esejích upozorňoval na to, že establishment 

používá k udržení u moci násilí (například policie), a že revoluční násilí je přirozenou 

reakcí na tento stav. Revoluční násilí je podle něj dějinnou nutností, a proto na něj existuje 

„vyšší právo“.94 Marcuse vnímal, že v USA existuje pluralismus a že SSSR je založen na 

teroru, přesto ale používal pojem totalitarismus v souvislosti s oběma mocnostmi. 

Totalitární podle něj není jenom teroristická politická koordinace společnosti, ale také 

manipulující ekonomicko-technická koordinace.95 Marcuse neviděl výrazný rozdíl mezi 

kapitalismem a současným socialismem, moderní západní společnost byla identická s 

rozvinutou industriální společností, jako byla v SSSR. Kritizoval také tradiční 

komunistické strany na Západě, které se podle něj již staly součástí establishmentu, a také 
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západní proletariát, již zcela integrovaný ve společnosti a neschopný revoluce. 

Revolucionáři nové doby byly podle něj studenti, barevní či asociálové.96 Marcuse byl 

ovšem ohledně vlivu svých teoretických děl na studenty skeptický a domníval se, že jen 

velmi málo studentů jeho práce četlo. Na otázku, zda se může sám označit za teoretika 

studentů, odpověděl, že by byl šťasten, kdyby tomu tak bylo.97  

Přestože se stali inspirací pro protestní hnutí, na konci šedesátých let začali 

získávat větší význam praktičtí revolucionáři, jako byl Che Guevara nebo Mao Ce-tung, 

a autoři Frankfurtské školy se začali s hnutím rozcházet. Jednak nebyli schopní dodat 

praktické recepty na revoluci v západním světě, a jednak se často ocitli v kritice systému 

na daleko méně radikálních pozicích – Max Horkheimer například sklidil silnou kritiku 

ze strany protestního hnutí kvůli jeho projevu, v němž označil USA za garanta svobody 

a v němž podpořil jejich vojenskou přítomnost ve Vietnamu.98 

Nová levice ovšem dávala prostor i autorům, kteří se distancovali od Marxe 

a tradiční levicové politiky. Podle předního autora americké counter-culture Theodora 

Roszaka byl Marx pouze dalším v řadě „osvícenských“ materialistických filosofů, kteří 

se pokoušeli systematizovat svět. „Prorokem našeho dějinného horizontu není Marx, 

nýbrž Blake“99, tvrdí Roszak. Stejně malý zájem o marxistické a další teorie panoval např. 

u hnutí hippies, jejichž protest byl spíše kulturní, generační a spočíval v alternativním 

životním stylu. 

 

Dělnické hnutí 

Pro řadu účastníků protestů hrály nejdůležitější roli pragmatické otázky – jako 

byla snaha o lepší pracovní podmínky. Ve Francii byly protesty vedeny zpočátku 

studenty, ale skutečně masový rozměr dostaly, až když se k hnutí připojily hlavní 

odborové organizace, zejména komunisty ovládaná Confédération général du travail. 

Byla svolána generální stávka, do níž vstoupilo na jedenáct milionů pracujících, a hrozila 

naprostá paralýza země; jakmile však vláda ustoupila a přislíbila zavedení 

čtyřicetihodinového pracovního týdne, masová stávka se zcela rozpadla.100 V Německu, 

kde panovaly obecně poměrně dobré pracovní podmínky, se nepočetné dělnické hnutí 
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soustředilo spíše na mezinárodní témata, jako byly vztahy se Třetím světem nebo 

problematika amerických vojenských základen v Německu, a zůstalo teroristickým 

skupinám vzdáleno.101 

V Itálii byla největším rozdílem oproti zbytku Evropy silná a dlouhotrvající 

aktivita dělníků v rámci protestů. Dělníci pracovali v Itálii v poměrně špatných 

podmínkách – navzdory „hospodářskému zázraku“102, díky němuž se italské hospodářství 

rozvinulo dramatickou rychlostí, pozice řadových pracovníků se zlepšovala mnohem 

pomaleji. Naopak, nízké platy dělníků bývají označovány jako jedna z příčin 

ekonomického růstu.103 Odbory začaly vznikat až během šedesátých let, ale ke změnám 

docházelo jen velmi zvolna. Během této dekády také začal vznikat marxistický politický 

směr zvaný operaismus104 prosazující práva dělníků a jejich významnou úlohu ve 

společnosti. V tomto prostředí vznikaly také noviny a časopisy, které do značné míry 

utvářely podobu italské nové levice. Za nejvýznamnější lze považovat časopis Quaderni 

Rossi, vycházející od roku 1961, nebo Classe Operaia (od roku 1963). Oba byly založeny 

padovským vysokoškolským učitelem Antoniem Negrim, později aktivním v Dělnické 

síle, a filozofem Mariem Trontim, který je považován za hlavního teoretika operaismu.105 

Tronti se během revolty na konci šedesátých let odmítl připojit ke vznikajícím 

aktivistickým skupinám, přesto však byl mezi mladými intelektuály oblíben, protože se 

střízlivě soustředil na pracovní podmínky dělníků. „Mluvil o Americe, o modernitě a o 

továrnách, místo o Rusku, Číně, a občanské revoltě, považoval Maovu knížku za 

neuvěřitelně hloupou a Guevarova dobrodružství za donkichotská.“106 Hlavní teoretik 

operaismu se vyjadřoval skepticky i o studentské revoltě roku 1968, a naopak 

vyzdvihoval operaistickou stránku protestu: „Limity roku 1968 byly, že se jednalo o 

spontánní hnutí: odsud jeho efemérní charakter, ve střednědobém horizontu ordinérní 

funkce, modernizace bez revoluce. […] Rok 1969 byl skutečný annus mirabilis. Rok ’68 

se zrodil v Berkeley, byl pokřtěn v Paříži. Do Itálie dorazil ještě mladý a přece již zralý, 
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uprostřed mezi dělníky a PCI, přesně tam, kde jsme byli usazeni my. Operaismus tlačil 

rok ’68 ze svého rámce. V roce 1969 už se nejednalo o otázku antiautoritarismu, ale 

antikapitalismu.“107 

Během protestu mimoparlamentní opozice na konci šedesátých let se velké 

továrny v severoitalských metropolích (zejména v takzvaném „průmyslovém 

trojúhelníku“ Milán – Janov – Turín) staly významnými centry revolty. Vedení podniků 

se dostalo do defenzivy a muselo reagovat na nastalou situaci.108 V továrnách začaly 

vznikat alternativní odbory, nenapojené na struktury tradičních levicových politických 

stran (PCI a PSI). Jejich cílem bylo dosáhnout většího přerozdělování zisků mezi 

zaměstnance a podíl všech zaměstnanců na řízení podniku. První takovou organizací byl 

Jednotný dělnický výbor (Comitato unitario di base; CUB), který vznikl v milánském 

závodě na výrobu pneumatik Pirelli. Brzy se podobné struktury, nazývané studijní 

skupiny (gruppi di studio), rozšířily také do automobilek Alfa Romeo a Fiat, do 

amerického podniku IBM či do milánské pobočky německého gigantu Siemens. Tyto 

nelegální odbory následně organizovaly stávky a protesty, které se částečně uklidnily až 

v roce 1970 s přijetím Statutu pracujících (Satuto dei lavoratori), který především dával 

právo zakládat odbory a poskytoval ochranu pracujících před neodůvodněným 

vyhozením z práce.109 

Po opadnutí hlavní vlny stávek se dělnické hnutí přeměnilo. V sedmdesátých 

letech se již zpravidla přestává hovořit o operaismu; myšlenky tohoto proudu se vtělily 

do nového autonomistického hnutí, které bylo hlavním strůjcem italských protestů 

v následujících letech.110 

 

Solidarita se Třetím světem 

Jedním ze základních pilířů ideologie mimoparlamentní levice bylo opuštění 

sovětského monopolu na revoluci. Revolucionáři na západě si nespojovali slovo 

komunismus s Brežněvem nebo Chruščovem, ale s Marcusem, Maem, Castrem a dalšími 

vůdci Třetího světa.111 Součástí novolevicové ideologie byla solidarita s dekolonizačním 
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Autonomia. Post-political Politics, New York 1980. 
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35 

 

procesem, s guerillovým bojem proti pravicovým diktaturám v Latinské Americe a se 

severovietnamskými vojsky v boji proti ozbrojeným silám USA.  

Jednou z prvních událostí v koloniálním světě, jež dokázala mobilizovat sympatie 

evropské levice, byla válka v Alžírsku. Vedení tohoto konfliktu a zejména metody ve 

válce užité, jako bylo mučení zajatců, ve Francii kritizovala řada levicových intelektuálů 

a pacifistů (výrazně se proti válce stavěl Jean-Paul Sartre), a také Komunistická strana 

Francie (Partie communiste franҫais; PCF).112 Kvůli koloniálnímu dědictví se také ve 

Francii více než v Německu nebo Itálii prosazovalo na levici protirasistické smýšlení. 

Značný vliv měli černí autoři z frankofonních kolonií Aimée Césaire a především Frantz 

Fanon, francouzský psychiatr původem z Martiniku, který se proslavil svými spisy Černé 

kůže, bílé masky a především Psanci této země. Fanon žil v Alžírsku a spolupracoval 

s Frontou národního osvobození. Přišel s tvrdou kritikou kolonialismu, jenž měl být podle 

něj kvůli svým destruktivním hospodářským, demografickým a sociálním důsledkům 

postaven před soud.113 Za dlouhá léta vykořisťování také Fanon žádal, aby byly 

dekolonizovaným zemím vypláceny obrovské sumy: „Hromadné vraždy, deportace, 

nucená práce. Otroctví – to vše byly hlavní prostředky, které kapitalismus používal pro 

zvětšení svých zlatých a diamantových rezerv, rozmnožení svého bohatství a upevnění 

moci.“ Přiznával důležitou roli revolučnímu násilí, jež je ve Třetím světě podle něj 

nezbytností a má vysloveně pozitivní účinky.114 

Na evropskou levici mělo značný vliv revoluční hnutí ve Třetím světě, které 

zahrnovalo protikoloniální národně osvobozenecké armády a dekolonizované země, 

stejně jako komunistické státy, jako byla Čína nebo Kuba. Vrchol tohoto hnutí nastal 

v lednu roku 1966, kdy se konala první plenární schůze Organizace solidarity s lidem 

Asie, Afriky a Latinské Ameriky (Organisación de Solidaridad con los Pueblos de Asia, 

África y América Latina; OSPAAAL), označovaná jako Konference tří kontinentů.115 

                                                           
112 K opozici k válce v Alžírsku viz např. JOLY, Danièle, The French Communist Party and the Algerian 

War, New York 1991. 
113 FANON, Frantz, Černé kůže, bílé masky, Praha 2011, s. 103. 
114 FANON, F., Psanci této země, Praha 2014, s. 58–114; KEBIR, Sabine, Gewalt und Demokratie bei 

Fanon, Sartre und der RAF, in KRAUSHAAR, W., Die RAF…, s. 262–279; CROZIER, Brian, Die neuen 

Anhänger der Gewalt, in Die Neue Linke. Theorie – Utopie – Praxis, Bern 1969, s. 44–64, zde 50–55. 
115 OSPAAAL byla organizace, která sdružovala státy Třetího světa. Ideologicky byla silně 

protikolonialistická a levicově zaměřená; navazovala na hnutí, které se utvářelo již od Bandungské 

konference v roce 1955. V roce 1957 se konala v Káhiře první konference nové Organizace solidarity 

s lidem Asie a Afriky (OSPAA), do níž v té době ještě nebyly zahrnuty jihoamerické státy. Na čtvrté 

konferenci OSPAA v ghanském hlavním městě Accra v roce 1965 se působnost organizace rozšířila i na 

Latinskou Ameriku a byla vytvořena nová organizace (OSPAAAL); následující setkání se mělo konat příští 

rok v Havaně již pod označením Konference tří kontinentů – Tricontinental. FALIGOT, Roger, 
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Hlavním proponentem a předsedou konference měl být marocký opoziční vůdce Mehdí 

Ben Barka, který však byl na podzim 1965 za dosud nevyjasněných okolností v Paříži 

unesen a patrně zavražděn.116 Předsedou konference se tak stal kubánský politik Osmany 

Cienfuegos. Shromáždění se zúčastnily delegace z 82 zemí světa včetně Sovětského 

svazu, Číny a dalších zemí komunistického bloku. Ústřední otázkou byly možnosti 

ukončení vykořisťování a vztahu závislosti tří rozvojových kontinentů na Evropě a 

Severní Americe.117 Závěrečná rezoluce odsuzovala vojenské angažmá USA v různých 

částech světa a vyjadřovala solidaritu s lidem Severního Vietnamu. Solidarita napříč 

třemi kontinenty též zahrnovala vzájemnou podporu při vytváření a provozování 

guerillových jednotek proti kolonialismu a post-kolonialismu, a Havana se stala 

mezinárodním subversivním centrem.118 Prostředníkem myšlenek OSPAAAL se stal 

nový časopis Tricontinental, který vycházel ve španělštině, angličtině, a některá vydání 

také v arabštině – a prostřednictvím evropských mediátorů se výtisky dostaly do rukou 

mimoparlamentní levice také ve francouzské a italské verzi.119 

Patrně nejvýraznějším symbolem tohoto globálního revolučního hnutí se stal 

Ernesto „Che“ Guevara. Argentinský guerrillero sice nebyl Konferenci tří kontinentů 

přítomen, ale o rok později poslal sekretariátu OSPAAAL z bolivijských hor svoji 

slavnou Zprávu pro Trikontinental, jež byla přečtena na konferenci Organizace 

latinskoamerické solidarity (Organisación Latinoamericana de Solidaridad; OLAS) 

a v níž vyzýval k založení nových ohnisek ozbrojeného protiimperialistického boje, 

k vytvoření „mnoha Vietnamů“ a ke sjednocení národně osvobozeneckých hnutí. „Zemřít 

pod praporem Vietnamu, Venezuely, Guatemaly, Laosu, Guineje, Kolumbie, Bolívie, 

Brazílie – abychom jmenovali jenom několik dějišť dnešního ozbrojeného boje – by bylo 

stejně skvělé a žádoucí pro Američana, Asijce, Afričana, dokonce i Evropana.“120 

Základní myšlenkou jeho stěžejního díla Guerillová válka byly tři body, z nichž první 

dva apelovaly i na evropské levicové hnutí. 1) Lidové síly mohou vyhrát boj proti 

                                                           

Tricontinentale. Quand Che Guevara, Ben Barka, Cabral, Castro et Hô Chi Minh préparaient la révolution 

mondiale (1964–1968), Paris 2013. 
116 BARCIA, Manuel, Locking Horns with the Northern Empire. Anti-American Imperialism at the 

Tricontinental Conference of 1966 in Havana, in Journal of Transatlantic Studies, Vol. 7, No. 3, September 

2009, 208–217. 
117 JUCHLER, Ingo, Trikontinentale und Studentenbewegung. Antiimperialismus als Shibboleth, in 

KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 205–217. 
118 STERLING, Claire, The Terror Network. The Secret War of International Terrorism, New York 1981, 

s. 15. 
119 Ve Francii se časopis šířil pomocí francouzského vydavatele a levicového aktivisty Franҫoise Maspéra 

a v Itálii jej vydával Giangiacomo Feltrinelli (viz třetí kapitolu). 
120 GUEVARA, Ernesto, Message to the Tricontinental, dostupné 

z: https://www.marxists.org/archive/guevara/1967/04/16.htm [cit. 23. 1. 2017]. 
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pravidelné armádě. 2) Není nutné čekat, až budou vhodné podmínky pro revoluci – každý 

může tyto podmínky sám vytvořit. 3) V rozvojové Latinské Americe se boj musí 

odehrávat na venkově.121   

Jeho ohnisková teorie (foquismo) poukazovala na příklad vietnamské války a na 

fakt, že guerillové národně osvobozenecké hnutí dokázalo úspěšně vzdorovat nejsilnější 

armádě světa a svou strategií Spojené státy silně destabilizovat. Její strategii, spočívající 

ve vytváření nových front protiimperialistického boje za účelem vyčerpání nepřítele, 

pomohl formulovat a šířit francouzský novinář Régis Debray, jenž se osobně zapojil do 

Guevarova guerillového boje v Bolívii.122 Ve svém stěžejním díle Revoluce v revoluci? 

zpochybňoval úlohu komunistických stran jako vedoucího činitele revoluce. Kladl důraz 

na vojenskou stránku revoluce: vyčítal komunistickým politikům, že jsou ochotni trpět 

v kobkách, ale nejsou schopni ztéct kulometné hnízdo. Fidel Castro byl podle něj 

úspěšným revolucionářem, protože byl nejen politickým, ale i vojenským vůdcem.123 

Guevara se vědomě nebo nevědomě snažil napodobit v Latinské Americe svůj boj 

ze Sierra Maestra.124 Jeho strategická koncepce horské guerilly však nebyla příliš 

použitelná v evropských metropolích. Taktiku městské guerilly rozvinul jiný 

jihoamerický revolucionář, Brazilec Carlos Marighella, operující v ulicích São Paola 

proti vojenskému režimu a proti přítomnosti USA v zemi. Marighella byl zastřelen policií 

při nezdařené bankovní loupeži v roce 1969. V Evropě se mladí radikálové seznamovali 

především s jeho Manuálem městské guerilly, v němž jeho autor analyzoval potřebné 

vlastnosti guerillových bojovníků, nejvhodnější zbraně a vybavení, taktický postup a 

nejčastější chyby v městské guerille.125 Podle německé historičky Petry Terhoevenové 

„[Manuál] dodal až dosud jednoznačně negativně chápanému pojmu terorismus zcela 

nový význam, v němž jej popisoval jako akční strategii, která své aktéry šlechtí, místo 

aby je diskreditovala.“126  

Dalšími průkopníky městské guerilly v Jižní Americe byli členové uruguayského 

Hnutí národního osvobození – Tupamaros (Movimiento de Liberción Nacional – 

                                                           
121 GUEVARA, E., Guerrilla Warfare, New York 1961, s. 7. 
122 GIERDS, Bernhard, Che Guevara, Régis Debray und die Focustheorie, in KRAUSHAAR, W. (ed.), 

Die RAF…, s. 182–204. 
123 DEBRAY, Régis, Revoluce v revoluci? Ozbrojený boj a politický boj v Latinské Americe, Praha 1970, s. 

99–115. 
124 DEBRAY, Régis, La guérilla du Ché, Paris 1974, s. 89. 
125 MARIGHELLA, Carlos, For the Liberation of Brazil, London 1971 
126 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 164. 
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Tupamaros; MLN-T).127 Mezi evropskou levicí byli Tupamaros na konci šedesátých let 

velmi populární, neboť si získali pověst latinskoamerického „Robina Hooda“, který 

uloupené peníze rozdává zpět chudým v Montevideu. Tupamaros byli rovněž vzorem 

úspěšné městské guerilly, která měla stovky aktivních členů a efektivní síť podporovatelů 

napříč společností.128 Vliv Tupamaros byl značný zejména v NSR, kde byly dokonce 

založeny aktivistické skupiny Tupamaros West-Berlin a Tupamaros München, které 

vycházely z německé anarchistické counter-culture. Členové obou těchto skupin se 

později radikalizovali a začali prosazovat násilná řešení – někteří se přidali 

k teroristickým skupinám, jako RAF nebo Hnutí 2. června. Členové Tupamaros West-

Berlin se dokonce účastnili vojenského výcviku v Jordánsku, pořádaného nově založenou 

Lidovou frontou za osvobození Palestiny.129 Inspiraci uruguayskými Tupamaros 

přiznávaly také Rudé brigády – od jihoamerické skupiny převzaly logo, tedy pěticípou 

hvězdu s dolními dvěma cípy delšími, a pouze zaměnily písmena MLN-T nápisem 

Brigate rosse.130 

V Itálii zůstávaly části mimoparlamentního hnutí ovlivněny silnou katolickou 

tradicí. Z tohoto důvodu hledaly některé levicové skupiny inspiraci u těch 

latinskoamerických guerill, které sice měly sociální rozměr, ale zároveň neopustily 

křesťanské základy. Alberto Franceschini uvedl, že kolumbijský kněz Camillo Torres 

sloužil jako alternativa k Che Guevarovi pro ty radikály, kteří si na křesťanské víře 

zakládali.131 Torres kritizoval sociální nespravedlnost ve své zemi, stejně jako bohatství 

elit a církve, a nakonec se přidal k Armádě národního osvobození (Ejercito de Liberación 

Nacional), v jejíchž řadách v roce 1966 padl.132 

Jedním z nejvýraznějších fenoménů své doby byla Vietnamská válka, která 

zanechala stopy i na evropské levici. I díky Guevarovým výzvám hledělo mnoho 

Evropanů na Indočínu jako na součást svého vlastního boje. Německý historik Wolfgang 

                                                           
127 Hnutí se pojmenovalo Tupamaros na památku posledního inckého krále Túpaka Amaru a podle vůdce 

domorodého povstání proti Španělům v Peru, který přijal jméno Túpac Amaru II. Viz FISCHER, Thomas, 

Die Tupamaros in Uruguay. Das Modell der Stadtguerilla, in KRAUSHAAR, W., (ed.) Die RAF…, s. 736–

750; PORZECANSKI, Arturo, Uruguay’s Tupamaros. The Urban Guerilla, New York 1971. 
128 HUTHÖFER, Nina, Erfolgreicher Terrorismus? Die Tupamaros in Uruguay, in STRAßNER, 

Alexander (ed.), Sozialrevolutionärer Terrorismus. Theorie, Ideologie, Fallbeispiele, Zukunftsszenarien, 

Wiesbaden 2008, s. 345–362. 

 Brno 1998, s. 242–247. 
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Kraushaar považoval válku ve Vietnamu za velmi významný faktor radikalizace 

mimoparlamentní opozice.133 Ve Francii vznikaly studentské organizace, které měly 

opozici vůči válce ve Vietnamu za svůj primární cíl – byly to například Národní 

vietnamská komise (Comité Vietnam National), Základní vietnamská komise (Comité 

Vietnam du base) nebo Odborový meziuniverzitní spolek pro mír ve Vietnamu (Collectif 

syndical interuniversitaire pour la paix au Vietnam). Tyto organizace a jimi pořádané 

akce se staly významnou součástí protestů roku 1968.134 Ve Velké Británii se hlavní silou 

protestu stala Kampaň za solidaritu s Vietnamem (Vietnam Solidarity Campaign), jež 

uspořádala v březnu a v říjnu roku 1968 na Grosvenor Square před americkým 

velvyslanectvím dvě velké demonstrace proti válce ve Vietnamu – druhé z nich se 

zúčastnilo více než sto tisíc lidí.135 Vietnamská válka poskytovala inspiraci také v taktice 

a strategii; významné místo jako guerillový teoretik si získal především severovietnamský 

generál Vo Nguyen Giap, jenž ve svých textech zdůrazňoval nutnost vedení nepravidelné 

lidové války a skrývání se mezi civilním obyvatelstvem.136 Důležitější než vietnamská 

strategie ovšem byl význam Vietkongu jako referenčního bodu a symbolu vlastností, 

který mezi evropskými revolucionáři reprezentoval, jako byla vytrvalost, bojová morálka, 

lstivost a představivost.137 

V Německu navazovaly protiválečné demonstrace na mírové hnutí a od poloviny 

šedesátých let sílily protiamerické protesty, zejména na univerzitách; zimní semestr 

akademického roku 1965/1966 byl ze solidarity nazván „Vietnamským semestrem“. 

Během protestů proti návštěvě prezidentského kandidáta Huberta H. Humphreyho 

v dubnu 1967 byli zatčeni členové Komuny 1,138 kteří se chystali amerického politika 

zasypat kelímky s pudinkem a jogurtem.139 Německá mimoparlamentní levice 

naznačovala paralelu mezi NSR a Jižním Vietnamem. Zajímavě to vystihl Erich Fried: 

                                                           
133 KRAUSHAAR, W., Der Große Katalysator. Die Radikalisierung der Studenten in der Bewegung gegen 
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„Vietnam je Německo/ jeho osud je náš osud/ Bomby za jeho svobodu/ jsou bombami za 

naši svobodu/ Náš kancléř Erhard/ je maršál Ky/ Generál Nguyen van Thieu/ je prezident 

Lübke/ Američané/ jsou také zde Američané.“140 V této interpretaci byl západoněmecký 

terorismus představován jako součást světového protiimperialistického boje: „My jsme 

Vietkong dělnického hnutí!“141 Také Ulrike Meinhofová používala slogan „Berlín je 

Vietnam“ a přirovnávala Benna Ohnesorga a další oběti demonstrací k zabitým ve 

Vietnamu a v Alžírsku.142 

Největší protiamerickou akcí této doby a zároveň vrcholem německého protestu 

se stal Vietnamský kongres, pořádaný SDS v Západním Berlíně v únoru roku 1968.143 

Kongresu se účastnila řada osobností z celé Evropy, které chtěly vyjádřit solidaritu 

s vietnamským národně osvobozeneckým hnutím.144 Symbolem události (a částečně 

i celého mimoparlamentního hnutí) se stalo skandování jména vietnamského 

komunistického vůdce Ho Či Mina. Motto kongresu, „Povinností každého revolucionáře 

je dělat revoluci“, bylo vypůjčeno z konference OLAS, která se konala v Havaně o půl 

roku dříve. Tímto jednoduchým sloganem nabádal SDS celou mimoparlamentní opozici, 

aby konečně přestala diskutovat o možnostech změny a zapojila se do revolučních aktivit. 

„Je rozhodující, jestli začneme boj proti utlačovatelům v naší vlastní zemi,“ psalo se 

v proklamaci kongresu.145  

Vedle Vietnamu a Kuby se největším symbolem pro evropské mimoparlamentní 

hnutí stala Maova Čínská lidová republika. Je pozoruhodné, kolik příslušníků evropské 

mimoparlamentní opozice, vyznávajících svobodu, volné užívání drog a feminismus, 

bylo okouzleno Maovou rigidní vojenskou diktaturou. Jak ovšem upozornila Jiřina 

Šiklová, Maovy podobizny a čínské vlajky na demonstracích v evropských metropolích 

neměly význam identifikace s politickým programem, nýbrž byly spíše symbolem 

provokativní revolty proti autoritám.146 
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Je však pravděpodobné, že kromě obrovského ideologického působení neměla 

Čína velký přímý vliv na vznikající teroristické skupiny. Dieter Kunzelmann z Komuny 

1 a později z Hnutí 2. června přiznal, že dostával instrukce z čínského velvyslanectví 

v NDR, pro něž si jezdil jednou nebo dvakrát měsíčně do Východního Berlína.147 Přímý 

vliv na světové revoluční paradigma měly Citáty z díla předsedy Mao Ce-tunga, také 

známé jako Rudá knížka. Maův koncept guerillového boje změnil zaběhlá pravidla vedení 

války, jako bylo oddělení bojujících jednotek od civilistů, vedení boje pokud možno na 

nepřátelském území či snaha o co nejkratší průběh války. Revoluční armáda naproti tomu 

neuznávala hranice mezi vojáky a civilisty – sám Mao napsal, že civilisté jsou moře, 

v němž jednotky plavou jako ryby.148 Není rovněž podle něj prioritou vést válku na cizí 

půdě – v případě protikoloniálních válek to není ani možné. Mao též odmítl krátkou válku 

jako strategický cíl, neboť guerilla si podle něj musí vynutit dlouhou, vyčerpávající 

válku.149 

Africké země, z výjimkou Alžírska, se do povědomí evropské levice dostávaly 

méně. Kontroverzní témata, jako byla válka v Biafře nebo rasistický režim v Rhodesii, 

dokázala vzbudit méně pozornosti než módní Vietnam dokonce i ve Spojeném království, 

které mělo v těchto oblastech svého bývalého impéria přímé zájmy.150 V NSR došlo k 

nepokojům v souvislosti s Afrikou již v polovině šedesátých let při návštěvě konžského 

ministerského předsedy Moiseho Tshombeho v prosinci 1964. Tshombe byl považován 

za agenta USA a za vraha Patrice Lumumby, jenž platil za symbol Třetího světa. Přes šest 

tisíc studentů se sešlo a házelo po africkém politikovi rajčata a vejce.  

Významným katalyzátorem událostí se v NSR stala demonstrace proti státní 

návštěvě íránského šáha Muhammada Rézy Páhlavího s manželkou v Západním Berlíně. 

Páhlaví byl jedním z představitelů autoritativních režimů Třetího světa, s nimiž by se 

podle zástupců mimoparlamentní opozice německá vláda neměla stýkat. Ulrike 

Meinhofová v otevřeném dopise ostře kritizovala sociální rozdíly v Íránu: „Říkáte, že léto 

je v Íránu velmi horké a že stejně jako většina Peršanů pojedete s rodinou na perskou 

riviéru ke Kaspickému moři. […] Většina Peršanů jsou rolníci s příjmem méně než 100 
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dolarů ročně. A většině perských žen zemře každé druhé dítě kvůli hladu, nemocem a 

chudobě. A děti, které čtrnáct hodin denně předou koberce, také jezdí v létě na riviéru?“151 

Napětí významně eskalovalo během samotné demonstrace dne 2. června 1967, 

kdy se demonstranti střetli v potyčce s policií. Celá situace byla pravděpodobně 

vyprovokována íránskou tajnou policií SAVAK.152 Akce skončila tím, že jeden 

z policistů, Karl-Heinz Kurras, zastřelil mladého studenta Benna Ohnesorga ranou do 

hlavy. Ohnesorg se stal prvním mučedníkem hnutí, za jeho rakví při pohřbu kráčelo přes 

dvanáct tisíc lidí.153 S policistou Kurrasem se vedlo kárné řízení, ale nakonec zůstal bez 

postihů, což ještě více utvrdilo studenty v tom, že systém je autoritářský a spravedlnost 

v něm neexistuje. Kurrasův zločin, který zůstal nepotrestán, navíc kontrastoval se 

zatčením řady demonstrantů (mezi nimi byl například i jeden z vůdců hnutí Fritz Teufel). 

Převažující teorií studentů bylo, že Benno Ohnesorg byl chladnokrevně zavražděn.154 

K této otázce přispělo historické bádání až v roce 2003, kdy se ukázalo, že Kurras byl 

v utajení agentem východoněmecké státní bezpečnosti (Ministerium für Staatssicherheit; 

Stasi).155 Zda ovšem jednal při zastřelení Ohnesorga podle pokynů Stasi, aby více vyhrotil 

situaci, nebo zda se jednalo o jeho osobní iniciativu, zůstává nejasné.  

 

Extrémně pravicové hrozby a strategie napětí 

Jedním z charakteristických znaků Nové levice byl důraz na osobní svobodu 

jednotlivce a silné protiautoritářské a protiinstitucionální smýšlení. V prostředí 

mimoparlamentní levice panovaly obavy, že budou západoevropské státy čím dál více 

odebírat svým občanům svobodu a nastolovat autoritářská opatření. Tyto obavy značně 

posílil vojenský převrat, který proběhl v Řecku v roce 1967 a po němž byl nastolen 

„režim plukovníků“. Vzhledem k tomu, že Spojené státy americké i NATO akceptovaly 

novou situaci a mnozí jejich představitelé dokonce tento vývoj uvítali, neboť by podle 

nich mohl stabilizovat zemi a omezit nebezpečí prosazení komunistů, nebylo vyloučeno, 

že by se podobný scénář mohl opakovat i v dalších zemích, zejména v Itálii.156 Důkazem 
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ubývání svobody měl být i vývoj ve Francii, jež se v roce 1958 změnila na prezidentskou 

republiku. Charles de Gaulle sklízel ze strany francouzské levice za svůj styl vládnutí 

silnou kritiku a pojem neogaullismus se rozšířil i do dalších evropských zemí coby 

synonymum odstrašujícího případu autoritářského prezidentského systému.157 Ranou, 

která otřásla důvěrou veřejnosti v politiku Západního Německa, bylo schvalování 

takzvaných nouzových zákonů (Notstandgesetze), přijatých v roce 1968. Ty dávaly v 

krizových situacích speciální výkonné pravomoci spolkové vládě; záměrem bylo, aby se 

dalo předejít například situaci, která umožnila nástup nacistů k moci, ale levicová 

veřejnost v nich viděla naopak spíše cestu Německa k autoritářskému režimu.158 V Itálii 

byla hrozba státního převratu poměrně reálná; již v roce 1964 připravoval puč generál 

karabiniérů Giovanni Di Lorenzo a z podobných záměrů byl také podezírán piemontský 

monarchista Edgardo Sogno. V roce 1970 došlo k nejznámějšímu pokusu o uchopení 

moci v Itálii, organizovanému bývalým fašistickým důstojníkem knížetem Juniem 

Valeriem Borghese. Borghese se se skupinou přívrženců (mezi nimiž byl i jeden poslanec 

za MSI) pokusil obsadit ministerstvo vnitra, ale neuspěl a ještě téže noci se vzdal.159  

Specifikem italského prostředí byla také vysoká aktivita neofašistických skupin, 

která studentsko-dělnické hnutí radikalizovala. Tradiční extrémní pravice byla v italském 

parlamentu zastoupena Italským sociálním hnutím (Movimento sociale italiano; MSI), 

ale v průběhu šedesátých let se na scéně objevily stejně jako na levici nové radikální 

skupiny složené z mladých lidí, které tendovaly k přímé akci. Nejznámější mezi těmito 

skupinami byl Nový řád (Ordine nuovo) a Národní avantgarda (Avanguardia 

nazionale).160 Neofašistické bombové útoky měly za cíl destabilizovat společnost a 

připravit ji na autoritativní formu vlády. Je na místě připomenout, že levicové násilí, jež 

je hlavním tématem této práce, bylo v Itálii do značné míry reakcí na to pravicové; 

zatímco neofašistické atentáty měly na svědomí již v roce 1969 desítky životů, levicové 

se začaly postupně uchylovat k vraždám až okolo roku 1972.161 Jak pravicoví, tak levicoví 
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radikálové viděli v „horkém podzimu“ pokračování občanské války z let 1919–1922 a 

1943–1945 a usilovali o svou vlastní změnu systému.162 Již od roku 1966 přitom největší 

eskalaci (a v důsledku také banalizaci) násilí způsobovaly střety levicových a 

pravicových studentů na školách a v ulicích.163 

Radikalizaci mimoparlamentního hnutí bezpochyby ovlivnil také faktor, že v jeho 

očích byli neofašističtí teroristé přímo ovládáni a využíváni italskými tajnými službami, 

jejichž cílem mělo být vyprovokování studentsko-dělnického hnutí a zároveň vyvolání 

strachu ve společnosti, která by pak měla větší sklon vzdát se určitých svobod.164 Tento 

postup získal označení „strategie napětí“ (strategia della tensione). Přestože přímé 

zapojení italských tajných služeb se jeví jako nepravděpodobné a spíše z oblasti 

konspiračních teorií, policie skutečně některé neofašistické skupiny přehlížela a řada 

pravicových teroristických útoků byla policií připsána levicovým organizacím.165 Důvěru 

v politiku později dále oslabilo skandální odhalení zednářské lóže P2, jejímiž členy byli 

přední politici, představitelé armády, policejních složek a státní správy, a jež byla 

podezřelá z organizace pravicového terorismu.166 Roli sehrálo také odhalení tajné 

vojenské operace s názvem Gladio („Meč“), jež organizovala paramilitaristické jednotky 

Severoatlantické aliance, působící v Itálii již od konce druhé světové války pro případ, že 

by došlo k invazi Sovětského svazu nebo k převzetí moci komunisty.167 Na konci 

šedesátých let již jednotky Gladio pravděpodobně nebyly pod přímým vedením NATO, 

ale nadále v Itálii působily a zapojovaly se také do akcí extrémně pravicových skupin.168  

Jakýmsi zlomovým bodem a kulminací „horkého podzimu“ se stal bombový 

atentát v Národní zemědělské bance na Piazza Fontana v Miláně. Útok proběhl 12. 

prosince 1969 a bylo při něm zabito sedmnáct lidí a dalších osmdesát osm zraněno – 
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tentýž den v koordinované akci vybuchly bomby na dvou dalších místech v Římě a 

zranily šestnáct lidí. Z útoku byly bryskně obviněny anarchistické kruhy, ačkoli okolnosti 

naznačovaly, že původcem byli neofašisté (pozdější vyšetřování ukázalo, že původcem 

byla skupina Národní avantgarda). Levicový aktivista Pietro Valpreda strávil následující 

tři roky ve vězení a jeho kolega Giuseppe Pinelli vypadl při výslechu na policejní stanici 

tři dny po atentátu z okna a zemřel.169 Útok a následná Pinelliho smrt vedly k řadě 

demonstrací, které podpořily i osobnosti mimo studentsko-dělnické hnutí. Pinelliho 

případ a Valpredův proces vyvolaly mezinárodní ohlas a pobouření.170  

Počet neofašistických útoků převyšoval ty levicové až do poloviny sedmdesátých 

let. Mezi další významné bombové útoky, připisované pravicovým kruhům v rámci 

„strategie pnutí“, patří například 22. července 1970 masakr ve vlaku Freccia del Sud do 

Gioia Tauro se šesti mrtvými, 28. května 1974 výbuchy na Piazza della Loggia 

v lombardském městě Brescia s osmi mrtvými, 4. srpna 1974 exploze ve vlaku Italicus 

do San Benedetto Val di Sambro s dvanácti mrtvými.171 S odstupem času, 2. srpna 1980, 

pak přišel největší teroristický útok v italských poválečných dějinách, výbuch na hlavním 

vlakovém nádraží v Boloni, kde bylo zabito 85 lidí a dalších více než 200 zraněno.  

Také v Německu byla jedním z nejvýznamnějších témat doby nacistická minulost. 

Poněkud utichlá diskuse o válečné vině se na počátku šedesátých let rozproudila po 

procesu s Adolfem Eichmannem (a s publikací Hannah Arendtové o tomto procesu172) 

nebo po frankfurtském procesu s dozorci z Osvětimi.173 Kritika mířila na vysoce 

postavené představitele Spolkové republiky, kteří byli členy NSDAP nebo měli v době 

národně sociální diktatury vysoké funkce. Terčem se stal například spolkový kancléř Kurt 

Georg Kiesinger174, jenž byl členem strany a pracovníkem ministerstva zahraničí, nebo 

poradce kancléře Konráda Adenaura Hans Globke, který dával právní konzultace ohledně 

tzv. Norimberských zákonů. Celý proces denacifikace byl novou generací zpochybněn – 

SDS zveřejňoval, kolik bylo bývalých nacistů mezi tehdejšími právníky a soudci.175 
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Gudrun Ensslinová přisuzovala dokonce vinu za nacismus celé generaci svých rodičů – 

po demonstraci, na níž byl zastřelen Benno Ohnesorg, měla říci: „Máme co do činění 

s osvětimskou generací, a s lidmi, kteří udělali Osvětim, se nedá diskutovat. Oni mají 

zbraně a my je nemáme. Musíme se taky ozbrojit.“176 

Za součást systému, který spěje k autoritářskému režimu, byla německou 

mimoparlamentní opozicí považována pravicová média, zejména pak novinový koncern 

Axela Springera, který ovládal 70 % hamburského a berlínského tisku. Springer byl 

v mimoparlamentní levici vnímán jako „démonická figura a skrytý vládce republiky, 

nelítostný nacistický typ, který sloužil Spojencům a smířil se s Izraelem – jenom aby mohl 

pořádat pogromy proti rebelujícím studentům, ‚Židům dnešní doby‘.“177 Springerovi byla 

také dávána vina za pokus o atentát na Rudiho Dutschkeho, jejž spáchal mladý pravicový 

extremista Josef Bachmann v době, kdy byla Dutschkeho sláva na vrcholu, pouhé dva 

měsíce po konání Vietnamského kongresu. Dutschke sice přežil, ale po zbytek života žil 

v ústraní a potýkal se se zdravotními problémy. Atentát na Dutschkeho rozbouřil studenty 

po celé Evropě. Pachatelem byl sice „osamělý vlk“, avšak podle mimoparlamentní 

opozice jednal v reakci na Springerovu kampaň volající po „zastavení Dutschkeho“.178 

Den po atentátu na Dutschkeho zveřejnil SDS tiskové prohlášení, v němž stálo: „Nehledě 

na to, zda byl Rudi obětí politického spiknutí, dá se již nyní říci, že byl tento zločin 

důsledkem systematického štvaní, které vedly proti demokratickým silám v tomto městě 

Springerův koncern a Senát.“179 Springerovo nakladatelství se v následujících dnech stalo 

dalším místem střetu mezi demonstranty a policií. Studenti do budovy nakladatelství 

vnikli a pokusili se ji zapálit Molotovovými koktejly.  

 

Krize tradiční levice 

První zástupci nové levice se již od konce druhé světové války z různých příčin 

od tradičních komunistických stran a od politiky socialistických států odkláněli.180 
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180 Důvodem byl například převrat v Československu v roce 1948, dvacátý sjezd Komunistické strany 

SSSR, násilné potlačení reformního kurzu v Maďarsku v roce 1956 či neochota k jadernému odzbrojování 

na Západě i Východě. GILCHER-HOLTEY, Ingrid, 1968 in France. The Rise and Fall of a New Social 
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Postoje tradičních komunistických a socialistických stran sehrály roli také při radikalizaci 

studentského hnutí. Jednou z příčin byl fakt, že se v šedesátých letech dostala levice 

v některých zemích po delší době opět k moci a opustila svůj radikálnější program, jejž 

si mohla dovolit v opozici. Západoněmecká CDU-CSU vládla od vzniku Spolkové 

republiky v roce 1949 do roku 1966 (v koalici se středovou FDP), načež byla nucena 

utvořit vládu s opoziční Sociálně demokratickou stranou (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands; SPD). V Itálii se Křesťanská demokracie, vládnoucí od roku 1945, 

rozdělila o moc se socialisty v roce 1964.181 Podobného zklamání se dočkala i řada voličů 

britských labouristů, kteří utvořili vládu v roce 1964 po třinácti letech, kdy drželi moc 

konzervativci.  

V případě Itálie existovala část extrémní levice, která odsoudila komunistickou 

stranu již po skončení bojů druhé světové války v dubnu 1945. Komunistickým 

partyzánům, jichž byla v odbojovém hnutí podstatná část, nařídila PCI a další strany složit 

zbraně a nebojovat dále za nastolení komunismu. Palmiro Togliatti tak dodržoval úmluvu 

o rozdělení sfér vlivu v Evropě mezi Spojenci.182 V řadách bývalých odbojářů se tak 

zrodil „partyzánský mýtus o zrazené revoluci“ spočívající ve víře, že vítězství 

komunismu v Itálii bývalo mohlo být dosaženo nebýt zrady stranických struktur.183 Část 

komunistických partyzánů dokonce odmítla se odzbrojit a v poválečných letech se 

organizovala v tajné paramilitární skupině Rudá letka (Volante rossa).184 

PCI od konce druhé světové války silně ovlivňoval Sovětský svaz, přesto ale ne 

tak významně, jako například stalinistickou PCF. Již v roce 1956 představil předseda PCI 

Palmiro Togliatti koncept polycentrismu, podle nějž měla být Moskva centrem 

slovanského komunismu, Peking asijského, Havana latinskoamerického a Řím 

evropského.185 Po Togliattiho smrti v roce 1964 se kurs „nezávislého“ směřování ještě 

posílil. Stranická zahraniční politika nového předsedy Luigiho Longa se do největšího 

rozporu se Sovětským svazem dostala v srpnu 1968, kdy kritizovala vpád vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa.186 Longův nástupce Enrico Berlinguer 

                                                           

Movement, in FINK, Carole – GASSERT, Philipp – JUNKER, Detlef (eds.), 1968: The World Transformed, 

Cambridge 1998, s. 253–276, s. 256 
181 MEADE, Robert, The Red Brigades. The Story of Italian Terrorism, London 1990, s. 22. 
182 Togliatti nepochyboval, že kdyby se komunističtí partyzáni na severu země pokusili uchopit moc, byli 

by rozdrceni spojeneckými vojsky. GINSBORG, P., History of Contemporary Italy…, s. 42–44. 
183 V italské historiografii se o těchto představách mluví jako o tzv. „mýtu o zrazeném odboji“.  
184 BERMANI, Cesare, La Volante Rossa. Storia e mito di "un gruppo di bravi ragazzi", Paderno Dugnano 

2009. 
185 JOHNSON, R., The French Communist Party…, s. 49. 
186 LEVESQUE, Jacques, Italian Communists versus the Soviet Union. The PCI Charts a New Foreign 

Policy, Los Angeles 1987, s. 5. 
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(předsedou od roku 1972, ale stranickou politiku významně ovlivňující již od roku 1969) 

šel ještě dále a pokusil se usmířit s Křesťanskou demokracií, vládnoucí nepřetržitě od 

roku 1945. Cílem politiky tzv. historického kompromisu (compromesso storico) bylo 

rozbouřenou Itálii zklidnit – Berlinguerovy obavy o osud země vzrostly zejména po 

politické krizi v Chile, kde byl po vítězství levice proveden v roce 1973 převrat generála 

Pinocheta.187 Ačkoli se ale Berlinguerovi podařilo navázat s Křesťanskou demokracií 

dialog, nikdy se tato politika nedostala na úroveň vládní spolupráce. Na mezinárodní 

úrovni usiloval Berlinguer o emancipaci od Sovětského svazu a prosazoval moderní 

levicový směr v rámci západoevropského liberálně demokratického systému. Na tomto 

„eurokomunismu“ spolupracoval se svými kolegy z Francie a Španělska Georgesem 

Marchaisem a Santiagem Carrillem.188 

Politika historického kompromisu a eurokomunismu přinesla PCI úspěchy. 

V roce 1976 získala komunistická strana v parlamentních volbách rekordních 34,4 % 

hlasů.189 Pro mimoparlamentní opozici ovšem tyto kroky znamenaly přihlášení se 

k liberálně demokratickému systému italské republiky a byly interpretovány jako zrada 

revolučních cílů. Pozdější terorista Alberto Franceschini v rozhovoru vzpomínal, že slovo 

„berlinguerián“ pro ně bylo synonymem zaprodance: „Byl to vůdce zaprodanců. S ním 

dospěl k závěru proces započatý destalinizací. Nebyl proletářského původu, pocházel 

přímo z aristokratické rodiny, nezapojil se do odboje jako Longo nebo Secchia.190 […] 

Pro nás to byl nepřítel.“191 Mnoho mladých členů nebo příznivců strany (včetně 

Franceschiniho) se na základě této „zrady“ od PCI odklonila a začala být aktivní 

v mimoparlamentní opozici. Na studentské hnutí se PCI zpočátku dívala dosti přezíravě 

a nazývala je „infantilním extremismem“; až později viděla jeho potenciál, ovlivněna 

pařížským květnem, a pokoušela se o usmíření.192  

V Německu měly levicové strany jiné postavení. KPD byla po druhé světové válce 

obnovena, navazujíc na svou meziválečnou tradici. Její volební výsledky však byly chabé 

                                                           
187 La proposta del compromesso storico, Rinascita, 12. října 1973, in BERLINGUER, Enrico, La crisi 

italiana. Scritti su Rinascita, Roma 1985, s. 63–70.  
188 K eurokomunismu např. BOGGS, Carl – PLOTKE, David (eds.), The Politics of Eurocommunism. 

Socialism in Transition, Montreal 1980. 
189 GINSBORG, P., History of Contemporary Italy…, s. 375. 
190 Pietro Secchia byl vůdcem stalinistického křídla PCI a legendou protifašistického odboje. Byl také 

jedním z mála členů strany, kteří udržovali kontakt s Rudými brigádami a dalšími teroristickými 

organizacemi. 
191 FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa sono…, s. 31. 
192 LUPERINI, Romano, Il PCI e il movimento studentesco (da „Nuovo Impegno" n. 12-13 mag. ott. 1968), 

Milano 1969, s. 11–23. 
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a v srpnu 1956 ji vláda KPD kvůli její protistátní rétorice zakázala. Komunistické aktivity, 

včetně styků s východoněmeckou SED, se tak přesunuly do podzemí.193 

Největší levicovou stranou poválečné Spolkové republiky a zároveň jedinou 

významnou opoziční silou byla SPD. I tato strana však procházela postupnou de-

radikalizací. Jako Godesberský program je označována programová reforma směřování 

SPD ze stranického sjezdu v Bad Godesbergu v listopadu 1959. Součástí programu bylo 

odmítnutí znárodňování a politickým cílem se stala reforma kapitalismu, nikoli jeho 

odstranění, jak tomu bylo do té doby.194 Dalším příznakem smiřování se se systémem 

NSR byl v roce 1966 vstup do vlády ve velké koalici s CDU-CSU.  

Protest proti Godesberskému programu a zejména proti velké koalici byl na 

extrémní levici velmi silný. Po zrušení KPD a posunu SPD do politického středu se krajně 

levicoví voliči neměli s kým identifikovat a začali se angažovat v množících se skupinách 

mimoparlamentní opozice. Spisovatel Günther Grass psal v roce 1966 v souvislosti 

s uzavřením velké koalice tehdejšímu předsedovi SPD Willymu Brandtovi v dopise: 

„Jakmile bude toto ošklivé manželství uzavřeno, mladí naší země od vás budou utíkat 

nalevo i napravo.“195  

Spory s mimoparlamentní studentskou opozicí měla také francouzská parlamentní 

levice. PCF otevřeně oponovala studentskému hnutí kvůli jeho neochotě podřídit se 

stranické struktuře a kvůli jeho spontaneitě. Většina vedení, včetně předsedy Waldecka 

Rocheta a budoucího předsedy Georgese Marchaise, pohlížela na vzbouřené studenty 

jako na „falešné revolucionáře“; někteří vlivní členové, zejména intelektuálové, však 

s hnutím váhavě sympatizovali. Stranický ideolog Roger Garaudy nepohlížel na studenty 

jako na buržoazní syny, ale jako na budoucí otroky systému, kteří se vzbouřili, aby svým 

rolím unikli. Sympatie projevili také filozof Louis Althusser a spisovatel Louis Aragon, 

kteří dokonce přišli podpořit protesty osobně. Dav studentů je ovšem vypískal pro jejich 

neschopnost se se stranou rozejít.196  

Komunistická strana Francie se stejně jako další evropské strany postupně de-

radikalizovala; tento proces byl však pozvolnější než například v případě PCI. PCF více 

než její italský protějšek podléhala vlivu Moskvy, po invazi do Československa však 

                                                           
193 WOEHL, H.-J., Die Neue Linke…, s. 72. 
194 Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bonn 1959 
195 THRÄNHARDT, Dietrich, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main 1996, 

s. 175. 
196 JOHNSON, R., The French Communist Party…, s. 84–109. 
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poprvé opustila postoj, že SSSR má vždycky pravdu.197 Francouzští komunisté byli 

studentským hnutím kritizováni hlavně pro svou zkostnatělost a staré stalinistické 

struktury. Daniel Cohn-Bendit zdůrazňoval osobní revoluci jednotlivce a tvrdil, že 

byrokratická leninská strana bolševického typu není zapotřebí.198 

Francouzská sociální demokracie byla v očích studentského hnutí zcela 

diskreditována svou „účastí na vládách čtvrté republiky, kontrarevolučními postoji během 

alžírské války, permanentními kompromisy s buržoazními stranami.“199  

 

                                                           
197 TARTAKOWSKY, Danielle, Une histoire du PCF, Paris 1982, s. 77 a 90. 
198 COHN-BENDIT, Daniel – COHN-BENDIT, Gabriel, Obsolete Communism. The Left-WIng Alternative, 

London 1969, s. 147–170. 
199 Tamtéž., s. 145. 



51 

 

Druhá kapitola 

Aktéři německo-italské teroristické sítě 

 

Mezi jednotlivými teroristickými organizacemi, působícími na území Itálie 

a NSR, byly často podstatné rozdíly. Základní diference představí juxtapoziční 

komparace hlavních aktérů italského a německého levicového teroristického prostředí. 

Jak bylo již řečeno v úvodu práce, cílem je postavit vedle sebe klíčové uzly teroristické 

sítě a provést jejich kvalitativní analýzu podle stanovených kritérií. Tato analýza obsahuje 

stručnou charakteristiku každé ze zkoumaných organizací, povahu jejich operací a vztah 

k násilí, návaznost na mimoparlamentní hnutí a studentsko-dělnické protesty, příčiny 

radikalizace, a jejich strukturu a principy fungování. 

V možnostech této práce není provést srovnání tohoto druhu na italských 

a německých teroristických skupinách ve vymezeném období, neboť jejich počet, zvláště 

v italském prostředí, se pohybuje v řádu desítek.200 Bylo tedy nutné arbitrárně zvolit 

určité množství organizací relevantních pro další kapitoly. Klíčovým kritériem bylo to, 

zda byly jménem dané organizace podnikány teroristické (subversivní) útoky – tedy zda 

se vůbec v tomto smyslu jedná o „teroristickou skupinu“. Organizace na extrémní levici, 

které byly spíše aktivistické a samy se útoků nedopouštěly (například Manifest nebo Rudá 

pomoc), tedy do tohoto srovnání zařazeny nejsou, přestože jejich transnacionální 

kontakty byly často velmi intenzivní. Úloha těchto organizací a jejich podpůrná funkce 

bude dále zkoumána ve čtvrté kapitole. Druhým vymezujícím kritériem byl historický 

a společenský význam dané teroristické organizace s přihlédnutím k míře 

transnacionálních kontaktů. V několika případech jsem zařadil i skupiny, jež těmito 

kontakty nedisponovaly, avšak u nichž je vzhledem k jejich celkovém významu tato 

absence rovněž pozoruhodná. 

 

                                                           
200 FILETTI, Vincenzo, Per una geografia della lotta armata, in NERI SERNERI, Simone (ed.), Verso la 

lotta armata. La poltica della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta, Bologna 2012, s. 341–

366, zde s. 348. 
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Rudé brigády 

Rudé brigády (Brigate rosse) jsou zdaleka nejznámější italskou teroristickou 

organizací201 a o jejich činnosti byly napsány již desítky knih a studií.202 Badatelé se této 

skupině věnují již od doby jejího působení v sedmdesátých letech a i samotní brigadisté 

s odstupem s poměrně velkou otevřeností popsali své zážitky z doby boje proti státu. 

Dějiny i fungování Rudých brigád tedy jsou, s přihlédnutím k tomu, že šlo o ilegální 

organizaci, poměrně dobře zmapovány. I přesto ale zůstávají slepá místa, která jsou díky 

vysoké popularitě skupiny předmětem o to větší kontroverze.203 

Rudé brigády lze považovat za nejúspěšnější a nejefektivnější teroristickou 

skupinu v Itálii. V období své nejintenzivnější činnosti, tedy zhruba v letech 1976–1979, 

měly své buňky ve všech velkých italských městech na sever od Neapole a jejich řady 

čítaly desítky členů. Zpočátku ovšem organizace začínala podobně jako mnoho ostatních 

– levicovým aktivismem s pololegální strukturou, tovární agitací, demonstracemi a 

občasným zapalováním aut vysokých manažerů severoitalských podniků.204  

K radikalizaci osobností, které později založily Rudé brigády, významnou měrou 

přispěla série výbuchů na Piazza Fontana v prosinci roku 1969. Přestože ale tehdejší 

aktéři označují tento moment za zlomový,205 je nutné připomenout, že k postupné eskalaci 

násilí docházelo již před ním a že předchůdce Rudých brigád, Městské politické sdružení 

(Collettivo politico metropolitano; CPM), vzniklo již v srpnu toho roku v prostředí 

ultralevicových odborů a studijních skupin se zřejmými subversivními úmysly.206 Stejně 

                                                           
201 Rudé brigády byly zdaleka nejvýkonnější italskou teroristickou organizací. V letech 1974–1988 zabily 

72 lidí z celkových 150 zavražděných ve stejném období 25 dalšími skupinami. SÁNCHEZ-CUENCA, 

Ignacio, Revolutionary Dreams and Terrorist Violence in the Developed World. Explaining 

CountryVariation, in Journal of Peace Research, Vol. 46, No. 5 (september 2009), s. 687–706, zde s. 690.   
202 Z nejznámějších např. CLEMENTI, Marco, Storia delle Brigate rosse, Roma 2007; TESSANDORI, V., 

Br. Imputazione…; BISCIONE, Francesco Maria, Il delitto Moro. Strategie di un assassinio politico, Roma 

1998; CATANZARO, R. (ed.), The Red brigades…; MANCONI, Luigi,  Terroristi italiani. Le Brigate 

rosse e la guerra totale 1970-2008, Milano 2008; MEADE, Robert, The Red Brigades…; PERGOLIZZI, 

Paolo, L'appartamento: Dal pci alla lotta armata, Reggio Emilia 2006. 
203 Podstatná část italské veřejnosti stále věří, že za působením Rudých brigád, a zejména za únosem Alda 

Mora, je jakási skrytá pravda. Konspirační teorie nejčastěji pracují se zapojením premiéra Giulia 

Andreottiho, NATO, americké CIA, sovětské KGB nebo československé StB. Viz např. GRASSI, Stefano, 

Il caso Moro. Un dizionario Italiano, Milano 2008; FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa 

sono… 
204 CASELLI, Gian Carlo – DELLA PORTA, Donatella, La storia delle Brigate rosse. Strutture 

organizzative e strategie d'azione, in DELLA PORTA, D. (ed.), Terrorismi in Italia, Bologna 1984, s. 153–

227, zde s. 156–158. 
205 Archivio Gramsci, Fondo Ugo Pecchioli, Probemi dello Stato, Dinamica del terrorismo dal 1969 ad 

oggi. 
206 PANVINI, G., Ordine nero…, s. 97; OTTAVIANO, F., La rivoluzione nel labirinto. Sinistra 

e sinistrismo dal 1956 agli anni Ottanta, Soveria Mannelli, 1993,  vol. II, s. 645. 
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jako další radikálně levicové skupiny tohoto období i Rudé brigády vnímaly velmi 

intenzivně hrozbu neofašistického násilí a pravicového převratu.  

Za tři hlavní centra, odkud se budoucí brigadisté rekrutovali, bývají považovány 

okruh studentských vůdců z Univerzity v Tridentu z doby okupací, dále mládežnická 

organizace Komunistické strany Itálie v Reggio nell’Emilia a radikálně levicové odbory 

v milánských továrnách, zejména v gigantickém závodě na výrobu pneumatik Pirelli. 

Posledně jmenované centrum bylo nepochybně nejvýznamnější, neboť právě v jeho 

prostředí byla samotná teroristická organizace později založena.207 V dělnickém hnutí 

také rezonovala dobová revoluční atmosféra a novým modelem pro organizaci levicových 

pracovníků se staly Ústřední dělnické výbory (Comitato unitario di base; CUB), jejichž 

programem bylo odstranění platových nerovností a podíl všech zaměstnanců na řízení 

podniků.208 Renato Curcio, jeho manželka Mara Cagolová a další významné osobnosti 

CPM (a později Rudých brigád) začínali operovat právě v CUB.209 

Významná část brigadistů pocházela z města Reggio nell’Emilia v podhůří 

Apenin. V celém regionu Emilia Romagna a v tomto městě zejména měla velmi silnou 

pozici Komunistická strana Itálie (Partito comunista italiano; PCI). Stejně jako na 

celostátní úrovni ovšem i zde a s radikalizací mimoparlamentní opozice narůstaly spory 

mezi stranou a příslušníky studentského hnutí. Část mladých straníků z Italské federace 

mladých komunistů (Federazione giovanile comunista italiana) pod vedením Alberta 

Franceschiniho začala čím dál otevřeněji protestovat proti hlavnímu kurzu stranické 

politiky, reprezentované čím dál silnějším Enricem Berlinguerem. Úplný rozchod nastal 

na podzim roku 1969, kdy byla většina Franceschiniho skupiny buď z PCI vyloučena, 

nebo sama vrátila stranickou legitimaci. Novým prostředím, kde se odštěpenci již od léta 

toho roku scházeli, byl pronajatý byt v centru města na via Emilia.210 Tento prostorný 

apartmán se stal symbolem celého kroužku, podle nějž si dokonce dali jméno – Bytová 

skupina (Gruppo del’Appartamento). Na tomto místě se utvořilo jakési alternativní 

centrum, kam mohl přijít každý, kdo o to měl zájem; podle odhadů tam mohlo docházet 

více než sto lidí.211  

                                                           
207 PAPA, Emilio Raffaele (ed.), Il processo alle Brigate rosse. Brigate rosse e difesa d'uficio. Documenti, 

Torino 1979, s. 246. 
208 Podobné organizace vznikaly posléze i v dalších severoitalských továrnách – viz první kapitolu.  
209 CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 12–14. 
210 PERGOLIZZI, P., L'appartamento, s. 45–47. 
211 FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa sono…, s. 40. 
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Významným formativním prvkem Bytové skupiny byl vztah ke starým 

protifašistickým partyzánům z dob druhé světové války.212 Komunističtí odbojáři se ve 

velké míře nikdy nesmířili s nástupem liberální demokracie a ti nejmilitantnější 

nepovažovali boj za skončený. Vzrušená atmosféra konce šedesátých let dala některým 

z nich příležitost zápas za revoluci obnovit. Alberto Franceschini popisuje v rozhovoru, 

jejž s ním vedla ve vězení novinářka Giovanna Fasanellová, jak vybraní jedinci z Bytové 

skupiny chodili do přilehlých hor a podstupovali od partyzánů základní výcvik střelby se 

zbraněmi, zacházení s výbušninami a přežití v divočině. Franceschini vzpomíná, jak mu 

jeden z partyzánů obřadně předal svoji starou pistoli s tím, že nyní jsou to oni, kdo musí 

dokončit revoluční boj. Toto symbolické převzetí štafety chápal Franceschini i jeho 

druhové velmi vážně.213 

Bez zajímavosti také není katolický vliv na formování Bytové skupiny; řada 

příslušníků uskupení byla z různých katolických mládežnických organizací nebo dokonce 

z Křesťanské demokracie, jejíž levicové křídlo kritizovalo konzervativní směřování 

strany a kladlo důraz na sociální aspekty křesťanství. Jednou z takových postav byl 

reggianský křesťanskodemokratický politik Corrado Corghi, který sice nebyl přímo 

členem skupiny, ale významně její příslušníky ovlivnil. Po založení Rudých brigád 

zůstával s organizací nadále ve styku a své bohaté zahraniční kontakty částečně 

zprostředkovával. Pro tuto práci je především zajímavý pro svou funkci mediátora 

v teroristické síti.214 

Příliš velký počet lidí docházejících do bytu posléze přestal jádru kolem 

Franceschiniho vyhovovat a začalo se uvažovat o přechodu k ilegálním formám činnosti. 

Vstoupili proto do kontaktu s levicovými osobnostmi z dalších měst, především 

s Renatem Curciem. Společně pak v létě 1970 zorganizovali ve vesnici Costaferrata 

poblíž Reggio nell‘Emilia setkání několika desítek levicových aktivistů z celé Itálie, o 

kterých předpokládali, že budou mít zájem podílet se na ilegálních aktivitách.215 

Výsledkem této přísně utajené akce bylo založení skupiny Proletářská levice (Sinistra 

proletaria), která měla vyvíjet podzemní činnost, a stejnojmenného časopisu, který měl 

svojí oficiální strukturou ilegální organizaci krýt. Jméno i podvojný způsob fungování 

                                                           
212 DELLA PORTA, Donatella, Clandestine Political Violence, Cambridge 2013, s. 119. 
213 PERGOLIZZI, P., L'appartamento…, s. 60. 
214 Více dále ve třetí kapitole. 
215 CURCIO, Renato, A viso aperto. Intervista di Mario Scialoja, Milano 1993, s. 52. 
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přejala skupina od kolegů z francouzské mimoparlamentní opozice (Gauche 

prolétarienne).216  

Centrem Proletářské levice se stal Milán a lidé ze skupin z dalších měst se tam 

povětšinou přesunuli. Hlavními vůdci organizace byli Renato Curcio a Corrado Simioni, 

mýtická figura italské mimoparlamentní levice. Simioni měl mnoho kontaktů v zahraničí 

a jeho ambice sahaly podle dostupných důkazů dále než k pouhému boji proti manažerům 

v milánských továrnách. Zorganizoval si vlastní aktivistickou skupinu, která měla 

narušovat demonstrace a provádět subversivní akce – tato skupina nesla označení Rudé 

tety (Zie rosse), vzhledem k převaze žen mezi členy. Druhá organizace, kterou Simioni 

začal v této době sám provozovat, měla název Superclan.217 Simioni se Superclanem 

přešel k větším akcím – nejvýznamnější, ke které se přihlásil, byl pokus o bombový 

atentát na velvyslanectví USA v Athénách. K tomu došlo 2. září 1970, avšak útok se 

nezdařil a při výbuchu zemřeli pouze sami útočníci, Maria Elena Angeloniová a Georgios 

Christou Tsekouris.218 Pozoruhodné ovšem je, že útok bývá připisován také jinému 

italskému teroristovi s bohatými zahraničními kontakty – Giangiacomovi Feltrinellimu. 

Simioni se s Proletářskou levicí brzy rozešel a ustoupil do pozadí, ale stále 

zůstával kontroverzní figurou a řada lidí (v čele s Franceschinim) jej obviňovala, že se 

pokouší infiltrovat italské levicové skupiny a řídit je podle svého.219 Simioni se později 

odstěhoval do Paříže, kde založil soukromou jazykovou školu Hypérion – i ta však byla 

vnímána jako pouhá zástěrka pro nelegální aktivity. Franceschini později tvrdil, že vůdce 

Rudých brigád Mario Moretti byl pouhou nastrčenou figurkou, řízenou z Paříže 

Simionim, a že Simioni nese vinu za vraždy Rudých brigád ve druhé polovině 

sedmdesátých let, přičemž to vše mělo patrně být součástí „strategie pnutí“.220 

V září 1970 tak byly založeny v nejvyšším utajení Rudé brigády, jejichž hlavní 

náplní již nebyla agitace, nýbrž podvratná akce. Vedení organizace se ujali Curcio a jeho 

manželka Margherita „Mara“ Cagolová, Alberto Franceschini, a brzy k nim přibyli 

                                                           
216 Francouzská Proletářská levice byla maoistická skupina, která se významně podílela na studentských 

a dělnických protestech v Paříži během revolty roku 1968. Více např. ve ÉTIENNE, Jean-Paul, La Gauche 

prolétarienne (1968–1973). Illégalisme révolutionaire et justice populaire, Doktorská práce, Science 

politique, Université Paris VIII, 2003; MADELIN, Philippe, La galaxie terroriste, Paris 1986, s. 77–87. 
217 Superclan byla zkratka od slova superclandestinità, tedy super-utajení či super-ilegalita, nikoli od slova 

kmen, rod (clan). BOCCA, Giorgio, Noi terroristi. 12 anni di lotta armata ricostruiti e discussi con 

i protagonisti, Milano 1985, s. 38. 
218 CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 18–19. 
219 Se Simionim odešla z Proletářské levice řada jejích významných členů, například Curciovi kolegové 

z Duccio Berio a Vanni Mulinaris nebo Franceschiniho člověk z Reggio nell’Emilia Prospero Gallinari – 

ten se ale později k Rudým brigádám zpět připojil. 
220 FASANELLA, G., – FRANCESCHINI, A., Che cosa sono… s. 162–167.  
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i Pietro Morlacchi a Mario Moretti. Činnost spočívala zpočátku nadále v zapalování aut 

vysokých manažerů (padroni) milánských firem, ale začaly se objevovat i průmyslové 

sabotáže s větším dosahem. V roce 1972 provedly Rudé brigády svůj první politický únos 

(jednalo se o manažera Siemens Idalga Macchiariniho)221 a v této praxi pokračovaly 

několik let. Únosy zahrnovaly „lidový soud“, v němž byla oběť odsouzena, ovšem 

s odkladem výkonu trestu. Důležitou součástí akce bylo přihlášení se k únosu a poslání 

fotografie uneseného do novin s vlajkou Rudých brigád na pozadí.222  

S dalšími podařenými akcemi stoupala prestiž organizace, neboť se jí dostávalo 

pozornosti i od celostátních médií. Rudé brigády svůj úspěch využily a expandovaly do 

dalších měst: nejprve do Turína, a posléze i do Benátek, Padovy, Janova a nakonec i do 

Říma. Zároveň s pozorností médií ale přicházela také pozornost policejních orgánů, která 

vedla brigadisty k přijímání stále přísnějších bezpečnostních opatření. 

Určitým zlomem v dějinách Rudých brigád byla „operace 

Slunečnice“ (operazione Girasole), jejímž cílem byl únos vlivného janovského soudce 

Maria Sossiho.223 Do té doby se skupina zaměřovala na boj v továrnách proti „bílým 

límečkům“. Únos Sossiho představoval ale první akci nové strategie zvané „úder do srdce 

státu“ (colpo al cuore dello Stato), namířené proti politikům, soudcům, policistům a 

úředníkům Italské republiky. Se změnou strategie přišla také celková radikalizace, která 

se promítla zejména v metodách Rudých brigád – skupina za sebou nechávala první 

mrtvé.224 Samotný Sossi byl nakonec po dlouhém vyjednávání ze zajetí propuštěn, 

přestože někteří brigadisté hlasovali pro jeho zabití. Sossiho případ je ale zajímavý 

zejména z hlediska mezinárodních kontaktů Rudých brigád a bude o něm ještě řeč dále.  

Radikalizaci podpořily také změny ve vedení organizace. Renato Curcio a Alberto 

Franceschini byli zatčeni po schůzce s policejním agentem Silvanem Girottem, který 

předstíral ochotu do Rudých brigád vstoupit.225 Curcio byl sice akcí svých soudruhů 

z vězení osvobozen, ale v roce 1976 byl polapen podruhé a již definitivně. Jeho manželka 

                                                           
221 GALLI, Giorgio, Storia del partito armato 1968-1982, Milano 1986, s. 38. 
222 Sulle Brigate rosse, in Potere operaio del lunedi, 13. 3. 1972, r. 1, č. 4. 
223 Mario Sossi byl v mimoparlamentní opozici velmi neoblíbený hlavně proto, že měl významný podíl na 

likvidaci janovské levicové teroristické organizace Skupina 22. října (Gruppo XXII Ottobre). 

TRANFAGLIA, Nicola, La crisi italiana e il problema storico del terrorismo in GALLENI, Mauro (ed.), 

Rapporto sul terrorismo, Milano 1981, s. 477–510; SERAFINO, Davide, Genova. La lotta armata in una 

citta operaia e di sinistra, in NERI SERNERI, S. (ed.), Verso la lotta armata…, s. 367–390. 
224 Prvními, kdo přišli rukou Rudých brigád o život, byli dva členové extrémně pravicové strany MSI 

Giuseppe Mazzola a Graziano Giralucci, neplánovaně zabití při útoku Rudých brigád na padovské sídlo 

této strany. ZAVARONI, Pierluigi, Caduti e memoria nella lotta politica. Le morti violente della stagione 

dei movimenti, Milano 2010, s. 133. 
225 MONTANELLI, I. – CERVI, M., L'Italia degli anni…, s. 154. 
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Mara Cagolová zahynula při přestřelce s policií při nepodařeném únosu v roce 1975. Ve 

vedení tak dostal více prostoru Mario Moretti a jeho zastánci, kteří trvali na důslednějším 

utajení a na provádění akcí s větším dosahem. První plánovanou vraždou Rudých brigád 

se v roce 1976 stalo zabití soudce Francesca Coca, který odmítl výměnu vězňů v případě 

Sossi o dva roky dříve.226 

Léta 1976–1980 byla skutečným vrcholem činnosti Rudých brigád, během nichž 

zabily 63 lidí a zranily dalších 69.227  Skupina byla podpořena novou vlnou studentského 

protestu označovaného jako „Hnutí 77“, s nímž sympatizovaly desetitisíce lidí. 

Nejradikálnější z nich se přidali k teroristickým organizacím, zejména k Rudým 

brigádám a k První linii (Prima linea). Největší akcí Rudých brigád se v tomto období 

stal únos a vražda bývalého italského premiéra a předsedy Křesťanské demokracie Alda 

Mora na jaře roku 1978. Během „operace Fritz“ přepadla jednotka brigadistů Morovu 

kolonu, usmrtila pět členů jeho osobní stráže a odvezla vězně do předpřipraveného bytu 

v Římě, kde jej Rudé brigády držely padesát pět dní. Během této doby se skupina pokusila 

vyjednat výměnu uneseného politika za dvanáct uvězněných teroristů – vláda Křesťanské 

demokracie v čele s Giuliem Andreottim ovšem vyjednávání s únosci odmítla.228 Po 

takřka dvou měsících věznění byl nakonec Moro popraven a jeho tělo bylo zanecháno 

v kufru auta v římských ulicích.229 

„Jarní kampaň“, jejíž součástí byl Morův únos, znamenala pro Rudé brigády 

vrchol sil. Zároveň však zabití expremiéra působí jako počátek konce této organizace. 

Skupina se brutálními akcemi odcizila té podstatné části mimoparlamentní levice, která 

až dosud odsuzovala metody Rudých brigád, ale souhlasila s jejich cíli. Zároveň 

rozpoutaly akce namířené proti nejvyšším představitelům státu nevídanou reakci 

policejních a armádních složek. Do úplné izolace na levici se skupina dostala po vraždě 

                                                           
226 Coco byl podle Morettiho vybrán automaticky, jeho jméno bylo synonymem pro nepřítele. MORETTI, 

Mario, Brigate rosse. Una storia italiana. Intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Milano 1994, s. 
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republiky. Za propuštění Mora pak prosila řada světových osobností, včetně papeže Pavla VI. nebo 

generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima. Morův únos byl velkým krokem k izolaci Rudých brigád. 

TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, s. 146; TOLOMELLI, M., Di fronte alle BR e alla RAF. 

Percezioni sociali a confronto, in MALERI, Francesco – PAGGI, Leonardo (eds.), L'Italia repubblicana 

nella crisi degli anni settanta, vol. III., Partiti e organizzazioni di massa, Roma 2001, s. 425–462, zde 
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odboráře Guida Rossy, zabitého za svědectví u soudu proti brigadistovi Berardimu. Rossa 

byl zároveň členem PCI, jež spolu s odbory proti akcím Rudých brigád hlasitě 

protestovala.230  

V osmdesátých letech již skupina nepředstavovala významnou hrozbu pro 

společnost. Její útoky sice čím dál sporadičtěji pokračovaly, ale již nebyly schopny 

inspirovat a strhnout na svou stranu větší množství lidí. Činnost ukončila organizace, 

která si v této době říkala Rudé brigády – Komunistická bojující strana (Brigate rosse – 

Partito comunista combattente), aby se odlišila od dalších odštěpeneckých skupin, v roce 

1988.231 

Rudé brigády se vyznačovaly striktnější organizační strukturou a přísnějšími 

pravidly než jiné skupiny, což bývá považováno za hlavní důvod, proč se staly 

nejúspěšnější italskou teroristickou organizací. Základní organizační jednotku tvořily 

brigády, které měly okolo pěti členů. Jednotlivé brigády se dále organizovaly v kolonách 

– každé město mělo zpravidla jednu. Až do velké strukturální reformy v roce 1974 neměly 

Rudé brigády příliš centralizované vedení – kolony v různých městech si byly rovnocenné 

a koordinovaly činnost prostřednictvím orgánu zvaného Národní vedení (Il Nazionale). 

Jeho členy byli Curcio, Cagolová, Francechini, Moretti a Morlacchi. Organizační reformu 

způsobila jednak prostorová expanze a vzrůst počtu členů, a jednak nová bezpečnostní 

opatření, přijatá v důsledku úspěšné infiltrace Rudých brigád Silvanem Girottem, a 

zatčení Curcia s Franceschinim. V rámci této reformy bylo Národní vedení zrušeno a 

řídící funkci vykonával nově zřízený Výkonný výbor (Comitato esecutivo). Nejvyšším 

orgánem, který určoval celkové směřování organizace, se stalo Strategické vedení 

(Direzione strategica), tvořené zástupci jednotlivých kolon a Výkonného výboru.232 

V Rudých brigádách existovalo ještě horizontální dělení, které definovalo tři 

základní pole činnosti napříč kolonami. Jednalo se o tzv. národní fronty: Tovární fronta 

(il Fronte delle grandi fabricche), Fronta kontrarevoluce (il Fronte di lotta alla 

controrivoluzione) a Týlová fronta (il Fronte logistico).233 Tovární fronta se zabývala 

situací v dělnickém hnutí a v odborech, měla na starosti také agitaci mezi dělníky 

a rekrutování nových brigadistů. Fronta kontrarevoluce byla ideologickým centrem, měla 

                                                           
230 K atentátu na Guida Rossu viz FELIZIANI, Giancarlo, Colpirne uno educarne cento. La storia di Guido 

Rossa, Arezzo 2004. 
231 SPIEZIE, Annalisa (ed.), 30 anni di BR. Le Brigate Rosse nei racconti di Ansonio Andreassi, Giuliano 
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se zabývat možnostmi boje proti státu a proti fašismu, studiem kapitalismu a jeho 

historického vývoje. Týlová fronta měla zajišťovat „provozní“ záležitosti, tedy získávání 

financí (to probíhalo převážně skrze ozbrojené loupeže), padělání dokladů, provoz 

základen, shánění zbraní a instruktáže k jejich používání a řadu dalších věcí.234 Dvojí 

dělení organizace ve vertikálním směru (brigády – kolony – Strategické vedení) 

a v horizontálním směru (fronty) ale v praxi příliš nefungovalo.235 V druhé polovině 

sedmdesátých let se stala ústředním koordinačním orgánem organizace na úkor 

Strategického vedení Týlová fronta, kde se dělala většina důležitých rozhodnutí.236  

Rudé brigády ovšem nebyly tvořeny pouze členy v ilegalitě, tedy těmi, kteří byli 

členy samotných městských brigád. Ti vykonávali akce a museli zcela přerušit kontakty 

s osobami mimo organizaci – ve vnitřní terminologii se jim říkalo „pravidelní“ (regolari). 

Chod kolon však závisel i na práci tzv. „nepravidelných“ členů (irregolari) 

a podporovatelů (fiancheggiatori), kteří se dosud nezbavili svého občanského života 

a docházeli do zaměstnání. Pomáhali s činnostmi, které brigadisté v ilegalitě nemohli 

vykonávat a přispívali financemi na provoz bytů.237 Mario Moretti k otázce počtu členů 

poznamenal: „Je nás několik desítek v ilegalitě – ale těch, kdo žijí legálně, je desetkrát 

víc. A ještě desetkrát víc je všech našich podporovatelů.“238  

Informačním orgánem se na jaře 1971 stal časopis Nuova Resistenza, ve kterém 

měly být otiskovány texty a manifesty Rudých brigád určené veřejnosti, stejně jako 

informace o protiimperialistickém boji po celém světě a texty dalších levicových 

teroristických a guerillových skupin. V prvním čísle tohoto časopisu, které vyšlo v dubnu 

1971, se objevila sebedefinice Rudých brigád: „Co jsou Rudé brigády? Rudé brigády jsou 

první formací ozbrojené propagandy, jejímž hlavním úkolem je propagovat svou 

existencí a svou činností organizační a strategický obsah třídního boje. Rudé brigády tedy 

stále odkazují k cílům stanoveným dělnickým hnutím a jejich základním úkolem je získat 

si podporu a sympatie proletářských mas.“239 Časopis ale přestal existovat již po pár 
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měsících, když se Rudé brigády rozhodly opustit model legálního krytí vlastní činnosti 

skrze registrovaný časopis, jako tomu bylo u Proletářské levice.240   

 

První linie 

Skupina První linie (Prima linea) je vedle Rudých brigád jednou z nejznámějších 

italských teroristických skupin. Formovala se od podzimu roku 1976 do jara 1977, tedy 

v době, kdy levicové politické násilí v Itálii i v Německu strmě narůstalo. Část členů 

pocházela ze starých teroristických skupin, především z Nepřetržitého boje a z Dělnické 

síly, zaniklých v předchozích letech. Většina ale pocházela z nové generace levicových 

radikálů, která se na rozdíl od „historických vůdců“ přímo neúčastnila studentských a 

dělnických protestů na konci šedesátých let. Tato nová vlna, narozená po roce 1950, 

dosáhla největšího vzepětí v roce 1977 („Hnutí 77“) a nejradikálnější příslušníci tohoto 

hnutí se přidávali k teroristickým skupinám – řada z nich právě k První linii.241 

Geograficky měla První linie zázemí na průmyslovém severu, stejně jako řada 

dalších organizací. Jejich první akce se odehrávaly v milánských závodech Sit-Siemens 

a Magneti Marelli. Již v roce 1977 se však jejich činnost rozšířila i do dalších italských 

měst, například do Bergama a Turína, ale také do Florencie a do Neapole.242  

V počátcích své činnosti se První linie orientovala spíše na dělnické prostředí – 

řada jejich akcí z prvních let po založení spočívala ve zraňování podnikových ředitelů. 

Tato metoda, kterou používali také Rudé brigády, se nazývala gambizace (gambizzazione 

– střelení do nohy)243 a používala se jako trest pro reakční politiky, novináře či manažery. 

S První linií jsou ovšem již od roku 1976 spojovány také vraždy – například smrt 

radikálně pravicového politika Enrica Pedenoviho nebo policisty Giuseppa Ciotty. 

K těmto vraždám se ovšem organizace nepřihlásila a jejich původ byl prokázán až při 

soudních procesech se zatčenými teroristy v osmdesátých letech.244 

Přiklonění První linie k častějším brutálnějším útokům nastalo na jaře roku 1978, 

po únosu a zavraždění Alda Mora, které značně přispělo k eskalaci násilí v zemi. První 

politickou vraždou, ke které se oficiálně přihlásila První linie, byla dne 11. října 1978 

smrt Alfonsa Paolelly, kriminologa a antropologa, zaměstnaného ve věznici 

                                                           
240 CASSELLI, G. C. – DELLA PORTA, D., La storia delle Brigate rosse…, s. 157. 
241 SEGIO, Sergio, Una vita in Prima linea, Milano 2006, s. 99–111. 
242 Neapol byla jediným městem na jih od Říma, kde se teroristické skupiny usadily – a to pouze ty 

nejvýznamnější, jako Rudé brigády, První linie nebo NAP. FILETTI, V., Per una geografia…, s. 349. 
243 Z italského gamba = noha. 
244 Sergio Segio ve své autobiografii posléze obě vraždy připustil a napsal, že První linii se změnily – vražda 

začala být vnímána méně jako výjimečné opatření a více jako norma. SEGIO, S., Una vita…, s. 129–130. 
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v Pozzuoli.245 Celkem je této skupině připisováno více než sto různých útoků, které za 

sebou zanechaly šestnáct mrtvých. Patrně nejznámějšími atentáty První linie bylo v lednu 

1979 zavraždění milánského soudce Emilia Alessandriniho, který se angažoval v boji 

proti teroristickým organizacím,246 a o rok později, v březnu 1980, vražda jeho kolegy 

Guida Galliho; v roce 1979 se První linie také proslavila sérií krvavých útoků, jež byly 

odplatou za smrt dvou členů organizace při přestřelce s policií v baru dell’Angelo.247 

Úpadek organizace započal rokem 1980, kdy bylo díky novým zákonům možné 

zatčeným teroristům odpustit část trestu v případě, že budou svědčit proti svým 

soudruhům a poskytnou informace vedoucí k jejich dopadení.248 První linii silně 

poznamenala atmosféra strachu, která kvůli novým pravidlům zavládla. Skupina se 

rozhodla pro jistotu v únoru 1980 zavraždit jednoho svého člena, Williama Wacchera, 

u nějž panovalo podezření, že by mohl s policejními složkami spolupracovat.249 Skutečné 

škody skupině napáchalo až zatčení Roberta Sandala, jenž následně poskytl 

protiteroristické policii cenné detaily ohledně fungování organizace včetně vazeb na 

Dělnickou autonomii (Autonomia operaia).250 Část členské základny po těchto 

zkušenostech První linii opustila a přidala se k Rudým brigádám. Zbytek se v roce 1981 

reorganizoval do několika nástupnických organizací, které ovšem neměly dlouhého 

trvání.  

Struktura První linie se více podobala raným Rudým brigádám. Italská historička 

Marica Tolomelliová upozornila, že jak se Rudé brigády stále více uzavíraly a jejich 

struktura byla čím dál centralizovanější a s pevnější hierarchií, vznikl prostor pro První 

linii, která převzala jejich místo v sociálním konfliktu.251 

Hlavním výkonným orgánem skupiny, ustaveným na prvním skupinovém 

kongresu v San Michele a Torri v dubnu 1977, bylo Národní velitelství (Comando 

nazionale), v němž měly zastoupení buňky První linie ze všech měst, kde organizace 

působila. Organizace se dělila na „proletářské kruhy“ (pracující v továrnách), „ohniskové 

                                                           
245 TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, s. 75. 
246 Jeden ze členů První linie, Marco Scavino, popisuje v rozhovoru rozčarování, které panovalo mezi dříve 

zatčenými členy skupiny po atentátu na Alessandriniho. Podle jeho slov První linie tímto útokem začala 

dělat „víceméně totéž, co Rudé brigády“. AIP, Intervista con Marco Scavino, s. 84. 
247 BORASO, Giuliano, Mucchio selvaggio. Ascesa apoteosi caduta dell'organizzazione Prima Linea, 

Roma 2006, s. 190–198. 
248 Pro tyto teroristy se vžilo označení „pentito“ – „kajícník“. Pentiti nebo jejich rodiny se staly na počátku 

osmdesátých let novým častým terčem útoků radikální levice.   
249 PRETTE, Maria Rita (ed.), Progetto memoria. Sguardi ritrovati, Roma 1995, s. 217. 
250 MADELIN, P., La galaxie terroriste…, s. 65. 
251 TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, s. 74. 
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skupiny“ (rozhodující o akcích) a „bojové jednotky“ (vykonávající útoky).252 Oproti 

Rudým brigádám První linie zpočátku odmítala princip ilegality – považovala za velmi 

důležitou kontinuální přítomnost v dělnickém prostředí a na velkých akcích 

mimoparlamentní levice, aby nedošlo ke ztrátě kontaktu s hnutím, a členové První linie 

přecházeli do ilegality jen výjimečně a z donucení.253 Skupina odmítala „odcizení“ a 

přísná organizační pravidla Rudých brigád (například sankce).254  

 

 

Dělnická síla 

Dělnická síla (Potere operaio; PO) patří k nejstarším skupinám italské 

mimoparlamentní levice. Byla založena již roku 1967 okolo stejnojmenného týdeníku (do 

roku 1971, poté se frekvence vydávání omezila na jedno číslo měsíčně). Dělnická síla 

vycházela z okruhu lidí kolem časopisů Classe operaia a Quaderni rossi a od počátku se 

velmi soustředila na práci v dělnickém hnutí (operaismo). Mezi jejími členy bylo více 

intelektuálů než v kterékoli jiné italské (i německé) levicové skupině – její vůdci Antonio 

Negri, Carlo Fioroni, Franco Berardi a Franco Piperno pocházeli z univerzitního 

prostředí. Skupina se zpočátku snažila pracovat na teoretické úrovni, podpořit dělnické 

hnutí filozofickými a ekonomickými texty, výzvami a podněty ke společnému postupu.255  

Antonio („Toni“) Negri byl jedním z nejznámějších vůdců mimoparlamentní 

levice v sedmdesátých letech. Aktivně se angažoval již od počátku šedesátých let, kdy 

spolu s Mariem Trontim založil časopis Quaderni rossi a jeho nástupce Classe operaia. 

Negri byl od počátku jedním z předních myslitelů operaismu a autonomismu, a zároveň 

čerpal inspiraci v křesťanském socialismu a humanismu. V militantních levicových 

organizacích se angažoval i po rozpadu Dělnické síly. Na konci sedmdesátých let uprchl 

Negri do Francie, zatímco v Itálii s ním byl veden v nepřítomnosti soudní proces; Negri 

však díky francouzským zákonům nebyl vydán. Do dneška patří k předním levicovým 

teoretikům.256 

                                                           
252 Ronde proletarie, Gruppi di fuoco a Squadri di combattimento. Archivio ‘900, L'estremismo di sinistra. 

Dalla relazione della Commissione Parlamentare sul Terrorismo, dostupné z: 

http://www.archivio900.it/it/documenti/doc.aspx?id=33 [cit. 23. 1. 2017]. 
253 NOVELLI, Diego – TRANFAGLIA, Nicola, Vite sospese. Le generazioni del terrorismo, Milano 2007, 

s. 54. 
254 Podle slov člena První linie Marca Fagiana. AIP, Intervista con Marco Fagiano, s. 48. 
255 Například Compagni della Pirelli, in Potere operaio, č. 20, r. II, 1970; Compagni dell’emigrazione, in 

Potere operaio, č. 17, r. II, 1970; Costruire l’organizzazione politica, č. 12, r. II, 1970 a další. 
256 Z jeho díla lze připomenout například NEGRI, Antonio, Between Civil War and Democracy in 1970s 

Italy, London – New York 2005; TÝŽ, Marx beyond Marx. Lessons on the Grundrisse, New York 1991. 
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Po útocích na Piazza Fontana a dalších radikálně pravicových atentátech, kdy 

docházelo v celé Itálii k eskalaci násilí, se Dělnická síla radikalizovala. Podporovala 

v tisku akce Rudých brigád, Feltrinelliho GAP a dalších teroristických organizací.257 Od 

roku 1971 se Dělnická síla začala přímo podílet na politickém násilí. V září 1971 se 

konala třetí konference PO v římském Kongresovém paláci, na níž řekl Toni Negri: 

„Způsob boje, který navrhujeme, je bezpochyby způsobem boje založeným na cílech 

asimilace, na konstantní a kontinuální asimilační praxi… To všechno neznamená 

jednoduše krást. Znamená to trvat na nezbytnostech ze strany proletariátu a dělnické třídy, 

zvrátit v její prospěch mocenský poměr, který je v současné době také poměrem vlády 

nad bohatstvím, poměrem reálného efektivního zisku […] Militarizace je přímým 

vnitřním důsledkem asimilace, chcete-li, jako Ježíš Kristus pochází z Otce a Duch Svatý 

z obou dvou.“258 V roce 1972 již byla Dělnická síla militantně protisystémová. Zároveň 

ale nadále odmítala přenést boje mimo dělnické prostředí, jako to udělaly Rudé brigády 

nebo Nepřetržitý boj.  

Geograficky byla PO usazena na severu především v Benátsku, Emilii-Romagni 

a v Piemontu. Mezi důležitá centra patřila Padova, z jejíž univerzity pocházel mimo jiné 

také Toni Negri. Redakce listu Potere operaio se nacházely v Milánu a Římě.259 

Organizace ustavila také svoji mezinárodní odnož ve Švýcarsku, jež měla silné vazby na 

Giangiacoma Feltrinelliho a další figury evropského terorismu.260 

Výkonnou složkou Dělnické síly byla Ilegální práce (Lavoro illegale), která od 

roku 1971 obstarávala pro skupinu přímou akci. Zakladatelem byl mladý studentský 

aktivista Valerio Morrucci – odpovědnými osobami v rámci Dělnické síly byli Carlo 

Fioroni pro bojovou část a Oreste Scalzone a Franco Piperno pro politickou; poslední 

slovo však měl stále Negri. Ještě v roce 1971 byla Ilegální práce nahrazena novou 

organizací pod názvem Ozbrojená dělnická revoluční fronta (Fronte armato 

rivoluzionario operaio; FARO).261 Ilegální práce a později FARO obstarávala veškeré 

nelegální aktivity, do kterých byla PO zapojena – dodávky zbraní, střety s policií na 

demonstracích, samotné násilné útoky a také kontakty s ostatními teroristickými 

skupinami. Samotná Dělnická síla přitom stále vytvářela zdání legality, její oficiální 

                                                           
257 Například Due documenti sulla „militarizzazione del movimento“, in Potere operaio, 17. dubna – 

1. května, č. 40, r. III, 1971. 
258 PANSA, Gianpaolo, Storie Italiane di violenza e terrorismo, Roma – Bari 1980, s. 23. 
259 GRANDI, Aldo, La generazione degli anni perduti. La storia di Potere operaio, Torino 2003, s. 101. 
260 O mezinárodních stycích PO více ve třetí kapitole. 
261 PANSA, G., Storie Italiane…, s. 27. 
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struktury a vydávání týdeníku Potere operaio bylo formálně v pořádku.  

Dělnická síla se sama rozpustila v červnu 1973 kvůli neshodám mezi Negrim na 

jedné straně a Pipernem na druhé v dalším směřování organizace a také kvůli finančním 

problémům.262 Aldo Grandi píše, že rozkol byl mezi Moruccim na jedné a Pipernem a 

Negrim na druhé straně, a to kvůli chybějící domluvě mezi PO a militantní sekcí.263 

Značnou roli při rozpuštění Dělnické síly hrál také fakt, že dělnické hnutí, jež bylo 

hlavním operačním působištěm organizace, od počátku sedmdesátých let ubývalo na síle 

a ztrácelo revoluční potenciál. Členové, kteří byli zapojeni do Ilegální práce (respektive 

do FARO) jako Valerio Morucci nebo Adriana Farandová a kteří chtěli pokračovat v 

přímé akci, se připojili k efektivnějším a lépe organizovaným Rudým brigádám,264 

zatímco Negri a jeho příznivci založili novou organizaci Dělnická autonomie (Autonomia 

operaia). Ta v následujících letech navenek budovala intelektuální aktivistickou image a 

přímo neprováděla teroristické útoky, ale byla s italskými teroristickými skupinami ve 

spojení a zprostředkovávala mezi nimi kontakty. 

Výkonná složka FARO pokračovala v činnosti i po rozpuštění PO; proslula 

zejména dvěma velmi kontroverzními akcemi. První z nich byl útok na soukromý dům 

prominentního politika extrémně pravicového MSI Maria Matteiho v dubnu 1973. 

Útočníci založili v jeho domě požár, jenž způsobil Matteimu vážná zranění a jenž zabil 

dva jeho syny.265 Někteří členové Dělnické síly se po této akci pokusili od útoku 

distancovat a popřít jeho původ v PO, ale původ žhářství byl zřejmý. Z útoku byli 

obviněni členové Dělnické síly Achille Lollo, Marino Clavo a Manlio Grillo a odsouzeni 

k dlouholetým trestům odnětí svobody.266 Druhou kontroverzní akcí se stal únos bývalého 

sympatizanta Dělnické síly Carla Saronia, jenž byl během operace svými únosci 

nedopatřením zabit. Únos, proběhnuvší v dubnu 1975, měl sloužit především k získání 

výkupného, jímž by FARO financovala další akce. Nepodařená akce byla o to 

                                                           
262 Dělnická síla byla významně podporována vydavatelem a milionářem Giangicomem Feltrinellim. Po 

jeho smrti při pokusu o diverzní akci u obce Segrate poblíž Milána na jaře 1972 ale přišla organizace (spolu 

s řadou dalších teroristických skupin) o důležitý zdroj financí. 
263 GRANDI, A., La generazione…, s. 223. 
264 TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, s. 71. 
265 Mladšímu z bratrů, Stefonovi, bylo pouhých osm let, staršímu Virgiliovi dvacet dva. Virgilio byl již 

činný v neofašistické paramilitární organizaci Národní dobrovolníci (Volontari nazionali). Matteiho 

manželce se třemi dalšími čtyřmi dětmi se podařilo z hořícího domu uniknout. TELESE, Luca, Cuori neri. 

Dal rogo di Primavalle alla morte di Ramelli - 21 delitti dimenticati degli anni di piombo. Milano 2006, s. 

63–120. 
266 O útoku vydal knihu bratr obou zabitých mladíků, Giampaolo, v té době čtyřletý chlapec. MATTEI, 

Giampaolo – MONTI, Giommaria, La notte brucia ancora. Primavalle. Il rogo che ha distrutto la mia 

famiglia, Milano 2008. 
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kontroverznější, že jí velel Saroniův osobní přítel Carlo Fioroni.267 

 

Nepřetržitý boj 

Militantní organizace Nepřetržitý boj (Lotta continua)268 patřila společně 

s Dělnickou silou k nejvlivnějším levicovým organizacím v Itálii. Její subversivní 

potenciál nebyl tak velký jako Rudých brigád nebo První linie, ale o to větší dosah měly 

jejich noviny Lotta continua, vydávané od roku 1972 denně a vzbuzující silné ohlasy i 

mimo Itálii. Nepřetržitý boj nebyl tak důležitý kvůli své teroristické činnosti jako spíše 

kvůli aktivismu, pořádání demonstrací a podpoře stávek. K násilným formám boje se 

skupina uchylovala spíše sporadicky. Přestože podstatnou část členů tvořili studenti a 

intelektuálové, organizace udržovala kontakt s dělnickým prostředím a považovala svůj 

vnitřní diskurs i formy konfliktu za proletářské.269 Díky vysokému kreditu, který skupina 

mezi mimoparlamentní levicí získala, se jejich akcím dostávalo silné mezinárodní 

publicity. Stejně jako v případě Dělnické síly nebo Proletářské levice, i Nepřetržitý boj 

ukrýval své podzemní aktivity pod strukturu registrovaného a legálně vydávaného 

časopisu.  

Vůdcem organizace byl spisovatel, filosof a novinář Adriano Sofri, jenž 

spolupracoval v šedesátých letech s časopisem Classe operaia a účastnil se studentských 

protestů v Pise. V roce 1967 byl jedním ze zakladatelů aktivistické organizace Pisánská 

dělnická síla (Potere operaio pisano), která fungovala dva roky.270 Na podzim roku 1969 

pak v atmosféře „horkého podzimu“ vznikl syntézou této organizace s několika dalšími 

Nepřetržitý boj.271 Mezi další významné představitele patřil kromě Sofriho například také 

Mauro Rostagno, vůdce studentských demonstrací z univerzity v Tridentu,272 či politolog 

Luigi Bobbio.  

Na poli teroristických útoků se Nepřetržitý boj proslavil zejména zavražděním 

                                                           
267 Akce se zúčastnil i Saroniův osobní přítel Carlo Fioroni. BECCARIA, Antonella, Pentiti di niente - Il 

sequestro Saronio, la banda Fioroni e le menzogne di un presunto collaboratore di giustizia, Roma 2008, 

s. 10–22. 
268 Lotta continua znamená doslova „Boj pokračuje“, avšak ze stylistických důvodů jsem se rozhodl název 

skupiny překládat jako „Nepřetržitý boj“. Název byl původně používán jako revoluční heslo, jímž byly 

ukončovány projevy a texty. Viz třetí kapitolu. 
269 BOBBIO, Luigi, Lotta continua. Storia di una organizzazione rivoluzionaria, Roma 1979, s. 4. 
270 Tato lokální organizace neměla nic společného s Dělnickou silou, o níž se pojednává výše. 
271 SOMMIER, Isabelle,  La violence politique et son deuil: l'aprés 68 en France et en Italie, Paris 2008, 

s. 43. 
272 Mauro Rostagno byl dobrý přítel vůdce Rudých brigád Renata Curcia, s nímž vedl studentské protesty 

v Tridentu a s nímž posléze pracoval ve veronském revolučním časopise Lavoro politico. Měl přezdívku 

Tridentský Che. Později přesídlil na jih a organizoval boj proti mafii. Byl zastřelen v roce 1988. Více o této 

osobnosti například v MUGNO, Salvatore, Mauro Rostagno story. Un'esistenza policroma, Viterbo 1998. 
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policejního komisaře Luigiho Calabresiho, který byl mimoparlamentní levicí všeobecně 

nenáviděn. Calabresimu se přisuzovala odpovědnost za smrt anarchisty Giuseppa 

Pinelliho, neprávem obviněného z bombového atentátu na Piazza Fontana. Dne 

17. května 1972 poté policistu nalezli zastřeleného před jeho vlastním domem. Z útoku 

byl obviněn a posléze za něj k dvaceti dvěma létům vězení odsouzen sám vůdce 

Nepřetržitého boje Adriano Sofri. Calbresiho zabití se stalo jednou z prvních politických 

vražd spáchanou v Itálii mimoparlamentní levicí.273 Hlavní vlna levicového násilí přišla 

sice až o několik let později, přesto ale bývá odplata za „náhodnou smrt anarchisty“274 

považována za předzvěst politických „poprav“ v druhé polovině sedmdesátých let.275  

Kontroverzi způsobilo Nepřetržitému boji také zabití mladého levicového 

aktivisty Alcesta Campanila, který byl nalezen mrtev v červnu 1975. Organizace, stejně 

jako další levicové skupiny, připsaly vraždu neofašistickým bojůvkám, ale policie dávala 

přednost verzi levicového původu útoku. Tato teorie byla dále podpořena výpovědí otce 

oběti a hlavně svědectvím jednoho z vůdců Dělnické síly Carla Fioroniho, který začal 

spolupracovat s policií. Případ byl objasněn až v roce 1999, kdy se ukázalo, že vraždu 

měl na svědomí mladý pravicový extremista z organizace Národní avantgarda Paolo 

Bellini.276  

Nepřetržitý boj pokračoval ve svých aktivitách až do roku 1976, aniž by se (jako 

například Rudé brigády) dále radikalizoval. V říjnu toho roku pak byl na třetím národním 

kongresu organizace v Rimini rozpuštěn.277 Někteří z militantních členů dále pokračovali 

v činnosti v nově založené První linii. Většina dalších členů (kteří nebyli spojováni 

s násilnými útoky) se pak zapojila do veřejného života jako novináři, vysokoškolští 

učitelé či politici. 

Nepřetržitý boj se od dalších skupin mimoparlamentní opozice lišil také tím, že 

měl poměrně vstřícný vztah k parlamentní PCI. Po schůzi Národní rady (Consiglio 

nazionale) Nepřetržitého boje v říjnu 1972 vznikl nový politický program nazvaný „PCI 

do vlády“ (PCI al governo), který podporoval komunistickou stranu v její snaze 

o legitimní a nenásilné převzetí moci.278 Účelem tohoto „institucionálního obratu“ bylo 
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zajistit účast PCI ve vládě, která by ještě více destabilizovala stávající politický systém, 

v němž se pak následně bude lépe prosazovat revoluční iniciativa dělnické třídy.279 Touto 

politickou linií se Nepřetržitý boj dostal do sporů s jinými levicovými skupinami, z nichž 

většina se v této době naopak dále radikalizovala. Nepřetržitý boj nadále protestoval proti 

„Berlinguerovu revizionismu, zvláště od roku 1973, kdy byla komunistickou stranou 

oficiálně vyhlášena politika „historického kompromisu“, který měl usilovat o smíření 

s Křesťanskou demokracií. Ani poté se však Nepřetržitý boj od své podpory PCI zcela 

neodvrátil. Adriano Sofri situaci popsal takto: „Buď fašistická volba italské a 

mezinárodní buržoazie, nebo la capacita del proletario di imporre una scelta di gestione 

revisionosta.“280 V roce 1976 se Nepřetržitý boj dokonce připojil ke koalici Proletářská 

demokracie (Democrazia proletaria), jejíž součástí byla například i Dělnická avantgarda, 

a na společné kandidátce se ucházel o křesla v italském parlamentu; koalice však získala 

pouhých 1,5 % hlasů.281  

 

Ozbrojená proletářská jádra 

Ozbrojená proletářská jádra (Nuclei armati proletari, NAP) vznikla jako 

teroristická skupina až v roce 1974, tedy poté, co opadla hlavní vlna protestů a levicové 

subversivní skupiny buď zanikly (jako GAP nebo PO), nebo se dále radikalizovaly 

a přijaly teroristické metody (jako Rudé brigády).  

NAP se konstituovala v červnu roku 1974 jako organizace se třemi centry – ve 

Florencii, v Římě a v Neapoli (později vzniklo také centrum NAP v Bari). Byla založena 

částečně militanty z univerzitního prostředí, především z Univerzitní levice (Sinistra 

universitaria), částečně bývalými aktivisty z Nepřetržitého boje,282 kteří dostali pocit, že 

se Nepřetržitý boj posunul od své opozice vůči systému a přijal institucionální cestu. 

Fiorentino Conti a Sergio Romeo vstupovali do různých politických uskupení, až se 

nakonec dostali do vězeňské komise Nepřetržitého boje, jejíž neapolská odnož byla 

základem pro pozdější NAP.283 Mezi dalšími vůdci byli například Nicola Pellecchia, 

Claudio Carbone nebo Luca Mantini. Základnou NAP byla jihoitalská Neapol. NAP tak 
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dlouho byla jedinou skupinou, která operovala na italském „Jihu“, a vůbec jedinou, která 

svůj program vystavěla na „jižanských“ podmínkách. Na rozdíl od severoitalských skupin 

totiž neměla zázemí ve velkých průmyslových komplexech.284 Hlavním specifikem NAP 

bylo zaměření na protest proti podmínkám v italských věznicích a pomoc 

nezaměstnaným. „Věznice jsou dnes […] místem, kde se organizují široké vrstvy 

proletariátu a které je odpovědí kapitalistickému systému na otázku moci podřízených 

mas, na individuální i kolektivní pokus dobýt životní prostor. Obzvláště na jihu, kde 

kontrasty mezi třídami překračují konflikty v továrnách… proletáři a podproletáři se 

spojují do jedné obrovské masy „psanců této země“, a jejich boj za jakékoli zlepšení 

životních podmínek se okamžitě přenese do přímého a často ozbrojeného střetnutí 

se státem a jeho institucemi… NAP se zrodila v těchto souvislostech a vyjadřují naději a 

revoluční elán těchto jižanských mas, odjakživa ponechaných napospas v zápasu za 

emancipaci.“285   

Inspiraci ve vězeních získával Luca Mantini již od roku 1972, kdy byl zatčen za 

vrhání Molotovových koktejlů při demonstracích. Ve vězení strávil devět měsíců, 

nepřipojil se však ke komunitě tzv. politických vězňů (tedy členů různých ilegálních 

levicových skupin apod.), nýbrž začal pracovat s „normálními vězni“. Ve vězení založil 

tzv. Jacksonův kolektiv (collettivo Jackson) pojmenovaný podle amerického černošského 

aktivisty George Jacksona, který organizoval vězně ve věznici San Quentin a stal se 

symbolem policejní brutality, když byl v roce 1971 při pokusu o útěk zastřelen. Inspirací 

pro NAP byl zároveň i klasický anarchismus. Sergio Romeo měl kontakty na známého 

italského anarchistu Giovanniho Mariniho a půjčoval si od něj knížky. Poznal se také 

s ikonou italského protikapitalistického boje, Sante Notarnicolou.286 Později strávil 

několik měsíců také v Belgii u levicové skupiny hlásící se ke IV. Internacionále.287   

Struktura NAP byla méně přísná a hierarchizovaná, než tomu bylo například 

u Rudých brigád. NAP tvořila v několika italských městech poměrně autonomní 

„ozbrojená jádra“, a nebyla propojena ani nějakou komplexní ideologií. Ve svém 

dokumentu z června 1975 napsala, že budou vycházet především ze své vlastní 
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zkušenosti.288 V komuniké NAP z ledna roku 1975 se psalo: „Mohli jsme si vybrat: 

vzbouřit se a bojovat, nebo pomalu umírat ve vězeních, v ghettech, v blázincích, kam nás 

zavírá buržoazní společnost a kde sjednává klid svým násilím.“289 

Skupina se konsolidovala v červenci 1974 únosem studenta Antionia Gargiula, 

syna neapolského podnikatele. Bylo zaplaceno výkupné a rukojmí byl propuštěn – první 

operace tak proběhla úspěšně. Většina akcí v následujících třech letech sestávala z únosů, 

loupežných přepadů, nebo gambizací.  

Jednou z prvních akcí florentské odnože NAP byl 19. října 1974 pokus 

o vyloupení banky za účelem získání finančních prostředků. Po úspěšné loupeži však 

došlo k přestřelce s dorazivšími karabiniéry, při níž byli smrtelně zraněni dva vůdci NAP 

Sergio Romeo a Luca Mantini kryjící ústup, a postřelen byl také jeden strážník. Zbylí tři 

zúčastnění „nappisté“ z místa činu uprchli, ale dva z nich byli v následujících dnech 

policií dopadeni. Další významnou akcí NAP byla vražda policisty Antonia Tuzzolina, 

která proběhla 9. února 1976 jako pomsta za zastřelení Annamarii Mantiniové.290 

Tuzzolino byl v únoru 1976 přepaden na ulici a šesti ranami zastřelen. V květnu 1975 

provedla NAP jednu ze svých nejslavnějších operací, únos římského prokurátora 

Giuseppa Di Gennara. Pozoruhodné na něm bylo, že komunikace s veřejností probíhala 

prostřednictvím již vězněných nappistů, jejichž propuštění bylo zároveň předmětem 

vyjednávání.291 

Skupina se po třech letech činnosti v roce 1977 rozpadla, především kvůli 

policejním zásahům a zatýkáním. Většina členů byla odsouzena po velkých procesech 

roku 1977 a 1978 k dlouholetým trestům odnětí svobody. Někteří militanti však dále 

pokračovali ve své činnosti, zejména v řadách Rudých brigád.292 

 

                                                           
288 Nuclei Armati Proletari, „Nucleo Armato 29 ottobre“, in PRETTE, M. R. (ed.), Progetto Memoria. 

Parole scritte…, s. 205–207. 
289 SILJ, A., "Mai più senza fucile…, s. 119.  
290 Jednalo se o policejní akci v červenci 1975. Policisté pod vedením Tuzzolina se dostali do bytu, kde 

čekali na jeho majitele, člena NAP Antonia de Laurentise. Dříve než Laurentis však do bytu přišla 

Annamaria Mantiniová, sestra Luky Mantiniho. Podle oficiální verze Tuzzolino otevřel, když zarachotil 

klíč, namířil na ni pistoli a vyzval ji, aby dala ruce vzhůru. Mantiniová však přibouchla dveře a chtěla se 

dát na útěk; do dveří však také přibouchla Tuzzolinovu ruku s pistolí, která jí nedopatřením vystřelila 

z blízkosti do tváře. Této verzi však mezi mimoparlamentní opozicí nikdo nevěřil a Mantiniová byla 

interpretována spíše jako další oběť policejního násilí a zvůle. SILJ, A., "Mai più senza fucile…, s. 112–

114. 
291 FERRIGNO, R., Nuclei Armati Proletari…, s. 106–111. 
292 DELLA PORTA, D., Il terrorismo di sinistra…, s. 94–95. 



70 

 

GAP a Skupina 22. října 

Tyto dvě organizace, tedy Skupiny partyzánské akce (Gruppi d’azione partigiana; 

GAP) a Skupina 22. října (Gruppo XXII ottobre), byly propojeny úzkými vazbami a 

Skupinu 22. října dokonce někteří autoři označují za součást GAP.293 Obě skupiny patřily 

k prvním italským teroristickým skupinám; obě se radikalizovaly a přistoupily 

k ozbrojenému boji již v roce 1969. Obě skupiny také silně čerpaly z italského 

protifašistického odboje, jehož se cítily být pokračovateli. Za své nepřátele považovaly 

nejen neofašistické bojůvky a pravicové teroristické skupiny, ale také liberálně 

demokratický stát a jeho instituce, jež byly podle nich též nástupci fašistického režimu.  

Případ GAP byl velmi specifický mezi italskou radikální levicí, neboť se jednalo 

o jedinou organizaci, jež byla centrálně zcela řízena jedním člověkem – vydavatelem 

a miliardářem Giangiacomem Feltrinellim.294 Centralizovaná struktura organizace 

s sebou nesla silnou závislost na osobě svého zakladatele a po Feltrinelliho násilné smrti 

v roce 1972 se kvůli tomu GAP zcela rozpadly. Název této organizace přímo odkazoval 

na protifašistické Skupiny vlastenecké akce (Gruppi d’azione patriottica), partyzánské 

jednotky pod komunistickým velením.295 Do nové skupiny se mu podařilo dokonce získat 

slavného protifašistického odbojáře Giambattistu Lazagnu. Hlavní příčina radikalizace 

GAP byla defenzivní a reaktivní – měla sloužit jako obrana proti pravicovému (státem 

tolerovanému) násilí a pokusům o převrat.296 Aktivita GAP spočívala spíše v přípravných 

činnostech na život v ilegalitě a boj v městské guerille – zahrnovala především vytváření 

sítě tajných bytů či falsifikaci dokladů. Během krátké doby své existence však GAP 

podnikly i několik bombových útoků – výbušniny explodovaly například 

v supermarketech nebo měly za cíl přerušit elektrické vedení.297 Možná nejvýznamnější 

ilegální činností Feltrinelliho subversivní organizace bylo založení pirátského Rádia 

GAP, jež zprostředkovávalo informace radikálním levicovým aktivistům v severní Itálii. 

Nepravidelné vysílání šířilo zprávy ohledně organizace a svolávání stávek 

v severoitalských podnicích, propagovalo manifesty a komuniké GAP i dalších extrémně 
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levicových skupin, ale seznamovalo posluchače také se strategií a organizačními principy 

vedení městské guerilly a s návody na výrobu zbraní a výbušnin.298  

Skupina 22. října, novináři také někdy přezdívaná „Tupamaros z Val Bisagno“,299 

byla lokální organizací, jejíž operace byly limitovány na ligurské hlavní město Janov. 

V této metropoli mělo studentské a dělnické hnutí velmi silnou pozici – nejen kvůli 

přítomnosti továren a v nich pracujících dělníků (Janov byl součástí tzv. průmyslového 

trojúhelníku Milán – Turín – Janov), ale také kvůli své protifašistické tradici. Janov byl 

již za druhé světové války jedním z center odboje a nadále si v představách levicových 

radikálů uchovával výsadní postavení.300 Byl jedním z prvních měst, kde dostaly protesty 

násilnou podobu, k čemuž členové Skupiny 22. října silně přispěli.301 Název skupiny byl 

odvozen od data na vlakové jízdence, již použil vůdce skupiny Mario Rossi, aby se 22. 

října 1969 dostal do Janova za účelem založení této teroristické skupiny. Jméno 

organizace, jež používali sami členové skupiny, znělo Brigáda GAP (Brigata GAP), 

odkazující stejně jako Feltrinelliho GAP na válečné Skupiny vlastenecké akce. 

Skupina 22. října podnikla za asi rok a půl své činnosti několik bombových 

atentátů a loupežných přepadení. Nejslavnější a zároveň jednou z posledních akcí této 

skupiny byla ozbrojená loupež, proběhnuvší v březnu roku 1971, jež skončila smrtí 

strážného Alessandra Florise. Krátce nato byla skupina dopadena – její vůdce Mario Rossi 

byl zatčen ještě téhož dne a další členové brzy po něm. Augusto Viel se po nějakou dobu 

ukrýval s pomocí Giangiacoma Feltrinelliho a dopaden byl až o rok později. Proces proti 

janovské skupině vedl prokurátor Mario Sossi (který dal v roce 1972 zatknout také 

Lazagnu), jenž se tak stal jedním z hlavních nepřátel italské mimoparlamentní levice.302  

GAP ani Skupina 22. října neprosluly svými teroristickými útoky, ale sehrály 

důležitou úlohu v prvních fázích radikalizace italského mimoparlamentního prostředí. 

Zadržení členové obou skupin plnili i nadále úlohu mučedníků a i v následujících letech 

se pravidelně objevovaly výzvy k jejich propuštění v komuniké jiných teroristických 
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organizací. Díky napojení na Feltrinelliho měly obě skupiny navíc i mezinárodní 

význam.303 Z těchto důvodů byly zařazeny do této kapitoly. 

 

Tři generace Frakce Rudé armády 

Největším symbolem německého terorismu v poválečném období je bezesporu 

Frakce Rudé armády (Rote Armee Fraktion; RAF), která byla součástí německých 

a evropských dějin více než dvacet let. Vůdci první generace RAF se zároveň zařadili 

mezi největší ikony evropského ozbrojeného protestu. Ulrike Meinhofová psala sloupky 

pro levicový magazín konkret a patřila mezi prominentní žurnalisty již od začátku 

šedesátých let; hrála také významnou roli během Vietnamského kongresu a následujících 

protestů.304 Zázemí v mimoparlamentní opozici měl také druhý ideolog RAF, právník 

Horst Mahler. Dcera švábského pastora Gudrun Ensslinová se věnovala levicové agitaci 

rovněž po několik let před přechodem k terorismu. Andreas Baader se naproti tomu stavěl 

spíše do pozice kulturního rebela a revoluční smýšlení získal až po seznámení 

s Ensslinovou v roce 1967.305  

Co se týče struktury organizace, existovala podle Friedhelma Neidhardta v RAF 

silná dělba práce – teroristé měli rozdělené, kdo je zodpovědný za provedení akce, 

a komplementárně k nim příslušeli teoretici a plánovači. Zároveň s tím se tak vyvíjely 

specializace – například na falšování, techniku, finance, zbraně a podobně. Problém mohl 

nastat, když byl specialista v určitém oboru zatčen, což mohlo mít za následek zastavení 

činnosti v celém daném odvětví.306 Skupina měla pyramidovou strukturu – nejvýše stála 

komanda (čítající asi 15–30 osob), která prováděla atentáty a definovala ideologii a 

program, pod nimi jsou ilegální militanti (20–50 osob) podílející se na útocích, a pod nimi 

byla vrstva legálních militantů (asi 200 osob) pomáhajících na přípravě akcí, a ve spodní 

vrstvě se nacházeli legální podporovatelé (asi 2000 osob) věnující se agitaci a 
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305 HAUSER, Dorothea, Baader und Herold. Beschreibung eines Kampfes, Berlin 1997, s. 118–127. 
306 NEIDHARDT, Friedhelm, Soziale Bedingungen terroristischen Handels. Das Beispiel der „Baader-
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propagandě. Větší organizovanost tohoto druhu však přišla až s druhou generací.307 

První útok, byť ještě nebyl vykonán pod značkou RAF, provedli budoucí vůdci 

organizace, Andreas Baader a Gudrun Ensslinová, ve Frankfurtu nad Mohanem v dubnu 

1968. Spolu s dalšími dvěma levicovými aktivisty, Horstem Söhnleinem a Thorwaldem 

Prollem, zapálili v noci obchodní dům.308 Tento spíše situacionistický útok obhajovali 

tím, že pravým zločinem není zapálení nákupního centra, ale jeho provozování. Velmi 

krátce po útoku byli ovšem všichni zatčeni a odsouzeni do vězení. Na podzim 1969 jim 

bylo umožněno odčinit část trestu prací v azylovém domě Staffenberg, kterou pojali jako 

novou politickou akci; 309 když se posléze měli vrátit zpět do vězení, uprchli z NSR.310 

Baader a Ensslinová odjeli z Německa do Paříže, kde nějakou dobu přebývali 

v bytě známého francouzského novináře Régise Debraye, který byl toho času 

v bolivijském vězení za napomáhání Ernestu Guevarovi. Z Paříže se po čase přemístili do 

Itálie, kterou procestovali a kde se setkávali se „salonními revolucionáři“.311 Setkali se 

zde také s levicovým advokátem Horstem Mahlerem, který za nimi přiletěl z Berlína. 

Mahler se už několik let angažoval v protestech mimoparlamentní opozice, byl také 

členem Socialistického kolektivu advokátů (Sozialistische Anwaltskollektiv; SAK) 

a v procesu se žháři z Frankfurtu Baadera a jeho skupinu obhajoval. Mahler se stal 

klíčovým pro založení nové teroristické organizace – platil v počátcích za jednoho 

z hlavních ideologů, a podle nových poznatků v bádání o RAF právě on přesvědčil 

Baadera a Ensslinovou o přechodu k teroristickým aktivitám.312 

Krátce po návratu do Německa byl Andreas Baader při náhodné silniční kontrole 

rozpoznán a zatčen. Jeho soudruzi pak přesvědčili prominentní novinářku 

mimoparlamentní opozice Ulrike Meinhofovou, aby se podílela na jeho osvobození. 

Během akce, kde Meinhofová předstírala, že chce s Baaderem pracovat na nové knize, 

byl nakonec zabit jeden strážný a všichni i s Baaderem a Meinhofovou uprchli. 
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níže.  
309 Z dětí ze Staffenbergu se později rekrutoval do RAF například Peter-Jürgen Boock. 
310 VARON, J., Bringing the War Home…, s. 62–63. 
311 WIELAND, Karin, a., in KRAUSHAAR, Wolfgang – WIELAND, Karin – REEMTSMA, Jan Philipp 
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K Baaderově osvobození následně vydali komuniké s názvem „Budovat Rudou 

armádu“ (Rote Armee aufbauen), v němž oznámili založení nové teroristické 

organizace.313 Jak je ovšem z předchozího vývoje zřejmé, akce k osvobození Baadera 

znamenala „pouze“ přechod do ilegality; k samotnému rozhodnutí o subversivní činnosti 

došlo již podstatně dříve. Dne 21. června 1970 uprchla celá skupina přes Východní Berlín 

do Damašku a odtud do Jordánska, kde se po vzoru dalších evropských levicových 

radikálů zúčastnila polního výcviku se zbraněmi v táboře organizace Al-Fatah.314 

Hlavním ideologickým manifestem byl Koncept městské guerilly (Das Konzept 

Stadtguerrilla), vydaný v dubnu roku 1971. V Konceptu, jehož tvůrci byli 

pravděpodobně Mahler a Meinhofová, se organizace jednoznačně hlásí k původu ve 

studentském hnutí, přestože jej zároveň pro jeho neefektivitu kritizuje. Koncept přichází 

s pojmem „Primát praxe“ (Primat der Praxis), tedy s přední úlohou konání v revolučním 

postupu (také nazývané „propaganda činem“). RAF zpochybňuje možnost vytvoření 

revoluční dělnické třídy v Německu a přiklání se k modelu kubánské revoluce, která 

dokázala pomocí malých jednotek zvítězit proti vládě podporované USA.315 

Hlavní sérii teroristických útoků provedla „první generace“ během tzv. „květnové 

ofenzivy roku 1972. Dne 11. května provedlo Komando Petry Schelmové na velitelství 

americké armády umístěné v IG Farben ve Frankfurtu bombový útok a zanechalo po sobě 

jednoho mrtvého a osm raněných; 12. května explodovaly bomby na Zemském úřadě 

kriminální policie (Landeskriminalamt) v Mnichově a na Policejním prezidiu 

v Augsburgu – po této akci již mělo na svědomí Komando Thomase Weisbeckera, zůstalo 

v Augsburgu sedm mrtvých a v Mnichově deset zraněných;316 15 května byl proveden 

útok na právníka Spolkového soudního dvora Wolfganga Buddenberga – auto, na němž 

byla nálož připevněna, ale řídila jeho žena, jež byla těžce zraněna; 19. května vybuchly 

bomby také v sídle „úhlavního nepřítele“ mimoparlamentní opozice, hamburského 

vydavatele Axela Springera – „Komando 2. června“ po sobě zanechalo 36 zraněných 

dělníků koncernu; 24. května provedlo „Komando 15. července“ útok na základnu 

americké armády v Heidelbergu, po němž zůstali tři mrtví a řada raněných.317 Květnová 

ofenziva byla sice vrcholem činnosti první generace RAF, ovšem znamenala v důsledku 
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také její konec. Útoky totiž vyvolaly mohutnou policejní odezvu a díky novým 

protiteroristickým opatřením Spolkového úřadu kriminální policie (Bundeskriminalamt; 

BKA) byla většina členů RAF, včetně všech jejích vůdců, do dvou měsíců zatčena.318 

Dějiny Frakce Rudé armády skončily po zatčení jejích historických vůdců svoji 

první etapu. V následujícím období se vyvíjela činnost RAF ve vězení, odkud, jak se 

ukázalo, měli zatčení teroristé stále značný vliv. Ke slovu se ovšem postupně dostala také 

„druhá generace“, která na skupinu Baader-Meinhofová navázala a operovala pod jejich 

starou značkou. Druhá, případně třetí generace RAF nebývají zpravidla považovány za 

samostatné organizace, především kvůli přetrvávajícímu kontaktu s vězněnými vůdci 

první generace.319  

Teprve poté, co byla první generace uvězněna, se z RAF stal skutečně 

transnacionální fenomén. Prostřednictvím solidarizačních kampaní a mediálně 

působivých hladových stávek ovlivňovali z vězení členové RAF evropskou 

mimoparlamentní levici. Rozhovor s Andreasem Baaderem přijel do vězení Stammheim 

udělat dokonce slavný francouzský filozof Jean-Paul Sartre. Smrt Holgera Meinse, jenž 

zemřel na důsledky podvýživy během hladové stávky, se stala (poněkud iracionálně) 

symbolem státní zvůle a jeho pohřbu se účastnily tisíce lidí.320 

Přestože druhá generace nedisponovala tak silnými osobnostmi jako ta první, 

uskutečnila útoky, které se staly symboly levicového terorismu v Německu. Mezi největší 

operace patří útok na německé velvyslanectví ve Stockholmu v dubnu 1975, kde teroristé 

vzali zaměstnance ambasády jako rukojmí a dva z nich zabili. Akce ovšem skončila 

neúspěchem, když teroristé při policejním zásahu odpálili bombu a dva z nich zemřeli; 

zbylí čtyři byli zatčeni. Dalšími významnými akcemi bylo například zavraždění právníka 

Siegfrieda Bubacka na jaře 1977 nebo zabití frankfurtského bankéře Jürgena Ponta v létě 

téhož roku.321 Zvýšená aktivita německé mimoparlamentní opozice v roce 1977, která se 

nazývá „německý podzim“ (Deutscher Herbst), vyvrcholila únosem a následnou vraždou 

předsedy svazu německých průmyslníků Hannse Martina Schleyera. Dne 5. září přepadla 
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jednotka RAF v Kolíně nad Rýnem jeho automobil, zastřelila tři členy jeho osobní 

ochranky a samotného Schleyera unesla. Únosci požadovali propuštění celkem jedenácti 

uvězněných teroristů z první i druhé generace, avšak spolková vláda s nimi odmítla 

vyjednávat.322 Na podporu těchto požadavků uneslo 13. října Komando mučednice 

Halimy,323 složené ze čtyř palestinských teroristů z Lidové fronty pro osvobození 

Palestiny (People’s Front for the Liberation of Palestine; PFLP) spolupracujících s RAF, 

letadlo společnosti Lufthansa z Mallorky do Frankfurtu.324 Letadlo bylo odkloněno přes 

Dubaj do jihojemenského Adenu a odsud pak do somálského Mogadiša. Zde bylo letadlo 

v noci na 18. října osvobozeno speciálními jednotkami.325  

Následující ráno našla vězeňská služba teroristy ve Stammheimu mrtvé: Jan Carl 

Raspe a Andreas Baader se střelnými ranami v těle, Gudrun Ensslinová oběšená na kabelu 

z rádia a Irmgard Möllerová ležící na matraci se čtyřmi bodnými ranami v hrudníku. 

Möllerová byla jako jediná dosud naživu a byla neprodleně transportována do 

nemocnice.326 Smrti tří vězněných teroristů byly považovány stejně jako smrt Ulriky 

Meinhofové za jednoznačný případ státní vraždy. Přestože Möllerová trvala na tom, že 

se ji někdo pokusil zabít,327 a přestože řada okolností verzi o sebevraždě 

problematizovala, většina badatelů se kloní k tomu, že si smrt teroristé způsobili sami.328 

V reakci na smrt tří významných členů první generace pak RAF zavraždila dosud 

vězněného Schleyera a zanechala jeho tělo v alsaském městě Mylhúzy.  

Stejně jako v Itálii u Rudých brigád v případě Alda Mora, i ve Spolkové republice 

nastala po zavraždění Schleyera mohutná policejní odezva organizovaná BKA. Většina 

vůdců druhé generace byla nejpozději na počátku osmdesátých let pozatýkána. Dějiny 

RAF ovšem pokračovaly i tzv. třetí generací, nástupnickou organizací činnou asi od roku 

1984. Třetí generace podnikla v průběhu osmdesátých let asi desítku vražd vybraných 
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osob. Měla zároveň silně internacionalistickou ideologii a přímo spolupracovala a 

koordinovala svoji činnost s francouzskou teroristickou organizací Přímá akce (Action 

directe) a s belgickými Bojovými komunistickými buňkami (Cellules communistes 

combattantes; CCC).329 Organizace byla prakticky zlikvidována policejním zásahem 

v Bad Kleinen v červenci 1993, kde byli vůdci třetí generace pozatýkáni. Oficiálně byla 

skupina rozpuštěna roku 1996. 

 

Tupamaros West-Berlin a Tupamaros München 

Tupamaros West-Berlin a Tupamaros München byly první levicové skupiny 

s kořeny v mimoparlamentním hnutí, které se radikalizovaly a přistoupily k použití násilí 

– v jejich řadách začínalo mnoho teroristů, kteří se později přidali k RAF, B2J nebo RZ. 

Jednalo se o lokálně vymezené anarchistické skupiny, jejichž členové se rekrutovaly ze 

západoněmecké alternativní a protikulturní scény. Mezi oběma skupinami, 

pojmenovanými podle uruguayské městské guerilly, existovaly úzké styky. Hnutí 

národního osvobození - Tupamaros bylo na konci šedesátých let v SRN velmi populární 

– jeho členové byli vnímáni jako novodobá skupina zbojníků Robina Hooda, kteří páchají 

násilí pouze za účelem vyššího dobra. 

Členové Tupamaros West-Berlin pocházeli z prostředí západoberlínské levicové 

subkultury, jež byla během studentských protestů obzvláště bohatá; členové Tupamaros 

München (TM) se pak rekrutovali především ze dvou mnichovských městských komun: 

Kommune Wacker Einstein a Kommune Metzstrasse. Obzvláště důležitým centrem, 

z nějž obě odnože německých Tupamaros vycházely, byla berlínská Komuna I, jejíž 

zakládající členové Dieter Kunzelmann a Fritz Teufel stáli rovněž u zrodu TWB a TM.330 

Komuna I rozhodně nebyla ilegální utajenou organizací. Její představitelé sice byli 

zapojeni do řady nezákonných aktivit jako byla konzumace drog nebo chystaný 

„pudinkový atentát“ na amerického viceprezidenta Huberta Humphreyho, v prostředí 

mimoparlamentní levice však platili za známé „rockové hvězdy“ a do komunardského 

bytu ve čtvrti Moabit nebylo obtížné se dostat.331 Již v době Komuny I se ovšem Fritz 

Teufel a Rainer Langhans dostali do potíží se zákonem kvůli svým zprávám týkajícím se 
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požáru obchodního domu v Bruselu v květnu 1967.332 V pravidelném věstníku Komuny 

1, distribuovaném na Freie Universität, přirovnávali Teufel a Langhans bruselský požár 

k bombardování ve Vietnamu a naznačovali, že takto alespoň zpohodlnělí Belgičané 

pocítí válku, jíž se také účastní. Autoři si také v textu pohrávají s myšlenkou, že se mohlo 

jednat o akci jakési subversivní skupiny namířenou proti konzumní společnosti a táží se 

(v samotném titulku tohoto článku), „kdy shoří berlínské obchodní domy?“ Článek je 

ukončen zvoláním v angličtině „Burn, ware-house, burn!“.333  

Mezi léty 1967 a 1969 se jádro Komuny I postupně radikalizovalo. Zatímco 

samotná Komuna se posouvala stále více do prostředí kulturního undergroundu,334 někteří 

její členové se stále více zapojovali do politického protestu s metodami přímé akce. 

Jakýmsi mezistupněm mezi komunitní alternativní subkulturou Komuny I a politickým 

subversivním aktivismem (kontrast mezi těmito dvěma tvářemi levicového protestu na 

konci šedesátých let vyjadřovala Dutschkeho Stadtguerilla – městská guerilla – a 

v protikladu k ní používaný pojem Spaßguerilla – tedy žertovná guerilla) byla nová 

skupina s názvem Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen (Centrální rada 

potulných hašišových rebelů). Anarchistický časopis Agit 883 vydávaný tímto okruhem 

byl s nákladem 4000–7000 kusů nejvýznamnějším německým undergroundovým 

periodikem.335  

Dieter Kunzelmann a jeho přátelé se na podzim vydali na cestu do Itálie, aby se 

seznámili s místní radikální levicí.336 Odsud pak, podle vlastních slov zcela spontánně, 

odletělo pět z nich (Lena Conradtová, Albert Fichter, Dieter Kunzelmann, Georg von 

Rauch a Ina Siepmannová) do Jordánska, kde se zúčastnili vojenského výcviku v táboře 

skupiny Al-Fatáh. Teprve tehdy se podle vlastních slov rozhodli založit po svém návratu 

do Německa guerillovou skupinu po vzoru Tupamaros.337 

Po návratu militantů z Jordánska se konstituovaly obě subversivní skupiny, které 

si vytvořily ve svých městech sítě konspirativních bytů.338 Zatímco v TM hrál 

                                                           
332 Požár obchodního domu „l’Innovation“ se stal jednou z nejtragičtějších katastrofických událostí 

belgických dějin; o život přišlo 323 lidí a dalších 150 bylo zraněno.  
333 Proti oběma mužům bylo následně vedeno trestní řízení kvůli podněcování ke žhářství. Soud však 

nakonec rozhodl v jejich prospěch. MAUSBACH, Wilfried, „Burn, ware-house, burn!“ Modernity, 

Counterculture, and the Vietnam War in West Germany, in SCHILDT, A. – SIEGFRIED, D. (eds.), 

Between Marx and Coca-Cola…, s. 175–202; PETERS, B., Töddlicher Irrtum…, s. 102–103. 
334 Komuna I byla ve styku například s Jimmym Hendrixem nebo s kapelou Rolling Stones. 

ENZENSBERGER, U., Die Jahre der Kommune I…, s. 360–366. 
335 KRAUSHAAR, Die Tupamaros West-Berlin…, s. 516. 
336 Více v následující kapitole. 
337 KRAUSHAAR, W., Die Tupamaros West-Berlin, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 517–518. 
338 KRAUSHAAR, W., Die Tupamaros West-Berlin…, s. 519. 
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nejdůležitější úlohu Fritz Teufel, vůdcem známější TWB se stal Dieter Kunzelmann. 

Ideologií nově založených organizací byl především antiimperialismus a antisionismus a 

klíčovou metodou se pro Tupamaros stala přímá akce, propaganda činem (Propaganda 

der Tat). 

Dne 9. listopadu 1969 podnikli TWB svou první velkou teroristickou akci, když 

umístili bomby do domů židovské obce. Útok byl o to kontroverznější, že se uskutečnil 

na výročí nacistického pogromu během tzv. Křišťálové noci. TWB (a německá levicová 

scéna obecně) se nikdy neztotožňovali s nacistickým antisemitismem a vždy 

argumentovali bojem proti židovskému imperialismu a politice Státu Izrael. Zvolené 

datum pro útok na berlínskou židovskou obec však tuto argumentaci poněkud 

zpochybňuje.339 Na výbuchy v židovské obci navázali TWB i TM během následujícího 

roku sérií dalších bombových a žhářských útoků namířených proti rozličným cílům po 

Západním Berlíně a Mnichově.340 

Dne 19. července 1970 byl na letišti Tempelhof zatčen Dieter Kunzelmann 

i přesto, že jeho doklady byly prvotřídním způsobem zfalšované.341 Na německé levicové 

scéně se záhy vytvořila kampaň za propuštění Kunzelmanna, případně za to, aby získal 

status politického vězně a za lepší podmínky ve vězení.342 Po jeho zatčení se klíčovou 

figurou v TWB stal Georg von Rauch. Pod jeho vedením plánovali TWB také teroristický 

útok, k němuž mělo dojít během Olympijských her v Mnichově v roce 1972; od tohoto 

plánu však nakonec odstoupili.343   

Von Rauch byl v prosinci 1971 zastřelen na ulici policistou a stal se tak dalším 

mučedníkem evropské radikální levice – podle verze, jež se šířila v levicových kruzích, 

byl von Rauch zabit neozbrojen.344 Krátce poté, již v lednu 1972, ukončila se ztrátou 

svého hlavního protagonisty skupina TWB činnost. Většina významných členů 

                                                           
339 K problematice antisemitského rozměru německé levice viz např. ANDRESEN, Knud, Linker 

Antisemitismus – Wandlungen in der Alternativbewegung, in REICHARDT, Sven – SIEGFRIED, Detlef, 

(eds.) Das Alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in der Bundesrepublik 

Deutschland und Europa 1968-1983, Göttingen 2010, s. 146–168; KRAUSHHAR, W., Die Bombe im 

jüdischen Gemeindehaus…; TÝŽ, Antizionismus als Trojanisches Pferd. Zur antisemitischen Dimension 

in den Kooperationen von Tupamaros West-Berlin, RAF und RZ mit den Palästinensern, in TÝŽ (ed.), Die 

RAF…, s. 676–695. 
340 SCHWIND, Hans-Dieter, Zur Entwicklung des Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland, in TÝŽ 

(ed.), Ursachen des Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1978, s. 25–45, zde s. 30. 
341 KUNZELMANN, D., Leisten Sie keinen Widerstand…, s. 130. 
342 Viz např. Rote Hilfe (ed.), Sofortige Freilassung von Dieter Kunzelmann. Dokumentation. HIS: 

Broschüren.  
343 KRAUSHAAR, Die Tupamaros West-Berlin…, s. 522. 
344 KÖNIG, Karin, Zwei Ikonen des bewaffneten Kampfes. Leben und Tod Georg von Rauchs und Thomas 

Weisbeckers, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 430–471, zde 461.  
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Tupamaros, jako byli Michael Baumann, Fritz Teufel, Irmgard Möllerová nebo Brigitte 

Monthauptová, ale na činnost v TWB okamžitě navázala novými ilegálními aktivitami – 

ať již v řadách RAF nebo v nově založeném Hnutí 2. června. 

 

Hnutí 2. června  

Hnutí 2. června (Bewegung 2. Juni; B2J), pojmenované po datu tragické 

demonstrace proti státní návštěvě perského šáha, při níž byl policií zastřelen student 

Benno Ohnesorg345, vycházelo z odlišných kořenů než známější RAF. B2J vzniklo na 

počátku roku 1972, navazujíc na nonkonformistické a spontaneistické tradice Komuny I, 

skupiny Haschrebellen a Tupamaros West-Berlin. Stejně jako zmíněné organizace i B2J 

se hlásilo spíše k anarchistickým než marxistickým kořenům. Na rozdíl od RAF, jež 

stavěla (alespoň ve své první generaci) svoji ideologii na teoretických textech, B2J 

tendovalo spíše k anti-intelektualismu. Pro Baumanna byly Dutschkeho texty „tak 

abstraktní, že je nikdo nemůže pochopit.“346 

Ústředním tématem ideologie B2J byl čin, konec planého teoretizování, typického 

pro SDS a studentské protesty, a důraz na revoluční praxi. „Kritériem teorie je její praxe. 

Bez revoluční praxe není žádná revoluční teorie.“347 Velmi silné bylo ve skupině 

internacionalistické cítění; řada členů B2J, pocházejících ze zaniklého uskupení TWB, se 

účastnila vojenského výcviku na Blízkém Východě. Solidarita s guerillami a národně 

osvobozeneckými hnutími byla významnou součástí ideologie hnutí; Bommi Baumann 

uvedl, že se cítili být pátou kolonou Třetího světa v Evropě.348 Zajímavé na složení B2J 

bylo procentuální zastoupení žen v organizaci, jež činilo 39 % a bylo tak ještě vyšší než 

u RAF (34 %).349 Tento údaj je navíc pozoruhodný tím, že u skupiny TWB, jež byla 

praktickým předchůdcem B2J, bylo žen málo a spíše až v druhé řadě. 

Metody jejich teroristických útoků zahrnovaly zejména bombové útoky. 

Z italského prostředí si také vypůjčili metodu gambizace, čili střílení do nohou; B2J tímto 

způsobem potrestalo komentátory Springer Zeitung Mathiase Waldena a Wernera 

                                                           
345 Na této demonstraci byl zatčen také jeden z pozdějších představitelů B2J, Fritz Teufel, a ve vězení si 

odseděl šest měsíců. KOENEN, G., Das rote Jahrzehnt…, s. 56. 
346 BAUMANN, Michael, Wie alles anfing, München 1982, s. 41. 
347 WUNSCHIK, Tobias, Die Bewegung 2. Juni, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 531–561, zde 

s. 538. 
348 WUNSCHIK, T., Die Bewegung 2. Juni…, s. 538. 
349 SCHMIDTEN, Gerhard, Terroristische Karrieren. Soziologische Analyse anhand von 

Fahnungsunterlagen und Prozeßakten, in JÄGER, Herbert – SCHMIDTEN, Gerhard – SÜLLWOLD, 

Lieselotte, Analysen zum Terrorismus, Bd. 2. Lebenslaufanalysen, Opladen 1981, s. 14–77, zde s. 24. 
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Sykorskyho.350 Po smrti Holgera Meinse v listopadu 1974 podniklo B2J odvetnou akci, 

jíž měl být únos předsedy západoberlínského nejvyššího soudu Güntera von 

Drenkmanna. Jelikož se svým únoscům bránil, byl na místě zastřelen.351 „Život za život. 

Když mrtví, tak na obou stranách,“ napsali později teroristé.352 

Patrně nejvýznamnější teroristickou akcí B2J byl v únoru 1975, pouhých několik 

dní před komunálními volbami, únos předsedy berlínské CDU Petera Lorenze. Jejím 

cílem, v souladu s dlouhodobou solidaritou mimoparlamentní levice s uvězněnými 

radikály z RAF, bylo zajistit propuštění příslušníků první generace německých teroristů, 

jmenovitě Iny Siepmannové, Vereny Beckerové, Gabriele Kröcher-Tiedemannové, 

Horsta Mahlera, Rolfa Pohla a Rolfa Heißlera. Únosci žádali, aby byli vězni dopraveni 

i s výkupným do země, již si sami zvolí.353 Další podmínkou bylo, aby je při tom 

doprovázel jako rukojmí bývalý berlínský starosta Heinrich Albertz.354 Kabinet Helmuta 

Schmidta se rozhodl únoscům vyhovět a vypravil letadlo s propuštěnými teroristy 

a Albertzem do jihojemenského Adenu. Jediným, kdo výměnu odmítl, byl Horst Mahler, 

jenž podle svého přání zůstal ve vězení. Jakmile letadlo přistálo a Albertz potvrdil 

v televizním vysílání tajným domluveným heslem, že vše proběhlo v pořádku, byl Peter 

Lorenz propuštěn.355 Lorenzův únos byl v italsko-německém prostoru prakticky jedinou 

operací, kdy se únoscům podařilo dosáhnout splnění svých požadavků na propuštění 

vězňů. Její význam spočívá i v tom, že vrátila do ozbrojeného boje několik významných 

osobností německé radikální levice.  

Činnost B2J pokračovala průběžně až do roku 1980, kdy se skupina sama 

jednostranně rozpustila.  

 

Mezinárodní rozměr německého terorismu: Revoluční buňky  

Poté, co byla v roce 1972 policií zlikvidována první generace RAF, vzniklo na 

německé militantně revoluční scéně určité vakuum, pouze částečně zaplňované Hnutím 

                                                           
350 MEYER, Till, Staatsfeind. Errinnerungen, München 1998, s. 291.  
351 KORNDÖRFER, Lutz, Terroristische Alternative in der BRD. Die Bewegung 2. Juni, in STRAßNER, 

A. (ed.), Sozialrevolutionärer Terrorismus…, s. 237–256, zde s. 249–250. 
352 WUNSCHIK, T., Die Bewegung 2. Juni…, s. 550. 
353 Každý z teroristů měl dostat 20 000 německých marek. SKELTON-ROBINSON, Thomas, Im Netz 

verheddert. Die Beziehungen ses bundesdeutchen Linkseterrorismus zut Volksfront für die Befreiung 

Palästinas (1969–1980), in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 828–904, zde s. 870. 
354 To, že byl vyžádán specificky Albertz, byla určitá forma pomsty ze strany B2J; Albertz byl totiž 

starostou Západního Berlína v červnu 1967, tedy v době, kdy došlo k osudné demonstraci proti návštěvě 

perského šáha. Albertz následně přijal odpovědnost za incident a v létě téhož roku rezignoval. 

WUNSCHIK, T., Die Bewegung 2. Juni…, s. 550–551. 
355 DAHLKE, Matthias, Demokratischer Staat und transnationaler Terrorismus. Drei Wege zur 

Unnachgiebigkeit in Westeuropa 1972–1975, München 2011, s. 151. 
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2. června. Toto vakuum se částečně pokusilo nahradit několik v zásadě bezvýznamných 

teroristických skupin souhrnně označovaných jako „nástupnické organizace RAF“, které 

pod touto značkou podnikly několik útoků. Ve stejném období však také vznikla skupina 

Revoluční buňky (Revolutionäre Zellen; RZ), která byla patrně nejvíce ze všech 

evropských levicových teroristických organizací zapojena do mezinárodní teroristické 

sítě.356 RZ se poučily z nezdaru RAF a pokusily se vytvořit jinou organizační strukturu, 

jež by bylo pro policii obtížnější prolomit. Organizace sestávala z několika operačních 

buněk, jež si byly navzájem rovnocenné a jež pracovaly poměrně autonomně. Druhým 

principem, jímž se RZ odlišovaly, byl jejich přístup k ilegalitě; dávaly přednost tomu, aby 

co nejvíce militantů zůstávalo co nejdéle v legalitě, odkud by mohli sporadicky 

vystupovat pro jednotlivé případy teroristických útoků.357 Odnoží RZ byla feministická 

teroristická skupina Rudá Zora (Rote Zora), která podnikla svůj první útok roku 1977 

v Kolíně nad Rýnem. Tato skupina, jež pak dále podnikala žhářské a bombové útoky, se 

skládala výhradně z žen a jako taková byla na evropské levicové scéně pozoruhodným 

úkazem.358  

Pozdější členové RZ se poprvé shromáždili v letech 1969–1970 v levicovém 

kroužku okolo aktivisty Karla Dietricha Wolffa, bývalého předsedy SDS a jedné 

z klíčových osobností německého protestu roku 1968.359 V této aktivistické skupině se 

sešli Wilfried Böse, Johannes Weinrich, Hans-Joachim Klein, Brigitte Kuhlmannová, či 

Magdalena Koppová, pozdější manželka teroristy Carlose – tedy nejvýznamnější 

osobnosti pozdějších RZ. Böseho myšlenka založit vlastní guerillovou organizaci se stala 

realitou po zatčení první generace RAF a v roce 1973 přišly první teroristické útoky. 

Nejslavnější útoky této organizace provedla revoluční buňka Europa Truppe, 

                                                           
356 KRAUSHAAR, W., Im Schatten der RAF. Zur Enstehnugsgeschichte der Revolutionären Zellen, in 

TÝŽ (ed.), Die RAF…, s. 583–601, zde s. 595. 
357 MANGOLD, Hannes, Die Stadtguerilla, in FREI, Alban – MANGOLD, Hannes, Das Personal der 

Postmoderne. Inventur einer Epoche, Bielefeld 2015, s. 51–64, zde s. 58; WÖRLE, Johannes, Erdung durch 

Netwerkstruktur? Revolutionäre Zellen in Deutschland, in STRAßNER, A. (ed.), Sozialrevolutionärer 

Terrorismus…, s. 257–273, zde s. 259. 
358 VUKADINOVIĆ, Vojin Saša, Spätreflex. Eine Fallstudie zu den Revolutionären Zellen, der Roten Zora 

und zur verlängerten Feminismus-Obsession bundesdeutscher Terrorismusfahnder, in BANDHAUER-

SCHÖFFMANN, Irene – VAN LAAK, Dirk (eds.), Der Linksterrorismus der 1970er-Jahre und die 

Ordnung der Geschlechter, Trier 2013, s. 140–161. 
359 Karl Dietrich Wolff, student práv, byl v září 1967 zvolen předsedou SDS. V roce 1968 se dostal do sporu 

s organizátory sjezdu socialistické mládeže v Sofii, když se pokusil zorganizovat demonstraci proti válce 

ve Vietnamu před americkým velvyslanectvím v Sofii. Policie ho vyvlekla ze sálu a na protest proti tomu 

mnoho dalších lidí opustilo budovu. Během svého pobytu v Americe si udělal kontakty mezi Černými 

pantery a americkým SDS. V letech 1969–1971 organizoval spolu s Cohn-Benditem a zástupci Vietkongu 

a Al-Fatahu ve Frankfurtu řadu demonstrací proti válce ve Vietnamu. Publikoval knihy od Kim Ir-sena a 

opakovaně jezdil do Severní Koreje; později s sebou vzal také Wilfrieda Böseho. Kontakt byl proveden 

přes velvyslanectví v NDR. KRAUSHAAR, W., Im Schatten der RAF…, s. 584–585. 



83 

 

která se soustředila na mezinárodní kontakty s dalšími teroristickými skupinami. Dne 13. 

ledna 1975 se RZ pokusily o společnou akci ve spolupráci s PFLP, vedenou slavným 

mezinárodním teroristou Carlosem, který měl na starosti evropské operace palestinské 

skupiny. Němečtí a palestinští teroristé společně podnikli akci na pařížském letišti Orly, 

kde se pokusili zničit letadlo izraelské společnosti El Al mířící do New Yorku. Libanonec 

Ahmed Ammar Tarek vypálil na letadlo z bazuky z návštěvnické terasy pařížského 

letiště, ale podařilo se mu zasáhnout pouze jugoslávské letadlo v pozadí. Izraelský pilot 

se rozhodl navzdory pokynům věže ke startu, aby se vyhnul další střele. Útočníkovi se 

povedlo ještě jednou vystřelit, ale opět minul a zasáhl administrativní budovu.360  

Následující akci, jež proběhla v prosinci 1975 opět v kooperaci s Carlosovou 

skupinou, již lze označit za úspěch. Jednalo se o teroristický útok na zasedání ministrů 

Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of Petroleum Exporting Countries; 

OPEC), které proběhlo před Vánoci 1975 ve Vídni. Z RZ se akce účastni Hans-Joachim 

Klein a přítomna byla také Gabriele Kröcher-Tiedemannová, operující pod vlajkou RAF 

a B2J, nedávno propuštěná z vězení výměnou za Petera Lorenze. Skupina pod vedením 

Carlose zabila během akce tři lidi a dalších šedesát účastníků summitu vzala jako rukojmí. 

Rakouská vláda připravila teroristům letadlo, které je dopravilo nejprve do Kaddáfího 

Libye a posléze do Boummedienova Alžírska, kde získali azyl; rukojmí byli postupně 

propuštěni.361 Hlavními cíli teroristů byli saúdský ministr Ahmed Jamání, jenž se ocitl 

v hledáčku útočníků kvůli svým protipalestinským postojům, a perský ministr vnitra a šéf 

neblaze proslulé tajné policie SAVAK Jamšíd Amuzegar, nenáviděný kvůli popravám 

opozice v Íránu. Oba dva však teroristický útok přežili.362 

V červnu roku 1976 provedly RZ, opět ve spojení s Palestinci, další velký 

a mediálně sledovaný teroristický útok. Čtyřčlenné komando, jehož součástí byli 

i Wilfried Böse a Brigitte Kuhlmannová, uneslo letadlo společnosti Air France, jež mířilo 

z Tel Avivu do Paříže, a odklonilo jeho let nejprve do Libye a poté do ugandského 

Entebbe, kde měl únoscům poskytnout ochranu místní diktátor Idi Amin. Únosci žádali 

propuštění padesáti tří uvězněných bojovníků z různých teroristických skupin z celého 

světa. Kontroverzi během akce vzbudila zejména separace izraelských cestujících od 

zbytku pasažérů, kvůli čemuž čelili únosci obviněním z antisemitismu. Únos skončil 

4. července 1976 zásahem izraelských speciálních sil v letištní budově a smrtí všech 
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únosců.363  

RZ uvažovaly o dalších možných akcích: v úvahu připadala vražda Simona 

Wiesenthala, útok na Radu ministrů EHS podle vzoru akce na summitu OPEC či únos 

papeže Pavla VI.364 Po smrti Wilfrieda Böseho, jenž byl hlavní hnací silou Revolučních 

buněk, se však již další velké mezinárodní útoky neuskutečnily. Mezinárodní spojení 

zajišťoval především Johannes Weinrich, který se stal členem Carlosovy teroristické 

organizace a který také navázal kontakty s východoněmeckou Stasi.365 Poslední útok 

Revolučních buněk proběhl v roce 1993. 
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Třetí kapitola 

Transnacionální teroristická síť  

 

Pokud nehovoříme o desítkách drobných teroristických skupin, které se (zejména 

v italském prostředí) přihlásily často i k pouhému jednomu útoku, ale o největších 

organizacích představených v předchozí kapitole, je nutné si uvědomit, že tyto subjekty 

měly své buňky ve více městech najednou a primární komunikační a organizační 

strukturou pro ně byla struktura vnitroskupinová. V Itálii i v Německu tak existovaly 

paralelní komunikační sítě mezi městy podle jednotlivých teroristických skupin. 

Teroristická síť tak není pouze horizontální, tedy obsahující vazby mezi jednotlivými 

organizacemi, ale také vertikální, tedy zahrnující i vazby v rámci těchto organizací. 

Zaměření této kapitoly na transnacionální rozměr s sebou nese důraz především na 

horizontální rozměr této sítě, tedy na kontakty mezi jednotlivými subjekty a na roli 

mediátorů v těchto stycích. Kontakt mezi dvěma různými organizacemi prováděly 

zpravidla jejich centrální orgány; nezřídka spolu ale také komunikovaly součásti těchto 

organizací na nižší hierarchické úrovni. V některých případech došlo ke spolupráci mezi 

jednotlivými buňkami různých organizací v jednom městě, aniž by tato kooperace byla 

koordinována centrálami – například v Miláně, kde měl největší počet teroristických 

skupin své zastoupení. Na této úrovni také mohlo docházet k výměně materiálu, ale i 

přetahování konkrétních lokálních osobností z jedné organizace do druhé. K tomuto 

samostatnému jednání nižších jednotek měly z pochopitelných důvodů blíže organizace 

fungující na principu poměrně nezávisle operujících buněk, jako byly například 

Revoluční buňky nebo NAP. Naproti tomu teroristické skupiny s centralistickou 

hierarchickou strukturou, jako byly například Rudé brigády nebo RAF, se do podobných 

situací dostávaly méně často.366  

 

Internacionalistický přístup Giangiacoma Feltrinelliho  

Jednou z nejvýznamnějších postav evropské transnacionální teroristické sítě 

začátku sedmdesátých let byl bezesporu italský vydavatel a miliardář Giangiacomo 

Feltrinelli, jenž působil nejen jako teroristický činitel, ale také jako „konektor“ mezi 

                                                           
366 Ve druhé polovině sedmdesátých let, kdy byly Rudé brigády již velmi početné a rozšířené, se i tato 

organizace musela potýkat s odstředivými tendencemi. Příkladem může být vzpurná milánská kolona 

Waltera Alasii, která posléze dokonce operovala pod vlastní značkou, nebo neapolská kolona, jejíž vůdce 

Giovanni Senzani se od Rudých brigád rovněž separoval.   
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skupinami a „katalyzátor“, který díky své ochotě obětovat rodinné jmění komunistické 

revoluci zásadně přispěl radikalizaci řady teroristických skupin a umožnil jim přechod 

k ozbrojené formě boje. Z hlediska zkoumání kontaktů mezi teroristickými skupinami je 

nejvýznamnější jeho konektivní funkce, jíž je také věnován největší prostor, a částečně 

též radikalizační.  

Feltrinelli, narozený v roce 1926, pocházel z jedné z nejbohatších italských 

rodin.367 Giangiacomův otec zemřel již v roce 1935 a mladý dědic této slavné 

podnikatelské dynastie musel čekat do nabytí plnoletosti v roce 1947, než mohl se svými 

penězi začít nakládat. Podle svědectví Feltrinelliho otčíma, novináře Luigiho Barziniho, 

měl mladý Giangiacomo za druhé světové války velmi blízko k fašistické ideologii,368 

avšak ještě před koncem konfliktu se Feltrinelli seznámil s idejemi komunismu a stal se 

jeho nadšeným stoupencem. Vstoupil do komunistické strany a začal pro ni pracovat a 

také ji významně finančně dotovat. Stranu opustil v roce 1956, kdy byl velmi zklamán 

přístupem PCI k sovětské invazi do Maďarska. Se stranou a některými jejími složkami, 

obzvláště se stalinistickým křídlem okolo Pietra Secchii, ovšem nadále spolupracoval.369  

Giangiacomo Feltrinelli se nejvíce proslavil jako zakladatel a šéf jednoho 

z největších italských nakladatelství, které dodnes nese jeho jméno. Hned na počátku své 

existence si nakladatelství připsalo několik úspěšných titulů,370 ale celkově sloužilo 

Feltrinellimu spíše jako možnost vydávat obtížně prodejné texty levicových autorů 

z celého světa. Feltrinellimu příliš nevadilo, že nakladatelství často končilo ve ztrátě, 

neboť vnímal vydávání knih spíše jako své poslání a zálibu než jako prostředek 

k vydělávání peněz.371 Později se nakladatelství stalo také důležitým nástrojem propagace 

extrémně levicových teroristických skupin, jimž Feltrinelli umožňoval vydávat ve svém 

podniku své manifesty a další materiály. 

                                                           
367 Rodina Feltrinelli získala svůj majetek v devatenáctém století obchodováním se dřevem, a později také 

v dalších odvětvích včetně bankovnictví. Giangiacomův otec Carlo byl ve třicátých letech pravděpodobně 

nejbohatším mužem Itálie. KNIGGE, Jobst, Feltrinelli. Sein Weg in Terrorismus, Berlin 2010, s. 12. 
368 Podle Barziniho se před Giangiacomem dokonce musel schovávat, když chtěl poslouchat zahraniční 

rozhlas, neboť byl přesvědčen, že by jej Feltrinelli bez váhání udal. STERLING, C., The Terror Network…, 

s. 31.  
369 KNIGGE, J., Feltrinelli…, s. 21; FELTRINELLI, Carlo, Senior Service, Milano 1999, s. 60. 
370 Nejúspěšnějším počinem nakladatelství Feltrinelli se stalo první vydání Doktora Živaga od Borise 

Pasternaka v roce 1956. Feltrinelli nechal rukopis tajně převézt do Východního Berlína, odkud jej odvezl 

v kufru se dvojitým dnem. I přes nátlak SSSR a PCI, aby tuto knihu nevydával, ji Feltrinelli zařadil do 

svého edičního plánu a stala se jeho největším bestsellerem. Úspěšná byla například také kniha Gepard od 

Giuseppa Tommasiho di Lampedusy, vydaná v roce 1958.   
371 GRANDI, Aldo, Giangiacomo Feltrinelli. La dinastia, il rivoluzionario, Milano 2000, s. 378. 
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Klíčovou úlohu ve Feltrinelliho ideologii hrál Třetí svět, jenž byl v jeho 

představách novým hlavním hybatelem světové revoluce.372 Hlavním vzorem se stal 

Castrův vítězný boj na Kubě a národně osvobozenecká hnutí v bývalých evropských 

koloniích. Feltrinelli se stýkal s významnými osobnostmi Třetího světa, jako byl 

guinejský vůdce Ahmed Sékou Touré nebo marocký politik Mehdí Ben Barka, jenž 

působil v OSPAAAL a připravoval Konferenci tří kontinentů v Havaně.373 Z vůdců 

Třetího světa měl Feltrinelli ovšem nejblíže ke kubánskému caudillovi Fidelu Castrovi, 

k němuž si podle svého vyprávění vybudoval přátelský vztah a nebál se jej ani otevřeně 

kritizovat, pokud se mu zdálo, že se mýlí.374 Milánský vydavatel dokonce uzavřel 

s Castrem dohodu, že vydá jeho autobiografii a dopředu mu za ni zaplatil – Castro však 

s pracemi na knize nikdy nezačal.375 Značný vliv na Feltrinelliho smýšlení měl také 

„comandante“ Che Guevara. Feltrinelli jej znal osobně ze svých častých cest na „ostrov 

svobody“ a vydával v Itálii jeho díla.376 Silný dojem udělala zejména slavná „Zpráva pro 

Tricontinental“, v níž Guevara představil svou teorii ohnisek, již vytvořil společně 

s Régisem Debrayem. Guevara dále vyzýval k vytvoření dalších ohnisek tohoto druhu, 

dalších dlouhotrvajících a vyčerpávajících konfliktů, jako byla vietnamská válka, neboť 

imperialistický svět by si podle něj nemohl dovolit vést více takových válek najednou.377 

Feltrinelli se tímto poselstvím inspiroval a v následujících letech se skutečně pokusil nová 

ohniska světového protiimperialistického boje zakládat.  

V zimě 1968 se v Havaně konal Mezinárodní kulturní kongres, jehož se zúčastnil 

i Feltrinelli. Vystoupil na něm se svým referátem a přede všemi v emotivním projevu 

deklaroval, že jeho role vydavatele je u konce a že od té chvíle se bude dále věnovat pouze 

své úloze revolucionáře.378 To, že Feltrinelli učinil prohlášení právě v Havaně a před 

takovým publikem,379 velmi dobře dokládá, jaký význam měl Třetí svět (a zejména Kuba) 

a symbolika světového protiimperialistického boje ve vydavatelově ideologii; tu poměrně 

dobře charakterizuje závěrečná deklarace této konference: „Jsme přesvědčeni, že toto 

světové tažení vykořisťování a zločinu je organizováno a řízeno imperialismem, a to 

                                                           
372 Dle Debrayovy teorie – viz první kapitolu nebo DEBRAY, R., Revoluce v revoluci… 
373 FELTRINELLI, C., Senior Service…, s. 224. 
374 Hamburský vydavatel Klaus Rainer Röhl napsal ve své knize historku, kterou mu Feltrinelli měl 

vyprávět, o tom, jak přesvědčil Castra, aby změnil svoji politiku vůči homosexuálům. RÖHL, K. R., Fünf 

Finger…, s. 291.  
375 QUIRK, Robert E., Fidel Castro, Ostrava 1999, s. 634.  
376 Například Bolivijský deník nebo Guerrillovou válku. 
377 GUEVARA, E., Message to the Tricontinental… 
378 KNIGGE, J., Feltrinelli…, s. 31. 
379 Kongresu se účastnilo více než 500 umělců a politiků ze sedmdesáti zemí světa. Tamtéž, s. 31. 
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především imperialismem severoamerickým, a že odpovídá stejné systémové struktuře; 

jsme přesvědčeni, že tento imperialismus šíří a posiluje vojenskou, politickou, 

ekonomickou a kulturní agresi, především v Laosu, v Koreji a v Kambodži, v arabském 

světě, v Kongu (K), v Rhodesii a v Jižní Africe, v portugalských koloniích v Africe;  ve 

Venezuele, v Bolívii, v Kolumbii, v Guatemale, v Nikaragui, v Portoriku a v Řecku, a 

vede otevřenou loupežnou válku proti hrdinnému vietnamskému lidu; jsme přesvědčeni, 

že také dělníci v kapitalistických zemích jsou předmětem vykořisťování, založeného na 

tomtéž ekonomické systému, a že tento využívá všechny prostředky ke své dispozici, aby 

uvrhl talent umělců, vědců a techniků do svých služeb; my, intelektuálové ze sedmdesáti 

zemí, shromáždění na kongresu v Havaně, vyjadřujeme: militantní solidaritu se vším 

bojujícím lidem a zejména militantní solidaritu s lidem Vietnamu; bezpodmínečnou 

podporu černým a pokrokovým bílým Severoameričanům v jejich boji; rozhodnutí 

účastnit se se všemi dostupnými prostředky bojů, na nichž závisí budoucnost naší 

lidskosti; […].“380 

Che se již od roku 1966 pokoušel vytvořit nové ohnisko války proti imperialismu 

v jihoamerické Bolívii, kde podle jeho soudu byla situace zralá na revoluci kubánského 

typu. Úspěch, jaký zaznamenal společně s Castrem na Kubě, se mu ovšem nepodařilo 

zopakovat. Venkovské obyvatelstvo se navzdory očekávání nepřidalo na jeho stranu a na 

podzim 1967 se jeho guerillová jednotka dostala do velkých obtíží při střetech s vládními 

vojsky.381 Feltrinelli se v září toho roku do Bolívie vypravil, aby svému soudruhovi 

v nouzi finančně pomohl. Dalším účelem jeho cesty pak byla snaha o vysvobození 

francouzského revolucionáře Régise Debraye, jenž se nacházel v bolivijském vězení 

právě kvůli spolupráci s Guevarou. Feltrinelli byl však ihned po příletu do La Pazu zatčen 

jakožto sovětský agent a na několik dní zadržen.382 Údajně byl ochoten zaplatit bolivijské 

vládě 50 milionů dolarů, pokud by Guevaru nechala propustit na svobodu.383 

Feltrinellimu se sice nepodařilo vrátit Guevarovi svobodu, zato však přispěl významnou 

měrou k rozšíření jeho kultu po Evropě. Na Kubě získal od fotografa Alberta Kordy 

snímek Guevary z roku 1960, na němž hledí odhodlaně do dáli. Feltrinelli pak fotografii 

                                                           
380 Dichiarazione generale del Congresso culturale dell’Avana, in Tricontinentale, roč. 1, č. 5, april – mai 

1968, s. 80–92. 
381 PEČINKA, Pavel, Od Guevary k Zapatistům. Přehled, složení a činnost gerilových hnutí Latinské 

Ameriky, Brno 1998, s. 65–66. 
382 Do Bolívie se na pomoc Guevarovi a Debrayovi vydal také další velký levicový vydavatel, Franҫois 

Maspéro. Za Debrayovo propuštění intervenovala celá řada světových osobností včetně francouzského 

prezidenta Charlese de Gaulla nebo papeže Pavla VI. GIERDS, B., Che Guevara…, s. 182. 
383 FELTRINELLI, C., Senior Service…, s. 313. 



89 

 

vydal jako plakát, který se stal jedním z nejikoničtějších a nejreprodukovanějších obrazů 

dvacátého století.384 

Mezi další Feltrinelliho kontakty s Latinskou Amerikou lze zařadit také vliv 

brazilského revolucionáře Carlose Marighelly,385 jenž jako první rozpracoval teoretické 

i praktické principy městské guerilly a s nímž se údajně Feltrinelli osobně znal.386 Jeho 

dílo, nazvané Manuál městské guerilly, vydal v italském jazyce také Feltrinelli 

a zprostředkoval tak tuto velmi vlivnou knihu mladým italským radikálům uvažujícím 

o ozbrojené akci.387 Latinskoamerickou skupinou, která jako první uvedla ve velkém 

myšlenku městské guerilly do praxe, bylo uruguayské MLN-T. Feltrinelli Tupamaros 

v roce 1971 je osobně navštívil v Montevideu, aby získal další inspiraci pro evropské 

revoluční skupiny.388 

 Jedním z jeho prvních pokusů o prosazování ozbrojeného boje na evropském 

kontinentu byla podpora sardinských banditů. Chudý středomořský ostrov se potýkal 

s problémem banditismu již dlouhé roky,389 ale Feltrinelli se jej pokusil interpretovat jako 

součást boje proti imperialismu. Sardinie podle něj byla ve vztahu k pevninské Itálii 

v podstatě v pozici kolonie, a bylo proto podle něj na místě založit zde v souladu 

s Guevarovou teorií další ohnisko národně osvobozeneckého boje. V nakladatelství 

Feltrinelli na toto téma vydal v téže době několik svazků.390 Feltrinelli jezdil v letech 

1967–1969 na ostrov, kde přesvědčoval o své vizi „Kuby Středomoří“ bandity a zakládal 

zde sklady zbraní. Údajně se setkal i s legendárním vůdcem banditů Grazianem 

Messinou, ale jeho nabídky na sponzorování boje byly odmítnuty.391 Za podobným 

účelem prováděl Feltrinelli sondáže rovněž na Sicílii, ale ani zde nenalezl potřebnou 

podporu pro své plány. Další „slabý článek“ Italské republiky viděl vydavatel v Jižním 

Tyrolsku, kde se stále podstatná část obyvatelstva s italským státním systémem 

neztotožňovala.392 Jeho spolupracovníkem zde byl advokát Sandro Canestrini, jenž byl 

                                                           
384 CASTAÑEDA, Jorge G., Compañero. Život a smrt Che Guevary, Praha 2003, s. 191. 
385 Marighella byl dlouholetým členem prosovětské Komunistické strany Brazílie, ale byl ovlivněn také 

kubánskou revolucí. Založil teroristickou organizaci Akce národního osvobození (Aҫão Libertadora 

Nacional), s níž podnikal bankovní loupeže. Marighella byl zabit policií při přestřelce v listopadu roku 

1969. PEČINKA, P., Od Guevary k Zapatistům…, s. 76–77. 
386 CURCIO, R., A viso aperto…, s. 57. 
387 MARIGHELLA, C., For the Liberation…, s. 61–97. 
388 FELTRINELLI, C., Senior Service…, s. 404. 
389 CUBEDDU, Mario, Dagli anni sessanta ad oggi, in SANNA, Natale, Il cammino dei Sardi. Storia, 

economia, letteratura ed arte di Sardegna, Cagliari 2003, s. 548–550. 
390 Například CABITZA, Giuliano, Sardegna. Rivolta contro la colonizzazione. Milano 1968;  
391 BELLU, Giovanni – Paracchini, Roberto, Sardegna. Storie di terrorismo, Cagliari 1983 
392 V Jižním Tyrolsku dokonce v průběhu šedesátých let operovala separatistická teroristická organizace 

s názvem Výbor za osvobození Jižního Tyrolska (Befreiungsausschuss Südtirol), která podnikla řadu 
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též obhájcem řady levicových teroristů, a pocházela odsud také Feltrinelliho čtvrtá 

manželka Sibilla Melegová.393 Feltrinelliho plány se však v těchto regionech nedostaly 

dále než k ohledávání terénu.  

Feltrinelliho příspěvek do evropského radikálně levicového transnacionálního 

prostředí můžeme sledovat již v šedesátých letech v podobě překladů a publikace děl 

předních osobností světového antiimperialistického hnutí. V italském překladu se tak 

objevily prostřednictvím nakladatelství Feltrinelli texty vůdců Třetího světa, jako byli Ho 

Či Min, Mao Ce-tung, Fidel Castro nebo Ernesto Guevara, a další politicko-filosofická 

díla evropských i mimoevropských autorů, jako například Herbert Marcuse, André 

Gluksmann, Régis Debray, Louis Althusser, Ernst Bloch, Michel Foucault, Frantz Fanon, 

Jean-Paul Sartre nebo Antonio Negri.394 Ještě více zahraničních autorů dokázal Feltrinelli 

italskému publiku zprostředkovat, když se rozhodl vydávat italskou verzi mezinárodního 

časopisu Tricontinental (italsky Tricontinentale), jenž měl centrum v Havaně a byl 

oficiálním hlasem OSPAAAL.395 Do časopisu pravidelně přispívala elita národně 

osvobozeneckých hnutí Třetího světa; kromě Castra například také Carlos Marighella, 

Agostinho Neto, Camillo Torres, Vo Nguyen Giap, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, ale 

                                                           

smrtících atentátů. FASSER, Manuel, Ein Tirol – zwei Welten. Das politische Erbe der Südtiroler 

Feuernacht von 1961, Innsbruck 2009.  
393 FELTRINELLI, C., Senior Service…, s. 325–326. 
394 Biografia completa di Giangiacomo Feltrinelli, dostupné z: 

http://www.feltrinellieditore.it/news/2002/03/12/biografia-completa-di-giangiacomo-feltrinelli/ [cit. 23. 1. 

2017]. 
395 Feltrinelli nebyl jediným evropským vydavatelem, jenž Tricontinental publikoval – stejný krok učinil 

francouzský levicový editor Franҫois Maspéro, jenž měl ve Francii obdobnou mediační úlohu jako 

Feltrinelli v Itálii (aniž by se ovšem sám stal teroristou). Maspéro aktivně propagoval levicovou politiku 

a solidaritu se Třetím světem již od padesátých let. Ve svém nakladatelství vydával knihy zaměřené proti 

válce v Alžírsku a dalším koloniálním konfliktům, proti válce ve Vietnamu či proti de Gaullově páté 

republice. V roce 1961 vydal přelomovou knihu francouzsko-martinického autora Frantze Fanona Psanci 

této země zabývající se antikolonialismem, rasismem a ospravedlněním násilí, se sugestivní předmluvou 

od Jean-Paula Sartra. Kniha však byla zakázána ještě dříve, než byla vůbec uvedena na trh (Toto nebyl 

v gaullistické Francii ojedinělý případ; zakázána byla i Fanonova předchozí kniha L'An V de la Révolution 

Algérienne (1959), nebo další svazky, zabývající se válkou v Alžírsku, jako Le Refus od Maurice Maschina, 

Le Déserteur od Maurienne, La Question od Henriho Allega). V šedesátých letech začal Maspéro 

podporovat latinskoamerické revolucionáře a stal se jejich hlasem ve Francii. V roce 1966 se zúčastnil jako 

host Konference tří kontinentů a o rok později začal vydávat francouzskou verzi časopisu Tricontinental, v 

níž kombinoval překlady textů z kubánské verze s originálními články zabývajícími se francouzským 

kolonialismem a frankofonním světem. Na Maspéra rovněž velmi zapůsobila Guevarova výzva k vytvoření 

nových ohnisek protiimperialistického boje a v roce 1967 se dokonce vydal do Bolívie, aby pomohl Régisi 

Debrayovi, uvězněnému za účast na Guevarově guerille. Francouzské ministerstvo vnitra začalo Maspéra 

kvůli jeho propagaci ozbrojeného odporu proti kapitalismu považovat za subversivní element a podnikat 

proti jeho činnosti opatření. Tricontinental tak byl ve Francii zakázán, Maspéro musel čelit pokutám a 

restrikcím a v roce 1969 byl dokonce na dva měsíce uvězněn. FALIGOT, R., Tricontinentale…, s. 554–

557. 
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vycházely zde i statě ideových oponentů, jako byl například americký generál 

Westmoreland.396 

Feltrinelliho aktivity se již na konci šedesátých let pohybovaly na hranici legality. 

Vydávání Tricontinetale bylo sice v souladu se zákonem, ale obsah jednotlivých 

příspěvků mnohdy tuto hranici překračoval. Příkladem může být publikace postupu na 

výrobu Molotovových koktejlů a jejich co nejefektivnějšímu použití proti policii397 nebo 

návody na zneškodnění vojenské techniky italské či americké armády.398 Jeho instrukce, 

obsahující Guevarovy citace, se věnovaly i taktice městské guerilly, jako například kde 

zaujmout obranné postavení, z jakých míst je výhodné střílet na nepřítele a podobně.399 

V letech 1968–1969 vydával ve spolupráci s komunistickým senátorem Luciem 

Libertinim časopis La Sinistra, kde byly také uveřejněny návody na výrobu Molotovů.400  

Vliv na radikalizaci levice měl také text komunistického politika Pietra Secchii, 

vydaný Feltrinellim v březnu 1969 (La guerriglia in Italia. Documenti della Resistenza 

militare in Italia), kde se objevily podrobné návody, jak zahájit městskou i horskou 

guerillu.401 Důležitou součástí Feltrinelliho myšlení bylo navázání na partyzánskou 

tradici z druhé světové války. Feltrinelli vnímal konflikt, který se rozhořel na konci 

šedesátých let v Itálii, jako pokračování bojů mezi fašisty a partyzány z období Republiky 

Salò. Do chystaného boje přebíral partyzánskou symboliku; svou vlastní teroristickou 

organizaci GAP, jejíž název sám o sobě nepokrytě odkazuje k tradici protifašistického 

odboje.402 

Feltrinelliho největší obavou a patrně také nejsilnějším důvodem jeho radikalizace 

byl strach, že by se extrémně pravicoví teroristé mohli pokusit o státní převrat. Přestože 

Feltrinelli se stal postupně takřka pověstným kvůli svému paranoidnímu vystupování, 

neofašistické organizace byly v Itálii na konci šedesátých let vlivné a početné a v roce 

1970 se skupina knížete Junia Valeria Borgheseho skutečně o státní převrat pokusila. 

Stejně tak prorůstání neofašistických sympatizantů do státní správy a policejních složek 

                                                           
396 Text generála Westmorelanda vyšel v Tricontinentale pod názvem Antiguerrilla. Tricontinentale, mars 

– luglio 1969, č. 11 a 12, s. 84–89. 
397 Tricontinentale, settembre – ottobre 1968, č. 7, s. 160–167. 
398 Tricontinentale, april – mai 1968, č. 5, přebal. 
399 AIG, Anno 1972, 053, 735, L'editore e la sua opera per la preparazione della rivoluzione. 
400 La Sinistra, 16. března 1968. 
401 FASANELLA, G., - FRANCESCHINI, A., Che cosa sono…, s. 41–42. 
402 O této symbolice více ve čtvrté kapitole. 
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byl alarmující. Feltrinelli na tuto hrozbu upozorňoval již od roku 1968, kdy vydal ve svém 

nakladatelství vlastní texty o revoluční strategii.403  

Dalším pilířem Feltrinelliho ideologie, jež byla pozoruhodnou směsicí 

progresivního a zcela rigidního levicového uvažování, byl odpor k reformismu PCI. 

Zatímco v roce 1956 se postavil PCI a hájil svobodu slova vydáním Doktora Živaga, 

jakmile se však strana začala Sovětskému svazu vzdalovat, udržoval kontakt pouze 

s tvrdým stalinistickým křídlem. Dne 14. března 1972 se konal ve městečku Segrate 

u Milána sjezd PCI, na němž měl být podle očekávání zvolen za nového předsedu strany 

Enrico Berlinguer. Feltrinelli se rozhodl průběh sjezdu narušit – měl v úmyslu 

výbušninami poškodit elektrické vedení a způsobit tak v Segrate výpadek proudu. Jeho 

nálože ovšem vybuchly dříve, než je stačil na sloupy vedení umístit, a zabily jej.404   

Velkým zlomem se pro Feltrinelliho, tak jako pro řadu dalších levicových 

radikálů, stal bombový útok na Piazza Fontana dne 12. prosince 1969. Pro Feltrinelliho 

znamenal tento atentát poslední impuls, aby započal svůj aktivní odpor proti fašismu 

i proti kapitalistickému a imperialistickému systému v Evropě. Na konci roku 1969 

uprchl s pomocí Silvana Galattiho z Dělnické síly z Itálie do Švýcarska a přešel do 

ilegality, aby započal ozbrojený boj.405   

Feltrinelliho práce v ilegalitě zahrnovala především finanční a materiální podporu 

rozličných teroristických skupin z celé Evropy. Feltrinelli sice již neměl dohled nad svým 

nakladatelstvím, avšak udržoval kontakt se svou třetí ženou Inge, rozenou 

Schönthalovou, jež nakladatelství řídila, a byl schopen ovlivňovat redakční plán. Možná 

nejvýznamnější formou podpory pro italské skupiny mimoparlamentní levice, 

odhlédneme-li od samotných peněz, byla možnost nechat u Feltrinelliho tisknout své 

manifesty, tiskoviny a propagační materiály. V neposlední řadě hrála roli také možnost 

rádiového vysílání, jehož prostřednictvím bylo možné tyto texty uveřejnit. Feltrinelli 

založil vlastní pirátskou stanici s názvem Rádio GAP (operující, jak název napovídá, pod 

hlavičkou jeho vlastní teroristické organizace), jejímž cílem bylo informovat o budoucích 

stávkách a demonstracích, zprostředkovávat manifesty a komuniké teroristických a 

                                                           
403 FELTRINELLI, Giangiacomo, Italia 1968: Guerriglia e politica. Tesi e proposte per una avanguardia 

comunista, Milano 1968; TÝŽ, Persiste la minaccia di un colpo di stato in Italia, Milano 1968. 
404 Mimoparlamentní levice považovala Feltrinelliho smrt dlouhou dobu za úkladnou vraždu spáchanou 

neofašistickými organizacemi nebo dokonce policejními či armádními složkami a Feltrinelli se zařadil mezi 

další mučedníky studentsko-dělnického hnutí. Tuto verzi zastávala také Feltrinelliho rodina. HIS, Me, U/ 

029, 007, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Zum Tod von Feltrinelli; Publ./ 011, 003, (RAF-Sammlung (1. 

Generation)) Pressearchiv Frauböse III: September 1972. 
405 GRANDI, A., Giangiacomo Feltrinelli…, s. 221. 
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aktivistických skupin, ale i myšlenky italských i zahraničních levicových myslitelů a 

politiků. Rádio GAP vysílalo pirátsky na frekvencích italské veřejnoprávní stanice 

RAI.406 

Feltrinelli nebyl v italském mimoparlamentním hnutí vnímán jednoznačně: byl 

starší než většina revolucionářů, vzešlých z převážně studentského hnutí roku 1968, 

a především pocházel z naprosto rozdílné sociální vrstvy. Jakožto dědic mnoha rodinných 

závodů a dokonce držitel šlechtického titulu407 byl mnohdy obviňován, že je pro něj 

revoluční boj pouhým zbohatlickým rozmarem a jeho zápal mnoho z mladých radikálů 

nebralo vážně.408 Přestože ale některé teroristické skupiny jeho peníze a služby odmítaly, 

pro většinu byl Feltrinelli významným prostředkem k získání peněz. 

O spolupráci s Feltrinellim hovořili vůdcové Rudých brigád Renato Curcio 

a Alberto Franceschini, kteří se s ním podle svých slov v Miláně pravidelně setkávali až 

do vydavatelovy smrti v roce 1972. Curcio tvrdil, že jeho organizace od Feltrinelliho 

peníze nepřebírala a že Rudé brigády byly finančně autonomní.409 Spolu s Franceschinim 

s ním ale konzultoval strategii a předával mu materiály určené k vysílání v Rádiu GAP a 

k tisku. Feltrinelli jim také podle jejich svědectví dodával know-how a materiál; vozil jim 

součástky, jak si podomácku vyrábět pirátská rádia, ale také výbušniny a zbraně.410 Podle 

Curcia získal tyto vědomosti přímo od bolivijských, uruguayských a brazilských 

revolucionářů, s nimiž se setkával na Kubě. Po určité době od nich Feltrinelli získal 

dostatek znalostí o principech a strategii městské i horské guerilly, že se cítil způsobilý 

tyto informace předávat dál.411  

Další skupinou, která s Feltrinellim úzce spolupracovala, byla Dělnická síla, s níž 

realizoval svůj projekt švýcarské „Centrály“. Účelem Centrály bylo vytvořit „záchrannou 

síť“ pro levicové teroristy, kteří již nemohli nebo nechtěli dále pokračovat v boji, avšak 

nemohli se kvůli policejnímu stíhání ani navrátit do normálního života. Z Dělnické síly 

měl tuto síť na starosti profesor Toni Negri, zodpovědný za zahraniční styky této 

                                                           
406 KNIGGE, J., Feltrinelli…, s. 90.  
407 Feltrinellimu byl ve věku dvanácti let udělen králem Viktorem Emanuelem III. za zásluhy jeho rodiny 

titul markýz z Gargnana.   
408 Claire Sterlingová popisuje ve své knize scénu, k níž mělo dojít na jedné Feltrinelliho přednášce na 

římské univerzitě. Mladí účastníci na něj pokřikovali, aby jim hodil několik milionů lir, že si je zasloužili 

více než on. STERLING, C., The Terror Network…, s. 37. 
409 Část peněz na výdaje organizace pocházela z příspěvků těch členů, kteří dosud nepřešli do ilegality 

a nadále chodili do práce, částečně byla organizace financována z ozbrojených bankovních loupeží. 
410 GRANDI, A., Giangiacomo Feltrinelli…, s. 470. 
411 Feltrinelli nicméně podle Curcia někdy příliš trval na dodržování pravidel, která měla smysl v Latinské 

Americe, avšak nikoli v Itálii. Feltrinelli však tvrdil, že se jedná o tradiční guerillové zásady, které je nutno 

ctít. CURCIO, R., A viso aperto…, s. 57–58. 
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organizace. Ve Švýcarsku měl k těmto záchytným účelům využívat rozsáhlý Feltrinelliho 

majetek. Lokáními kontakty byli švýcarští občané, Gérard de la Loy a Giorgio Bellini, 

žijící legálně v Ticinu.412 Bellini byl také zapojen do distribuce zbraní a měl kontakty na 

německé teroristické skupiny včetně RAF.413 Patrně nejznámějším italským teroristou, 

který této sítě využil, byl Pietro Morlacchi z Rudých brigád, jenž se do Švýcarska uchýlil 

kvůli údajným psychickým problémům.414 Morlacchi byl spolu se svou ženou Heidi Ruth 

Peuschovou zatčen v roce 1975 kvůli použití falšovaných dokladů. A kvůli dlouhému 

držení ve vyšetřovací vazbě bez soudu se manželé stali spolu s Petrou Krauseovou 

symboly útlaku švýcarského vězeňského systému.415 

Feltrinelliho majetek a kontakty však sloužily ve Švýcarsku nejen k pomoci 

soudruhům na odpočinku, ale také k zajištění mezinárodní spolupráce evropských 

levicových skupin. Toto tzv. Mezinárodní koordinační centrum (Coordinamento 

Internazionale), provozované též s Tonim Negrim a Dělnickou silou, mělo svoji základnu 

v knihkupectví Eco Libri v Curychu, jehož provozovatelem byl zmíněný Giorgio Bellini. 

Na aktivitách této Centrály se podílely kromě Dělnické síly i další, spíše méně významné 

levicové skupiny z Velké Británie, NSR, Švýcarska, Francie a USA.416 O tyto kontakty 

se staral především Negri, jenž některé z představitelů těchto skupin osobně znal již před 

navázáním spolupráce.417 Feltrinelliho aktivity ve Švýcarsku (a Lichtenštejnsku) také 

zahrnovaly vytváření tajných skrýší, kde shromažďoval zbraně, jež se v těchto zemích 

daly snadněji sehnat než v Itálii. Zbraně pak sám převážel, nebo udal polohu skrýší těm, 

kdo si je měli vyzvednout.  

Feltrinelli údajně také inicioval vytvoření výkonné odnože Dělnické síly, která 

nesla název Ilegální práce – vliv v této organizaci měl uplatňovat zejména 

prostřednictvím svého přítele Carla Fioroniho.418 Ilegální práci měl na starosti Valerio 

                                                           
412 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 90ff 
413 HIS, We, J/ 102, 016, (RAF Sammlung (1.Generation)) Berichte zu Giorgio Bellini, Brigate Rosse und 

den Schweizer Anarchisten. 
414 Špatnou duševní kondici uvedl jako důvod Morlacchiho „odchodu do důchodu“ jeho kolega z Rudých 

brigád Alberto Franceschini. FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa…, s. 103–104. 
415 HIS, Jü, K/ 010, 013, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Freiheit für Heide + Pietro Morlacchi. Comité 

pour la liberation de Heide et Pietro Morlacchi Geneve. 
416 HIS, He, B/ 006, 008, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Handakte Heldmann zu Brigitte Heinrich: 

Aussagen Ribi; Presse zu Aussagen Morrucci, Fioroni und Bellini; Presse zur Verwerfung der Revision 

und Revisionsantrag von Heldmann; FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, 

s. 123. 
417 Negriho žákem byl Gianluigi Galli, šéf švýcarské levicové skupiny Třídní boj (Klassenkampf), a Karl 

Heinz Roth z německé skupiny Proletářská fronta (Proletarische Front) se s Negrim pravděpodobně znal 

z Milána. TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 197. 
418 PANSA, G., Storie Italiane…, s. 19–24. 
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Morucci, který také spolu s Fioronim, Galattim a dalšími jezdil do Švýcarska 

a Lichtenštejnska, kde si opatřovali zbraně z Feltrinelliho označených skladů. Získat 

zbraně ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku bylo podle svědectví snazší než v Itálii nebo 

v Německu. Valerio Morucci se ve službách Dělnické síly vypravil v letech 1972–1975 

do alpské země několikrát a ve vojenském skladu v Ponte Brolla v Ticinu tam získal velké 

množství palných zbraní, granátů, munice a výbušnin.419 Morucci se podle svých slov 

s Feltrinellim během jejich spolupráce spřátelil a měl v úmyslu dokonce odejít z Dělnické 

síly a připojit se ke GAP, jejichž činnost považoval za přímější a účinnější. Ještě před 

Feltrinelliho smrtí se Morucci zapojil do vysílání Rádia GAP a také do nového projektu 

pirátské televize.420 Po smrti šéfa GAP v březnu 1972 se tyto projekty zastavily. Morucci 

nakonec z Dělnické síly odešel a připojil se k v roce 1976 k Rudým brigádám. Feltrinelli 

také Dělnické síle navrhoval spolupráci s jeho vlastní teroristickou organizací GAP, jak 

napsal v dopise jednomu z vůdců Dělnické síly Francovi Pipernovi. Feltrinelli uvažoval 

dokonce o úplné integraci obou skupin, ale nabízel i vzájemnou pomoc s tím, že by každá 

organizace operovala pod vlastní vlajkou.421 

Největší aktivistická skupina v Itálii, která se někdy pohybovala za hranicí zákona 

a uchylovala se k politickému násilí, tedy Nepřetržitý boj, od Feltrinelliho peníze také 

pravděpodobně přijala. Feltrinelli se s vedením skupiny opakovaně scházel a hovořil 

s ním o možnostech vytvoření jednotné italské revoluční fronty, jejíž význam i dosah by 

byl větší, než měla tehdejší roztříštěné prostředí mimoparlamentní levice.422  

Blízké vztahy udržoval Feltrinelli se Skupinou 22. října operující v Janově. Tato 

organizace čerpala stejně jako Feltrinelliho GAP především z partyzánského odkazu 

a stavěla se do role novodobých protifašistických bojovníků.423 Skupina 22. října vznikla 

již na podzim roku 1969 a zanikla o rok a půl později při policejní razii poté, co při 

bankovní loupeži zabila strážného. Její styky s Feltrinellim byly zprostředkovány 

vlivným partyzánským veteránem Giambattistou Lazagnou. Feltrinelli janovským 

revolucionářům nabídl také peníze, ale byl odmítnut; členové skupiny si chtěli uchovat 

finanční nezávislost a obávali se, že přijetím daru od Feltrinelliho by se zároveň dostávali 

pod jeho kontrolu.424 Po zániku skupiny a zadržení většiny jejích členů hradil Feltrinelli 

                                                           
419 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 124–129. 
420 GRANDI, A., La generazione…, s. 220–222. 
421 Tamtéž, s. 224. 
422 KNIGGE, J., Feltrinelli…, s. 98–100. 
423 Janov byl na konci druhé světové války jedním z hlavních center protifašistické rezistence a Skupina 22. 

října, jejíž činnost byla omezena právě na tuto ligurskou metropoli, na tuto partyzánskou tradici navazovala. 
424 PIANO, P., La „Banda XXII Ottobre“…, s. 68–78. 
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Lazagnovým prostřednictvím náklady na obhajobu a také se rozhodl finančně zaopatřit 

jejich rodiny. Zvláštní pomoc pak poskytl Augustu Vielovi, příslušníkovi Skupiny 22. 

října, který unikl zatčení. Podle vyšetřování propašoval Feltrinelli Viela do 

Československa, kde jej ukryl ve svém domě poblíž Prahy. Viel se později vyjádřil, že 

v tomto domě spolu s ním bydlela řada dalších levicových bojovníků z celého světa.425 

Italský historik Aldo Grandi se však ve svém Feltrinelliho životopise domnívá, že byl 

Augusto Viel po celou dobu ukryt v Miláně a že stopy, dokazující jeho pobyt 

v Československu, byly falešné.426  

Feltrinelli udržoval styky také s aktivistickou skupinou Manifest (Il Manifesto), 

která se v roce 1969 oddělila od PCI. Manifest stál na podobných pozicích jako Dělnická 

síla a tyto dvě vlivné skupiny spolu dokonce jednaly o sloučení; pro řadu lidí z Manifestu 

však byla Dělnická síla příliš radikální. Feltrinelli s Manifestem také jednal a údajně i 

financoval vydávání jeho stejnojmenných novin.427 Jedna z otázek, v nichž se skupina 

s vydavatelem neshodla, byl jejich vztah k Sovětskému svazu – zatímco Feltrinelli stále 

považoval Moskvu za centrum světového boje proti imperialismu, lidé z Manifestu spíše 

sympatizovali s Čínou a její kulturní revolucí. V roce 1971 lidé z Manifestu založili 

politickou stranu téhož názvu a ve volbách v květnu 1972 se pokusili dostat zástupce 

mimoparlamentní opozice do parlamentu. Giangicomo Feltrinelli jim za tímto účelem 

krátce před svou smrtí poukázal prostřednictvím svého muže „Guntera“ v GAP 300 

milionů lir. I přes tuto podporu však Manifest získal v parlamentních volbách pouhých 

0,7 % hlasů.428  

Feltrinelliho ilegální aktivity a sponzoring terorismu se v žádném případě 

neomezovaly pouze na Itálii; hustou síť kontaktů získaly také v NSR.429 Feltrinelliho 

manželka Inge zprostředkovala kontakt na Ulriku Meinhofovou a jejího muže Klause 

Rainera Röhla, které poznala, když pořádala slavnosti na Syltu. Feltrinelli je pak hostil 

ve svém zámku ve Villadeati, kde s nimi také konzultoval své plány na sardinskou 

revoluci a radikalizaci evropské levice.430 Dobrá známost jej od roku 1967 pojila také 

s jedním z vůdců německého SDS Rudim Dutschkem, na jehož přímluvu začal Feltrinelli 
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také svaz financovat. Rudi Dutschke, který se stal zejména po Vietnamském kongresu 

v roce 1968 mezinárodní hvězdou evropské levice, byl zároveň jedním z klíčových aktérů 

evropského transnacionálního terorismu ve své fázi zrodu.431 Silně se inspiroval 

argentinským guerillerem Che Guevarou, a to nejen v jeho revoluční kázni, ale i 

v osobním životě; svého syna pojmenoval Hosea-Che.432 Spolu s Gastonem 

Salvatorem433 také přeložil a publikoval v němčině Guevarovu slavnou Zprávu pro 

Tricontinental. Byl také prvním, kdo již na počátku roku 1966 použil termín „městská 

guerilla“ – tři roky před vydáním úspěšného Manuálu městské guerilly od Carlose 

Marighelly. Dutschke prosazoval podle Guevarovy ohniskové teorie vznik městských 

guerillových skupin také ve Spolkové republice Německo.434 V září 1967 na sjezdu SDS 

ve Frankfurtu Dutschke promluvil o nutnosti přizpůsobit Guevarovu teorii evropským 

podmínkám: „ ‚Propaganda kulkami‘ (podle Che) ve Třetím světě musí být doplněna 

‚propagandou v metropolích‘.“435 Řekl, že násilí proti systému je ospravedlnitelné, neboť 

se jedná o pouhé proti-násilí. Jeho postoj k násilí však byl komplikovanější; později se 

distancoval od akcí RAF a dalších násilných skupin s tím, že Guevarova výzva na 

vytvoření dvou, tří, mnoha Vietnamů by měla být chápána v sociálně revolučním smyslu, 

nikoli ve smyslu individuálního násilí.436 Podle Wolfganga Kraushaara však Dutschke 

v roce 1969 považoval ozbrojený revoluční boj za legitimní nástroj.437 

V březnu roku 1968 se Feltrinelli finančně podílel na realizaci Vietnamského 

kongresu v Západním Berlíně, pořádaného Dutschkem a SDS, a vystoupil na něm se 

zahajovací řečí. Podle svědectví Dutschkeho manželky Gretchen přivezl Feltrinelli na 

Vietnamský kongres výbušniny a v předvečer události Dutschkeho přesvědčoval, aby je 

převezl do konspiračního bytu a následně je použil proti americkým lodím dovážejícím 

z německých přístavů materiál pro jednotky ve Vietnamu.438 Dutschke však plošný 

                                                           
431 Dutschke na rozdíl od svých kolegů ze Subversivní akce neodsuzoval zcela ani sovětský komunismus; 
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liberálněji v rámci sílící atmosféry „Pražského jara“. PAŽOUT, Jaroslav, Mocným navzdory…, s. 162–180. 
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bombový útok odmítl. Ze svědectví Gretchen Dutschkeové však vyplývá, že již dva 

měsíce po Mezinárodním kulturním kongresu v Havaně, kde Feltrinelli oznámil počátek 

svého ozbrojeného boje, se aktivně podílel na distribuci zbraní a exploziv.  

Feltrinelliho revoluční strategie spočívala v hluboké mezinárodní spolupráci.439 

V roce 1970 zprostředkoval v Paříži setkání vůdců dvou budoucích nejvýznamnějších 

levicových teroristických organizací, Renata Curcia a Andrease Baadera, a spolu s nimi 

se sešli také zástupci francouzské Proletářské levice. Baader se spolu s Ensslinovou 

ukrýval po útěku z Německa v pařížském bytě Régise Debraye, jenž byl toho času 

v bolívijském vězení. Feltrinelli udržoval kontakt i s dalšími německými radikály 

a financoval jejich akce. Peníze poskytl například Michaelu Baumannovi, pozdějšímu 

členu B2J, jenž spolu s dalšími připravoval v únoru 1969 atentát na Richarda Nixona při 

příležitosti jeho státní návštěvy Německa.440 

Feltrinelli rovněž zprostředkoval a financoval cestu Dietera Kunzelmanna a jeho 

kolegů do výcvikového tábora Palestinců, s nimiž byl také jistou dobu v kontaktu. Po 

vzniku PFLP se měl setkat s jejím vůdcem Georgesem Habašem a finančně podpořit 

vznikající buňky Palestinců v Evropě. Ve spolupráci s Palestinci Feltrinelli také 

zorganizoval bombový útok na přístav v izraelské Haifě. Mladý švýcarský radikál Bruno 

Bréguet, jejž Feltrinelli pro tento záměr získal, byl ovšem ještě před útokem zatčen a 

odsouzen k patnácti letům v izraelském vězení.441 Podle některých zdrojů měl mít 

Feltrinelli podíl také na dalším nepodařeném atentátu – jednalo se o bombový útok na 

americké velvyslanectví v Athénách. Operace se však nezdařila a zahynuli při ní pouze 

sami útočníci, Italka Maria Elena Angeloniová a kyperský Řek Giorgio Christou 

Tsikouris. Indicií pro Feltrinelliho participaci mělo být použití vadného časovače stejného 

typu, jaký později použil Feltrinelli při nezdařené akci v Segrate u Milána, která stála jej 

samotného život.442 Pozdější stopy ale ukazovaly spíše na podíl Corrada Simioniho na 

athénské akci.443 

V roce 1971 se Feltrinelli podílel na vraždě bolivijského konzula v Hamburku 

Roberta Quintanilly, jenž byl světovou veřejností viněn z toho, že dal v roce 1967 povel 
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Chomski, Alberto Moravia nebo Jean-Paul Sartre. Na počátku osmdesátých let se Bréguet podílel na 

několika dalších teroristických útocích. V roce 1995 beze stopy zmizel. FOLLAIN, John, Jackal: The 

Complete Story of the Legendary Terrorist, Carlos the Jackal, New York 1998, s. 138–180. 
442 AIG, Anno 1972, 053, 735, L'editore e la sua opera per la preparazione della rivoluzione. 
443 LUCCHESI, R., RAF und Rote Brigaden…, s. 126. 



99 

 

k zastřelení Che Guevary. Vraždu provedla Feltrinelliho zbraní Němka Monika Ertlová, 

žijící po většinu svého života v Bolívii; Feltrinelli se s ní setkal krátce před vraždou ve 

Švýcarsku.444 

Feltrinelliho vazby sahaly i za železnou oponu. Podle zpráv jezdil do Maďarska, 

Německé demokratické republiky a zejména do Československa, kde se objevoval jako 

vyslanec PCI již od padesátých let.445 V šedesátých letech z Prahy létal na Kubu a údajně 

měl v Československu dokonce mít dům, kde ukrýval hledaného teroristu ze Skupiny 22. 

října Augusta Viela.446 České archivy však tyto domněnky nepotvrdily.  

 

Letmé kontakty v první polovině sedmdesátých let 

Odhlédneme-li od Feltrinelliho mezinárodních konexí a nebudeme-li brát v úvahu 

kontakty mezi legálními sympatizanty a aktivisty na radikální levici, které budou 

rozebrány dále v této kapitole, vyjde na povrch, že alespoň do počátku osmdesátých let, 

kdy se evropský levicový terorismus podstatně internacionalizoval, mnoho přímých 

kontaktů mezi italskými a německými teroristickými skupinami neexistovalo. Přesto je 

užitečné se podívat blíže na těch několik „letmých doteků“, a také na postoje, které k sobě 

navzájem teroristé zastávali.  

Není znám žádný důkaz o tom, že by se vůdci první generace RAF a Rudých 

brigád setkali ještě při jiné příležitosti, než byla zmiňovaná schůzka Curcia s Baaderem a 

představiteli francouzské Proletářské levice, zprostředkovaná Feltrinellim v Paříži na 

konci roku 1969. Schůzka ale nevedla k další spolupráci. Jeden z francouzských 

účastníků později vzpomínal, že bylo „nemožné Curciovi a Baaderovi vysvětlit, že v zemi 

Velké revoluce, kde byly vzpomínky na teror dosud živé, si nikdo nemohl dovolit dělat 

její malé napodobeniny. U nás by lidé takovéto roznětky k sudu se střelným prachem 

nikdy nestrpěli.“447 Baader, Ensslinová a Prollová záhy z Paříže odjeli přes Curych do 

Itálie, kde se pak několik měsíců ukrývali. Cestovali přes Milán do Říma a odsud až na 

Sicílii, načež se vrátili zpět do italského hlavního města. Během cest bydleli v domech 

levicových intelektuálů, diskutovali s nimi možnosti ozbrojeného odboje v Evropě a 

poznávali italskou nadšenou revoluční atmosféru, jak to popsal jeden z jejich římských 

hostitelů, spisovatel Peter Chotjewitz, jemuž Baader údajně dokonce nabídl možnost na 
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guerillových akcích spolupracovat.448 V Římě zůstali až do února 1970, kde se s nimi také 

spojil Horst Mahler a přesvědčil je k návratu do Berlína.  

Určitá forma styku v následujících letech pokračovala, byť se jednalo patrně 

o nepřímý kontakt. Jeden z prvních teoretických textů z produkce RAF (autory byli 

pravděpodobně Ulrike Meinhofová a Horst Mahler449), Koncept městské guerilly (Das 

Konzept Stadtguerilla), vyšel v italském překladu v časopise Nuova Resistenza, který byl 

sponzorován Feltrinellim a který publikovaly Rudé brigády.450  

Podle Alberta Franceschiniho byly kontakty mezi RAF a BR přerušeny v roce 

1972 kvůli Feltrinelliho smrti.451 K tématu se vyjádřil také Valerio Morucci v rozhovoru 

pro německý časopis Spiegel, kde ovšem tvrdil, že důvodem byly různé motivace 

k ozbrojenému boji. Rozdíl mezi Rudými brigádami a RAF, byť Morucci přiznal, že 

německou situaci příliš neznal, byl ten, že RAF nevycházela z žádných tradic třídního 

boje a skoro všichni její sympatizanti pocházeli ze studentského hnutí. V NSR podle něj 

nebyly po roce 1968 žádné konflikty v továrnách, zatímco v Itálii bylo studentské hnutí 

promíšené s dělnickým. RAF proto hledala své politické motivy mimo NSR, fixovala se 

na mezinárodní problémy a jejím hlavním nepřítelem se staly USA. Rudé brigády se 

domnívaly, že abstraktnost ideologie RAF je pro skutečný revoluční vývoj škodlivá, 

pročež byly kontakty přerušeny. Morucci také připustil, že v roce 1972 byla RAF silnější 

a známější a že k přerušení kontaktů došlo také proto, že v případném partnerství by Rudé 

brigády byly v nevýhodné pozici.452 

Stejný názor na rozdílný charakter Rudých brigád a RAF vyjádřila také přední 

italská levicová intelektuálka Rossana Rossandová, která v sedmdesátých letech působila 

ve skupině Manifest. V úvodu ke své knize rozhovorů s Mariem Morettim napsala, že 

„Rudé brigády nejsou podobné IRA nebo ETA, a ani OOP, vzešlým z národních nebo 

nacionalistických kořenů […]. Nevznikly, aby osvobodily území nebo aby zajistily 

svobodu lidu. Nejsou podobné ani RAF, ačkoli by se to mohlo podle jejich souběžného 

působení a stejné radikality zdát, a to proto, že přišly na vlně hnutí, dělnického i 

nedělnického, které Německo nemělo. RAF věděla, že je izolovaná, a snažila se 

vyburcovat lhostejný německý lid, do nějž byli dělníci integrováni. Rudé brigády se 
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zrodily z naděje, cítily se být zapuštěny do dělnického hnutí, které bylo vyšší a větší než 

ony […]“.453 Rozdílný pohled vyjádřila německá novinářka Regine Igelová, jež ve svém 

díle naznačila mnohem těsnější a častější styky, stejně jako kontakty s tajnými službami 

různých států.454 Její tvrzení však nejsou příliš důvěryhodně podložená. Historik Stephan 

Scheiper naopak potvrzuje, že po roce 1972 (až do roku 1977 nebo 1978) neexistovalo 

mezi německými a italskými skupinami žádné přímé spojení.455 

V komunikaci z vězení se o Rudých brigádách vyjádřili také členové první 

generace RAF. Není zřejmé, kdo tyto zprávy psal, ale o přezíravém tónu sdělení není 

pochyb: „Ano, jistě – vývoj od aut bonzáků k Sossimu. Akorát: akce Sossi neměla kvalitu. 

Anti-imperialismus je to, o co v této debatě jde. Jinak není ani akce, ani skupina.“456 

V oficiální odpovědi na Curciův dopis byla jejich rétorika méně radikální, ale i zde 

zřetelně vystupovaly rozdíly mezi přístupem obou skupin: Vaše akce – Amerio, 

zapalování aut, Sossi, atd. – byly obecně akce defensivního charakteru.“ Namísto zničení 

imperialismu je podle autora této odpovědi cílem Rudých brigád pouhá reforma 

systému.457  

I přes ideologické rozdíly, které způsobily přerušení vztahů, ale stále panovala 

mezi oběma skupinami solidarita. V prosinci 1974, tedy pouhých několik měsíců po svém 

vlastním zatčení, poslal Renato Curcio dopis, v němž se vyjadřoval ke smrti Holgera 

Meinse. Meinsovu smrt označoval jako vraždu a kritizoval stát i policii, stejně jako 

„mlčící, Springerem krmenou většinu“. V závěru dopisu pak napsal: „Myslím, že musí 

vzniknout sjednocená kontinentální strategie, základ pro akce rozličných organizací, 

které povedou Evropu do poslední války: války za komunismus.“458 Počátkem roku 1975 

zveřejnil Curcio své vyjádření solidarity s uvězněnými členy RAF, kteří se toho času 

nacházeli v hladové a žíznivé stávce.459 Curcio byl však ve vězení a nejsilnější slovo měl 

ve vedení Rudých brigád Moretti, který další spolupráci s německými skupinami 

(prozatím) odmítal.  
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Franceschini dále dodal, že jim byli bližší soudruzi z Hnutí 2. června, kteří 

diskutovali o bytových problémech či o boji tureckých imigrantů.460 Pro řadu pozdějších 

členů německých Tupamaros a B2J měly cesty za italskými revolučními skupinami 

formativní účinek. Kunzelmann a jeho společníci původně naplánovali cestu do Itálie 

v létě 1969 tak, aby dojeli až na Sicílii, kde by pomáhali obětem zemětřesení. Jejich 

hlavním italským kontaktem byla anarchistická skupina Uccelini (Ptáčci), jež také 

navrhla účast na dobrovolnických pracích.461 Podle Kunzelmanna nezáleželo na tom, 

v jakém italském městě se zastavili, neboť Uccelini měli své buňky a příznivce všude. 

Skupina se však až na Sicílii nedostala, neboť se v Římě dostala do logistických problémů 

a během čekání si část účastníků v čele s Kunzelmannem své plány rozmyslela a namísto 

Sicílie se vydala do výcvikového tábora Al-Fatahu v Jordánsku462 – poté, co se ještě 

zastavili pro peníze na cestu u Giangiacoma Feltrinelliho v Miláně.463 

Své zážitky s (budoucími) italskými teroristy z konce šedesátých let popisovala 

i řada dalších německých radikálů. Günther Langer psal o tom, jak získal řadu kontaktů 

u „levicových socialistů ve Vicenze, u starých anarchistů v Carraře, u nakladatele 

Feltrinelliho… u maoistů Renata Curcia v Miláně a dalších.“464 Aktivista a spisovatel 

Peter Schneider strávil v Itálii během protestů několik měsíců; v Tridentu se seznámil se 

studentskými vůdci Maurem Rostagnem a Renatem Curciem, s nímž dokonce nějaký čas 

sdílel byt. Své italské zkušenosti pak předal německému publiku ve svých pamětech i ve 

svém románu Lenz.465 Klíčovou zkušenost představovala cesta do Itálie pro pozdějšího 

člena B2J, Philippa Wernera Saubera, jenž se v roce 1971 dostal v Miláně do kontaktu 

s nedávno vzniklými Rudými brigádami, konkrétně s jejich vůdci Margheritou 

Cagolovou a Renatem Curciem. Silný dojem zanechala italská revoluční atmosféra také 

na budoucím členu RAF Holgeru Meinsovi.466 Cesta do Itálie na počátku sedmdesátých 

let měla velký vliv také na Bernwarda Vespera, bývalého manžela Gudrun Ensslinové, 

jenž se zde dostal do kontaktu s Proletářskou levicí, z níž se později vyvinuly Rudé 

brigády.467  
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465 SCHNEIDER, P., Rebellion und Wahn…, s. 307–325; TÝŽ, Lenz. Eine Erzählung, Hamburg 2005. 
466 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 146–147. 
467 Vesper byl synem známého nacistického spisovatele Willa Vespera. S Gudrun Ensslinovou se zasnoubil 

v roce 1965 a v roce 1967 se jim narodil syn Felix. Ensslinová a Vesper se však později odcizili a žili 

odděleně. Ensslinová žila přechodně s Manfredem Henkelem a v roce 1968 poznala Andrease Baadera, 
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Přímý kontakt Rudých brigád s  Revolučními buňkami podle Morucciho 

neexistoval. Spojení měl zajistit jakýsi Švýcar, aby jim setkání zprostředkoval; byl ale 

zatčen dříve, než k tomu mohlo dojít. Morucci jeho identitu neznal, je ovšem 

pravděpodobné, že se jednalo o osobu napojenou na „Centrálu“. Mohlo jít o Petru 

Krauseovou (Morucci mohl mít pouze obecné informace o švýcarském kontaktu a mohl 

předpokládat, že se jedná o muže), nebo o někoho z jejího okolí (kontakty na Revoluční 

buňky měl například Giorgio Bellini, ale ten byl zatčen až roku 1981).468 

Kontakt s německým prostředím udržovaly zejména agitačně-aktivistické 

organizace, jež se pohybovaly na hranici legality, jako Nepřetržitý boj nebo Dělnická síla. 

Nepřetržitý boj, jehož ideologie obsahovala principy mezinárodní solidarity, získal vliv i 

v německé mimoparlamentní opozici a zakládal po Spolkové republice své báze. 

Spolupracoval ve Frankfurtu s organizací Revoluční boj (Revolutionärer Kampf), pro níž 

byla vzorem i v organizační struktuře a fungování.469  Časopis Wir wollen alles, který 

Revoluční boj vydával, použil za svůj název heslo převzaté od italského Nepřetržitého 

boje – „Chceme všechno“ (Vogliamo tutto). Další heslo, přímo přejaté od této organizace, 

bylo Nehmen wir uns die Stadt! – „Vezměme si město!“ (Prendiamoci la citta!).470  

Dělnická síla ve svých mezinárodních aktivitách úzce spolupracovala 

s Giangiacomem Feltrinellim, s nímž budovala ve Švýcarsku svou evropskou Centrálu. 

Tato struktura, jejíž princip byl již představen výše, zprostředkovala PO například kontakt 

s německým B2J; k setkání několika členů hnutí s Fioronim a Negrim došlo v Miláně 

krátce po Feltrinelliho smrti v březnu 1972.471 V říjnu 1972 se v Curychu konalo 

shromáždění Mezinárodního koordinačního centra, na němž bylo ustanoveno, že je třeba 

zintenzivnit mezinárodní aktivity PO v Německu. Nástrojem k tomu se mělo stát založení 

dalších dvou center po vzoru toho curyšského, a sice v Hannoveru a ve Frankfurtu (pro 

severní a jižní část Německa).472 Nejdůležitějším kontaktem PO ve Spolkové republice 

byl Karl Heinz Roth473, hlavní představitel hamburské extrémně levicové organizace 

                                                           

s nímž již zůstala. KOENEN, Gerd, Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus, Köln 

2003; TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 145–151. 
468 Die RAF und wir – feindliche Konkurrenten… 
469 Významnými členy frankfurtského Revolučního boje byli například bývalí studentští vůdci a budoucí 

politici Joschka Fischer a Daniel Cohn-Bendit. KRAUSHAAR, Wolfgang, Fischer in Frankfurt. Karriere 

eines Außenseiters, Hamburg 2001, s. 24–36.  
470 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 213–222. 
471 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 132. 
472 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 111. 
473 Roth byl členem ilegální KPD, působil jako předseda SDS v Kolíně nad Rýnem. V roce 1975 byl spolu 

s Philippem Wernerem Sauberem, bývalým členem B2J, dopaden policií. Sauber byl v následné přestřelce 

zabit, zatímco Roth incident přežil s těžkými zraněními a v roce 1977 jej soud propustil na svobodu. 

WUNSCHIK, T., Die Bewegung 2. Juni…, s. 549; HIS, RA 02/ 009, 002, (RAF-Sammlung (1.Generation)) 
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Proletářská fronta (Proletarische Front), jež byla rovněž zapojena do Mezinárodního 

koordinačního centra. Dělnická síla také otevřela svou pobočku v Paříži, odkud pak dále 

navazovala kontakty na baskické a palestinské teroristické skupiny.474 

 

Spojenectví a rivalita v italské Autonomii 

Velké množství extrémně levicových subversivních skupin, vzešlých z italského 

studentsko-dělnického protestu, podněcovalo snahy o překonání této roztříštěnosti 

a o vytvoření společné platformy s jednotnými strategickými cíli a potažmo s jednotnou 

organizační strukturou. Jako první učinil pokus o vytvoření jedné silné agitační skupiny 

Giangiacomo Feltrinelli, který až do své smrti udržoval kontakt s většinou relevantních 

organizací. Ve Feltrinelliho tajném bytě ve via Subiaco v Miláně byla po jeho smrti 

nalezena korespondence s jistým Saettou. Až po zatčení Carla Fioroniho v roce 1979 

a díky jeho výpovědi se ukázalo, že toto krycí jméno patřilo Francu Pipernovi, jednomu 

z předních vůdců Dělnické síly. V této korespondenci Feltrinelli vyjádřil přání netříštit 

síly – navrhoval, aby se buď zcela spojili, nebo dělali operace pod různými značkami, ale 

úzce vzájemně spolupracovali.475 Vztahy mezi některými skupinami byly na počátku 

sedmdesátých let silné, zejména díky Feltrinelliho vlivu. Ten vytvářel vazby i mezi GAP, 

Skupinou 22. října či Rudými brigádami. Kongresu Dělnické síly v Říme v roce 1971, 

kde mimo jiné také bylo rozhodnuto o přímém zapojení Dělnické síly do ozbrojeného 

boje a o založení její výkonné odnože Ilegální práce, se zúčastnili jako hosté též dva 

zástupci Rudých brigád a Negri s Curciem posléze své strategie pravidelně 

konzultovali.476  

Od roku 1973 se italskou mimoparlamentní scénu snažila sjednotit organizace 

Dělnická autonomie (Autonomia operaia), též pouze Autonomie nebo Autonomistické 

hnutí. Jednalo se o subjekt, jenž vznikl po rozpuštění Dělnické síly a v jehož čele stanuly 

právě nejvýraznější osobnosti této organizace – Toni Negri, Oreste Scalzone, Franco 

Berardi nebo Franco Piperno. Autonomie sama sebe nepovažovala za organizaci, jako 

spíše za myšlenkový proud, ideologickou oblast, uvolněnou po přesunu PCI směrem 

k politickému středu a zahrnující dědictví operaismu a další prvky italské nové levice. 

                                                           

Presse zur Schweiz; Broschüre zu Morlacchi; Antrag der Bezirksstaatsanwaltschaft gegn Anwälte von 

Krause und Schlegel auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens, 1973–1976. 
474 CALOGERO, Pietro – FUMIAN, Carlo – SARTORI, Michele, Terrore rosso. Dall’Autonomia al 

Partito armato, Roma – Bari 2015, s. 14. 
475 GRANDI, A., La generazione degli anni perduti…, s. 3 
476 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 112. 
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Autonomisté se například výrazně zapojili do silné vlny protestů odehrávajících se 

v mnoha italských městech v roce 1977 (Hnutí 77).477 

Další světlo do fungování Autonomie vneslo svědectví Carla Fioroniho. Fioroni 

byl jedním z předních představitelů Dělnické síly, a zároveň také členem GAP a blízkým 

Feltrinelliho přítelem. Po Feltrinelliho smrti uprchl do Švýcarska, kde jej místní policie 

roku 1975 zatkla a kde následně poskytl vyčerpávající výpověď o italské teroristické 

scéně.478 Podle svědectví některých dokumentů Fioroni dokonce dlouhodobě 

spolupracoval s tajnými službami v Itálii a možná i ve Švýcarsku již před svým zatčením, 

ať už vědomě nebo nevědomě.479 

Podle Fioroniho měla Autonomie silné ilegální křídlo, jež koordinovalo kontakt 

s velkým množstvím italských teroristických skupin, včetně Rudých brigád, NAP, První 

linie a dalších významných aktérů. Autonomie a její koordinační vazby na teroristické 

skupiny měly vytvářet ozbrojenou stranu (partito armato), jež nesla mezi samotnými 

teroristy název Organizace (l’Organizzazione). Účelem této spojené strategie měla být 

ofenziva na více frontách; zatímco teroristické skupiny podnikaly násilné útoky proti 

státním institucím, Autonomie se věnovala agitaci a práci s masami s cílem dosáhnout 

všeobecného lidového povstání proti státu, nebo, jak to formuloval Negri, dlouhotrvající 

občanské války.480 Mnohé interpretace, které na základě Fioroniho svědectví vznikly, se 

však ocitají na hranici konspiračních teorií.481 Italský prokurátor Pietro Calogero, 

                                                           
477 BERARDI, Franco, Anatomy of Autonomy, in LOTRNIGER, S. – MARAZZO, C. (eds.), Italy: 

Autonomy…, s. 148–171, zde s. 155–158. 
478 Fioroni byl zatčen krátce poté, co v roce 1975 v řadách FARO unesl svého přítele a sympatizanta Carla 

Saronia, jenž na následky uspání chloroformem zemřel. BECCARIA, A., Pentiti di niente…, s. 10–22. 
479 BAR Bestand E2200.19-03, Dossier E2200.19-03#1991/198#275*, Piccolo-Krause Petra (coupures 

presse), Anno 1975: dalla Svizzera all’Italia, i „servizi“ di due Stati si scambiano direttive. Oggetto: Carlo 

Fioroni. 
480 NEGRI, A., La fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin, Padova 1976, s. 102–103. 
481 Rozsáhlou analýzu Autonomie představila ve své knize americká novinářka Claire Sterlingová. Podle 

ní byla Autonomie přísně organizovaným tělesem, které pomáhal založit již Feltrinelli. Tato Organizace 

měla podle ní mít těsné vazby na IRA, ETA, RAF, francouzskou extrémní levici, Palestince, Černé pantery 

i Tupamaros. Všechny tyto skupiny se měly sejít již v roce 1971 na Feltrinelliho a Negriho pozvání ve 

Florencii, kde se údajně hovořilo o taktikách městské guerilly a také o vzájemných vztazích, dodávkách 

zbraní a síti sdílených konspiračních bytů, kde se mohli teroristé ukrývat i mimo svou domovinu. Další 

obdobná setkání se údajně konala v Bejrútu, Tripolisu, Dublinu nebo Bělehradě. Feltrinelli a Negri měli na 

základě tohoto spojenectví přivést do Itálie palestinské instruktory, kteří trénovali italské teroristy 

v piemontských a švýcarských horách, a vyjednat účast ve výcvikových táborech v Libanonu pro stovky 

dalších Italů. Okolo tisícovky italských radikálů se pak mělo zúčastnit libanonské občanské války. 

Sterlingová dále uvedla, že kvůli financování svých operací spolupracovala Autonomie s italskou mafií, 

především kalábrijskou ‘Ndranghettou, a s žoldáky z francouzské cizinecké legie, s nimiž podnikala 

bankovní loupeže a únosy dělíc výdělky půl na půl. Je ovšem nutné vyzdvihnout, že závěry Sterlingové 

nejsou často podloženy přesvědčivými důkazy a zdroji informací a že badatelé, zabývající se ve svých 

pracích Rudými brigádami a dalšími teroristickými organizacemi, tyto závěry nezohledňují. STERLING. 

C., The Terror Network…, s. 202–227. 
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zodpovědný za uvěznění vůdců Autonomie Negriho, Scalzoneho a Velsceho v dubnu 

1979, se k tomuto případu později vyjádřil ve své knize: „Spojenectví [mezi Autonomií 

a Rudými brigádami] se projevovalo pravidelnými setkáními jejich špiček, srovnáváním 

politických linií, vypracováním programů a uskutečňováním ‚kumulativních‘ akcí (jako 

v Mirafiori)482, a ještě častěji vybranými a koordinovanými akcemi se stejným, 

antiinstitucionálním cílem. Když se tato konvergence konkretizovala v politických činech 

a specifických společných programech, dal se jí název ‚ozbrojená strana‘.“483 Podle 

určitých teorií se měly špičky Autonomie podílet i na únosu Alda Mora – například 

telefonát z 30. dubna 1978 do Morova domu měl vykonat Negri a telefonické oznámení 

z 9. května, ohlašující Morovu smrt, prý provedl Piperno. Podle historiografa Rudých 

brigád Marca Clementiho však styky mezi oběma organizacemi nikdy na tak důvěrné 

úrovni nebyly. Curcio s Negrim spolupracovali na vydávání společného časopisu 

Controinformazione a pravidelně se v tajnosti scházeli. Moretti se v roce 1978 se zástupci 

Autonomie setkával a jednal s nimi o založení nového časopisu Metropoli. Než byli ale 

vůdci Autonomie pozatýkáni, vyšlo pouze nulté číslo.484  

Autonomie byla velmi aktivní ve své agitační činnosti a v rozvíjení domácích 

i zahraničních kontaktů. Starala se také o dědictví Dělnické síly a Giangiacoma 

Feltrinelliho v případě švýcarské Centrály a poskytovala oporu levicovým radikálům na 

útěku; pomohla se například postarat o členku RAF Astrid Prollovou, které pomohla 

k útěku z Německa přes Švýcarsko Petra Krauseová.485 Autonomie však byla také velmi 

pravděpodobně přímo zapojena do pašování zbraní ze Švýcarska za pomoci kontaktů 

Krauseové a advokáta Sergia Spazzaliho – o těchto kanálech je více pojednáno dále v této 

kapitole.  

Aktivity Autonomie ohledně propojování italských teroristických organizací 

nesly v druhé polovině sedmdesátých let své plody. V létě roku 1976 se Rudé brigády 

sešly se zástupci dalších významných organizací italského ozbrojeného boje, a přestože 

byly podle Valeria Morucciho na této schůzi Rudé brigády zbylými dvěma organizacemi 

kritizovány kvůli své radikalizaci a zbytečnosti zavraždění prokurátora Francesca Coca, 

                                                           
482 Tímto pojmem jsou míněny opakované okupace podniku Fiat-Mirafiori s násilnými výstřelky, na nichž 

spolupracovaly i Rudé brigády a Dělnická síla. 
483 CALOGERO, P. – FUMIAN, C. – SARTORI, M., Terrore rosso…, s. 142. 
484 CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 234–236.  
485 HIS, He, B/ 001, 003, ((RAF Sammlung (1.Generation)) Handakte Hans Heinz Heldmann zu Petra 

Krause vom September 1974 bis Juli 1976; FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione 

sovranazionale…, s. 112 
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dokázaly skupiny nalézt společnou řeč.486 Zejména Rudé brigády a NAP spolu měly 

v této době začít spolupracovat úžeji. Milánské kolony obou organizací spolu sporadicky 

kooperovaly již v roce 1974, ale významnější spolupráce, zahrnující společné 

koordinované útoky, měla začít na počátku roku 1976. Zaměřovala se především na útoky 

na policejní stanice a správy věznic, což odpovídalo tématům, na nichž se obě skupiny 

shodly.487 V březnu 1976 došlo k několika teroristickým akcím proti různým cílům 

v Miláně, Turíně, Janově, Římě, Neapoli, Florencii a Pise, k nimž se ve společných 

prohlášeních přihlásily obě dvě organizace.488 Po roce 1979 se s prosazením 

protiteroristických zákonů znovu objevila možnost sjednocení Rudých brigád, První linie 

a NAP. Vůdci těchto tří skupin konzultovali tuto variantu po zatčení některých jejich 

vedoucích členů a odhalení tajných úkrytů.489 Historik Angelo Ventura hovoří o 

centralizaci ozbrojeného boje v Itálii po roce 1973 s Autonomií jako hlavním spojovacím 

činitelem. Ventura předpokládá, že Autonomie měla přímý vliv i na Rudé brigády, a sice 

prostřednictvím organizační reformy a nově vzniklého Strategického vedení, jehož schůzí 

se měli účastnit i zástupci Autonomie.490 

 Mezi dvěma nejvýznamnějšími teroristickými organizacemi v Itálii, tedy mezi 

Rudými brigádami a První linií, však od počátku panovala určitá rivalita. Přestože spolu 

určitým způsobem spolupracovaly a solidarizovaly, jejich přístup k ozbrojenému boji byl 

rozdílný a dával prostor pro vzájemnou kritiku. Brigadista Enrico Fenzi také popsal, že 

během jeho prvního pobytu ve vězení (1979–1980) „vypukla válka mezi soudruhy, mezi 

Rudými brigádami a První linií“, kterou se Fenzi podle svých slov snažil uklidnit.491 Podle 

Marca Scavina z První linie přetahovali tajně členové Rudých brigád ostatní ve vězení do 

své organizace.492 

Rudé brigády nekladly důraz na evropský rozměr své činnosti. V rozhovoru pro 

Potere Operaio ze 14. března 1973 odpověděly na otázku, zda jednají na národní nebo 

kontinentální úrovni: „Sledovat revoluční iniciativy v evropském nebo mediteránním 

rozměru je krajně důležitý požadavek. Je nám vnucován nadnárodními kapitalistickými a 

mocenskými strukturami. Abychom tam dospěli, musíme především rozšířit třídní válku 

                                                           
486 MORUCCI, Valerio, La peggio gioventù. Una vita nella lotta armata, Milano 2004, s. 104. 
487 HIS, RA 02/ 035, 004, (RAF Sammlung (1.Generation)) Entwicklung zur Einheitsfront in Italien. 
488 CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 142–144. 
489 ACS, Direttiva Prodi, AISE Moro, Facsicolo 129, Milano 16. gennaio 1979, „Nel quadro delle iniziative 

alla ricerca di nuovi elementi inseriti o inseribili negli ambienti frequentati dagli aderenti o fiancheggiatori 

delle organizzazioni eversive di destra o sinistra fonte fiduciaria, di attendibilitá non valutata“. 
490 VENTURA, Angelo, Per una storia del terrorismo italiano, Roma 2010, s. 15–17. 
491 FENZI, Enrico, Armi e bagagli, Un diario dalle Brigate Rosse, Genova – Milano 1998, s. 78. 
492 AIP, Intervista con Marco Scavino. 
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v naší vlastní zemi, ale také být připraveni zapojit se do konkrétních iniciativ a bojů, jak 

to bude mezinárodní revoluční komunistické hnutí vyžadovat.“493 Přesto však určité 

zahraniční kontakty udržovaly, zpočátku zejména skrze Giangiacoma Feltrinelliho. Po 

jeho smrti příležitostně poskytoval náhradu za tyto ztracené mezinárodní kontakty 

Corrado Corghi, bývalý regionální tajemník Křesťanské demokracie z Reggio Emilia, 

náležící k levicovému křídlu strany. Corghi se znal s Franceschinim a dalšími 

reggianskými brigadisty (jako byl například Roberto Ognibene nebo Prospero Gallinari) 

z dob působení Bytové skupiny; byl mezi mladými radikály oblíben, neboť se údajně 

osobně znal s Fidelem Castrem, Ernestem Guevarou nebo Carlosem Marighellou.494 

Corghi pomohl Rudým brigádám během únosu prokurátora Maria Sossiho v roce 1974, 

kdy teroristé výměnou za propuštění rukojmího požadovali svobodu pro vězněné členy 

Skupiny 22. října. Franceschini jej kontaktoval s prosbou, zda by nemohl zajistit převoz 

propuštěných vězňů do jiného státu, a Corghi domluvil přes svůj kontakt na kubánském 

velvyslanectví ve Vatikánu transfer na „ostrov svobody“. Dohodu však znemožnil Enrico 

Berlinguer, jehož PCI zastávala pozici nevyjednávání s teroristy.495 Berlinguer měl 

požádat Leonida Brežněva, aby u Castra intervenoval a dohodu překazil – Itálie za to 

měla na Kubu dodat nové traktory značky Fiat. Po nezdařeném pokusu na Kubě se Corghi 

ještě pokusil vyjednat převoz do Alžírska nebo Severní Koreje, ale ani tyto snahy 

neuspěly.496 

Určitou mezinárodní spojkou se měl stát františkánský mnich Silvano Girotto, 

zvaný „bratr Samopal“ (frate Mitra), jenž bojoval v Alžírsku a později v revolučních 

bojích v Latinské Americe. Jak se však záhy ukázalo, Girotto pracoval pro italské tajné 

služby a jeho úkolem bylo infiltrovat organizaci a nalákat vůdce Rudých brigád do 

pasti.497 Díky jeho akci došlo k dopadení dvou hlavních představitelů skupiny, Renata 

Curcia a Alberta Franceschiniho. Corghi později uvedl, že Girotto byl v Jižní Americe 

známý jako kolaborant s CIA.498 Významnější kontakty ale Rudé brigády navázaly až 

poté, co se celosvětově proslavily únosem a vraždou Alda Mora. 

                                                           
493 HIS, Jü, K/ 012, 016, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Interview mit den Brigate Rosse in Potere 

Operaio 1973. 
494 FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa sono…, s. 46. 
495 Tento postoj zaujala komunistická strana i během únosu Alda Mora. PCI prosazovala umírněnou politiku 

historického kompromisu a tímto způsobem se snažila co možná nejvíce distancovat od teroristických 

skupin a předejít úvahám o možných kontaktech nebo sympatiích.  
496 PERGOLIZZI, P., L'Appartamento..., s. 132–135. 
497 BOCCA, Giorgio, Gli anni del terrorismo. Storia della violenza politica in Italia dal '70 ad oggi, Milano 

1989, s. 120. 
498 PERGOLIZZI, P., L'Appartamento..., s. 140. 
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Světový rozměr německé revoluce 

Jak již bylo naznačeno v první kapitole, v NSR neexistovalo v porovnání s Itálií 

či Francií silné dělnické hnutí, a místní teroristické skupiny přijímaly více 

internacionalistickou ideologii. Německá mimoparlamentní opozice reflektovala 

především globální témata, jako byla vietnamská válka, Maova kulturní revoluce, 

revoluční a guerillové boje v Africe a Jižní Americe nebo arabsko-izraelský konflikt. 

Vietnamský kongres, pořádaný v Berlíně v únoru 1968, byl vyvrcholením jak těchto 

internacionalistických tendencí, tak také celého protestního hnutí. Dieter Kunzelmann 

popsal rok 1969 jako rok, kdy se „všichni vydávali na cesty – sami do sebe, za guru do 

Indie, do Itálie, kde burácel třídní boj a skutečný život, za osvobozeneckými hnutími Jižní 

a Střední Ameriky nebo do Palestiny.“499 O stycích s italskou novou levicí již bylo 

pojednáno výše; zásadní vliv na utváření a fungování německých teroristických skupin 

však měly i osoby a subjekty z dalších zemí. 

RAF považovala solidaritu se Třetím světem za důležitou součást své ideologie 

a odkazovala k protiimperialistickému boji ve svých komuniké. Po bombových útocích 

na základnu Spojených států v Heidelbergu a Frankfurtu v květnu 1972 organizace 

napsala: „Západní Německo a Západní Berlín by už neměly být bezpečné základny pro 

stratégy vyhlazení ve Vietnamu. Musejí vědět, že zločiny, spáchané na vietnamském lidu, 

jim udělaly nové nepřátele, a že na celém světě nebude místo, kde by se mohli schovat 

před útoky revolučních guerillových jednotek. […] Vytvořte dva, tři, mnoho 

Vietnamů!“500 Irmgard Möllerová v rozhovoru uvedla, že je podstatně ovlivnila 

Konference tří kontinentů a guerillová hnutí v Brazílii, Bolívii, Nikaragui či na Kubě; 

největší význam však pro ně měl fakt, že proti imperialistickému systému existuje 

globální hnutí a že ve svém boji nejsou sami.501 Obdobné názory mělo i B2J, které se 

samo chápalo jako „pátá kolona Třetího světa v Evropě.“502 

Mezinárodní rozměr německého levicového protestu byl také pravděpodobně 

významným radikalizačním faktorem především pro TWB a RAF. Již od počátku jejich 

existence v roce 1969 totiž probíhala spolupráce těchto skupin s palestinskými teroristy, 

díky níž prošli němečtí teroristé tréningem ve vedení guerillového boje ve výcvikových 

                                                           
499 KUNZELMANN, D., Leisten Sie keinen Widerstand…, s. 107. 
500 Anschlag auf das Hauptquartier der US-Army in Frankfurt/Main. Erklärung vom 14. Mai 1972, in RAF, 

Die Texte und Materialen…, s. 145. 
501 TOLMEIN, O., „RAF – Das war für uns Befreiung“…, s. 33–36. 
502 WUNSCHIK, T., Die Bewegung 2. Juni… s. 538. 



110 

 

střediscích hnutí Al-Fatah.503 Z palestinských organizací později spolupracovali němečtí 

radikálové především s PFLP, jež vznikla spolu s dalšími teroristickými nebo polo-

teroristickými skupinami po katastrofální porážce arabských sil izraelskými vojsky 

v takzvané šestidenní válce v červnu 1967.504 PFLP byla založena palestinským 

křesťanem Georgesem Habašem jako marxisticko-leninistická protiimperialistická 

organizace, jež byla součástí Organizace za osvobození Palestiny (OOP).505 Na rozdíl od 

jiných součástí OOP nehrál v ideologii PFLP prakticky žádnou roli islámský 

fundamentalismus; klíčovými prvky byly spíše panarabský nacionalismus a národní 

osvobození. PFLP (a spolu s ní i ostatní palestinské organizace) se od počátku profilovala 

jako velmi internacionalistická. Nemožnost působit ve svém domovském teritoriu, jehož 

osvobození bylo hlavním cílem organizace, vedla ke strategii demonstrativních akcí 

v celém světě.506  

PFLP rozšířila na konci šedesátých let svou síť do západní Evropy a získala si 

jméno především svými teroristickými útoky v zahraničí, jako byl například únos letadla 

izraelské společnosti El Al v červenci 1968 nebo série čtyř únosů letadel v Curychu, 

Londýně a Amsterodamu v září 1970.507 Tyto útoky byly zorganizovány zahraniční 

odnoží PFLP, jež nesla název Vnější operace (External Operations) a jejíž hlavou se stal 

palestinský lékař z ortodoxní křesťanské rodiny Wadía Haddád. V Evropě velel operacím 

alžírský bojovník Mohamed Boudia, jenž byl v roce 1973 zabit izraelskými agenty 

v rámci operace Boží hněv.508 

                                                           
503 KRAUSHAAR, W., Die Bombe in jüdischen Gemeindehaus…, s. 116 – 141. 
504 K přijetí teroristických metod vedlo Palestince po prohře zejména vědomí, že na armády arabských států 

se nelze nadále spoléhat. CRENSHAW, Marta, The Causes of Terrorism, in Comparative Politics, Vol. 13, 

No. 4 (Jul., 1981), s. 379–399, zde s. 389.  
505 OOP byla založena v roce 1964 a sdružovala subjekty, které bojovaly za palestinskou nezávislost. 

Nejvýznamnější součástí byl od roku 1967 Al-Fatah, vedený Jásirem Arafatem, a druhou největší 

organizací byla Habašova PFLP. 
506 TOPHOVEN, Rolf, Die Palëstinenser und das Netz des internationalen Terrorismus, in FUNKE, M. 

(ed.), Terrorismus…, s. 198–223. 
507 Tři z unesených letadel přistály na bývalé britské základně Dawson’s Field v Jordánsku, toho času pod 

kontrolou PFLP. V reakci na tyto únosy vyhlásil 16. září král Husajn stanné právo a jordánská armáda 

vyhnala palestinské radikály ze svého území; ti našli nový azyl především v Libanonu. Vyhnání z Jordánska 

v září 1970 dalo vzniknout teroristické skupině Černé září. Viz např. COOLEY, John K., Green March, 

Black September. The Story of Palestinian Arabs, London 1973.  
508 Operace Boží hněv byla akcí izraelských tajných služeb, jejímž hlavním cílem bylo dosáhnout pomsty 

za vraždy izraelských sportovců na Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Boudia osobně se na 

mnichovském útoku nepodílel, ale byl zároveň operativcem skupiny Černé září, jež atentát zorganizovala. 

ATKINS, Stephen, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, London 2004, 

s. 288; FOLLAIN, J., Jackal…, s. 39–39. 
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PFLP si na konci šedesátých let dělala kontakty na četné národní guerilly na 

Blízkém východě i ve vzdálenějších krajinách.509 Z Evropanů to byl například 

Giangiacomo Feltrinelli, jenž se měl krátce po založení PFLP s Habašem sejít a v duchu 

závěrů Konference tří kontinentů jej podpořit v protiimperialistickém revolučním boji. 

Feltrinelli zároveň financoval tuto expanzi a také zprostředkoval kontakty s německými 

teroristy z TWB či RAF.510 Němci pak na základě těchto kontaktů podstupovali 

komplexní vojenský výcvik v palestinských táborech v Jordánsku a později (po vyhnání 

Palestinců jordánskými vojsky v září 1970) také v Libanonu, Alžírsku, Libyi, Iráku nebo 

v Jižním Jemenu.511 Výcviků, jež se konaly až do druhé poloviny sedmdesátých let, se 

účastnily i Revoluční buňky či druhá generace RAF. Podle Hanse Joachima Kleina byly 

dokonce akce mezinárodního křídla RZ na PFLP závislé, protože samy neměly dostatek 

peněz, zbraní a mezinárodní podpory.512
  

Zrušení palestinských základen v Jordánsku, jež bylo důsledkem zahraničních 

akcí PFLP, zapříčinilo mimo jiné také nesvár mezi Haddádem a Habašem. Habaš byl 

kvůli ztrátě pozic v Jordánsku pod tlakem zbytku OOP, a aby předešel dalším konfliktům 

uvnitř palestinského hnutí, dal pokyn Haddádovi, aby se nepouštěl do dalších únosů 

letadel v zahraničí. Haddád ovšem neuposlechl a dál působil na mezinárodní teroristické 

scéně; v důsledku toho pak byl i se svou odnoží nucen PFLP opustit.513 Většina 

německých teroristů pak spolupracovala právě s jeho organizační strukturou, a ta se po 

rozkolu s Habašovým vedením nezměnila. Teroristické operace se již před rozkolem 

                                                           
509 Jednalo se například o tyto guerillové skupiny: Lidová fronta za osvobození arabského zálivu (Popular 

Front for the Liberation of the Occupied Arabian Gulf), vzniklá v září 1968 z Fronty za osvobození Dhofaru 

(Dhofar Liberation Front); Fronta za osvobození Eritreje (Eritrean Liberation Front); sekulární íránská 

marxisticko-leninistická Organizace íránských guerillových lidových fedayínů (Organization of Iranian 

People's Fedai Guerrillas); Lidová fronta za osvobození Turecka (Turkish People‘s Liberation Front) a 

Osvobozenecká armáda tureckého lidu (Turkish People's Liberation Army); Japonská Rudá Armáda. 

SKELTON-ROINSON, T. Im Netz verheddert…, s. 844. 
510 STERLING, C., The Terror Network…, s. 39–41. 
511 Lidová republika Jižní Jemen vznikla z bývalého britského protektorátu Aden získáním nezávislosti 

v roce 1967. Hlavní politickou silou v zemi se v roce 1970 stala místní extrémně levicová Jemenská 

socialistická strana. Nový režim podporoval také guerilly v ománském Dhofaru, v Severním Jemenu 

a Frontu za osvobození Ertireje v Etiopii. V sedmdesátých letech byl pod značným vlivem SSSR a NDR. 

SKELTON-ROBINSON, T., Im Netz verheddert…, s. 834. 
512 H. J. Klein – Interview (Übersetzung aus Liberation Nr. 1450–1454 vom 3. 10. – 7./8. 10.1978), in 

KLEIN, H. J., Rückkehr in die Menschlichkeit…, s. 286–287. 
513 Rozkol mezi Habašem a Haddadem zapříčinily i jiné problémy než jen spor o únosy letadel; jednalo se 

především o zápas o hegemonii uvnitř organizace mezi dvěma výraznými osobnostmi. Haddadův odchod 

nastal po akci v Entebbe v roce 1976. TOPHOVEN, R., Die Palëstinenser…, s. 205. Skelton-Robinson 

ovšem upozornil na možný rozkol již mezi roky 1974 a 1976. SKELTON-ROBINSON, T., Im Netz 

verheddert…, s. 851. 
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zřídka konaly pod hlavičkou PFLP, namísto níž se používala celá řada různých 

zástupných názvů.514 

Důležitým aktérem palestinské teroristické sítě a konektorem s německým 

prostředím byl venezuelský revolucionář Ilich Ramirez Sánchez, známý také pod 

přezdívkami „Carlos“ nebo „Šakal“.515 Carlos se přidal k boji za palestinskou věc v roce 

1970, kdy bojoval v konfliktu s jordánským vojskem, poté se přidal k Haddadovu 

ozbrojenému křídlu PFLP a spolupracoval s Mohamedem Boudiou i jeho nástupcem 

Michelem Mourkabalem.516 V řadách PFLP pak navázal spolupráci s německými 

teroristy, s nimiž podnikl například útok na konferenci OPEC ve Vídni v roce 1975.517 

PFLP se podílela i na dalších velkých teroristických akcích RZ a RAF, jako byl únos 

letadla do Entebbe v Ugandě v roce 1976 nebo únos letadla do somálského Mogadiša 

v roce 1977. RAF konzultovala a koordinovala s evropskou odnoží PFLP také plány na 

útok na ambasádu ve Stockholmu v roce 1975.  

Zbraně pro tuto akci zajistil Siegried Haag a Elisabeth von Dycková od švýcarské 

AKO v čele s Petrou Krauseovou. Podle původního plánu se mělo jednat o velkou 

mezinárodní akci, při níž by byly obsazeny německé ambasády v Amsterodamu, Bernu, 

Kodani a Londýně. Tyto plány diskutoval Carlos a Michel Mourkabal s RAF a údajně byl 

nakonec stockholmský cíl vybrán na jejich doporučení.518 Dvojice teroristů pak přijela do 

Stockholmu pouhé dva dny před útokem a s lidmi z „Komanda Holger Meins“, jež mělo 

akci provést, hovořila o posledních detailech.519  

Jedním z nejznámějších teroristických útoků na německém území se stal masakr 

na letních Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, kdy zaútočila ozbrojená 

jednotka teroristické organizace Černé září na izraelskou sportovní výpravu.520 Do této 

                                                           
514 SKELTON-ROBINSON, T., Im Netz verheddert…, s. 852. 
515 Podle populárního románu Den pro Šakala (The Day of the Jackal) britského spisovatele Fredericka 

Forsytha. 
516 Mourkabal byl v červnu 1975 v Paříži zatčen a vyslýchán, a následně přivedl tři policisty do tajného 

bytu. Carlos, který se v onom bytě zrovna nacházel, si prostřílel cestu ven. Zabil Mourkabala a dva 

policisty; třetí byl těžce zraněn. SCHWIND, H.-D., Zur Entwicklung des Terrorismus…, s. 37–38. 
517 Na útoku na ministry zemí OPEC se pravděpodobně podílel i irácký prezident Saddám Husajn, jenž měl 
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Muammar Kaddáfí. FOLLAIN, J., Jackal…, s. 102–103; PREECE, Julian, Baader-Meinhof and the Novel. 
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518 Carlos měl již s akcí tohoto druhu zkušenost, když v roce 1974 pomohl Japonské Rudé armádě 

s plánováním útoku na francouzskou ambasádu v Haagu. Japonští teroristé vzali zaměstnance 

velvyslanectví jako rukojmí a žádali výkupné, propuštění jednoho člena své organizace a bezpečný odlet 

letadlem. Jejich požadavky byly splněny. DERICHS, Claudia, Die Japanische Rote Armee, in 

KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 809–827. 
519 SKELTON-ROBINSON, T., Im Netz verheddert…, s. 874. 
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akce se němečtí levicoví extremisté rovněž zapojili, když Palestincům poskytli svou 

organizační pomoc.521 Je pozoruhodným faktem, že silné protiizraelské (respektive 

protižidovské) cítění se vyskytovalo u německé radikální levice i pravice, a palestinští 

teroristé kontaktovali oba tyto jinak nesmiřitelně znepřátelené póly politického spektra 

s žádostí o logistickou pomoc při organizaci útoku.522  

Německé levicové prostředí se nicméně za útok postavilo. RAF se ve své stati, 

vydané v listopadu 1972, důkladně věnovala analýze tohoto teroristického útoku 

a jednoznačně jej podpořila. „Akce ‚Černého září‘ v Mnichově učinila podstatu 

imperialistické vlády a protiimperialistického boje prohlédnutelnou a rozpoznatelnou 

jako ještě žádná revoluční akce v Západním Německu nebo Západním Berlíně. Byla 

zároveň protiimperialistická, protifašistická a internacionalistická. […] Na akci Černého 

září není nic k nepochopení. Vzali rukojmí ze země, která provozuje politiku vyhlazení. 

Nasadili své životy, aby osvobodily své soudruhy. Nechtěli zabíjet. Opakovaně 

prodloužili své ultimátum. Vzhledem k neústupnému postoji Izraele navrhli, že si 

ponechají izraelské rukojmí jako vězně. Izraelští rukojmí byli s tímto východiskem 

srozuměni. Byli německými úřady zklamáni stejně tak jako revolucionáři. Německá 

policie zmasakrovala revolucionáře i rukojmí.“523 

Německý internacionalismus otevřel také možnosti kontaktů se zeměmi 

východního bloku a především s NDR. Agentem východoněmeckého Ministerstva státní 

bezpečnosti se stal v roce 1962 zakladatel RAF Horst Mahler, o pouhé dva roky později 

však spolupráci z neznámých důvodů ukončil. „K jeho politickému mínění lze 

konstatovat, že ve vší otevřenosti zastává názory nepříliš odlišné od naší strany,“ stálo 

v jeho záznamu.524 V jistém smyslu pracovala pro NDR i Ulrike Meinhofová, jež byla 

členkou z Východního Německa financované KPD. Kontakty pak navázali především 

příslušníci druhé generace. V osmdesátých letech spolupracovali se Stasi Brigitte 

Heinrichová i její partner, významný levicový advokát Klaus Croissant.525 Svůj kontakt 

v NDR mělo i B2J v osobě Inge Viettové.526 Viettová, jež se později připojila k RAF, 

                                                           
521 Podle Hanse Joachma Kleina poskytly pomoc Revoluční buňky a Wilfried Böse. KLEIN, H. J., Rückkehr 
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a devět dalších osob z této organizace (včetně například Susanne Albrechtové) získalo 

v osmdesátých letech v NDR nové identity a žilo zde v utajení až do pádu Berlínské zdi. 

Do spojení se Stasi vstoupil také Johannes Weinrich z Revolučních buněk, jenž zařídil ve 

Východním Berlíně základnu Carlosově mezinárodní teroristické organizaci.527 

 

Případ Petry Krauseové a curyšského anarchistického kroužku 

Povahu kontaktů a cirkulace materiálu dále přiblíží příklad druhého významného 

uzlu v italsko-německé transnacionální teroristické síti, jímž se stala švýcarská 

Anarchistická bojová organizace (Anarchistische Kampforganisation; AKO).528 Ta 

v polovině sedmdesátých let navázala především zásluhou německo-italské teroristky 

Petry Krauseové širokou paletu mezinárodních styků. Krauseová tak částečně navazovala 

na Giangiacoma Feltrinelliho, jemuž na počátku sedmdesátých let pomáhala s budováním 

kontaktů ve Švýcarsku.529 

Skupina mladých curyšských anarchistů, která bývá označována jako AKO, 

začala vyvíjet činnost na počátku sedmdesátých let. Tři klíčoví členové skupiny – Daniel 

von Arb, Peter Egloff a Urs Städeli – se radikalizovali po studentských protestech roku 

1968. Ačkoli byli původně stoupenci nenásilných metod boje (zejména von Arb), pod 

vlivem Guevarových a Marighellových textů postupně začali studovat taktiky městské 

guerilly, učit se zacházet se zbraněmi a vyrábět Molotovovy koktejly.530 Na jejich příklon 

k anarchismu měl největší vliv francouzský levicový radikál Raimond Birgin, který je 

představil francouzskému anarchistickému prostředí. Birgin se posléze přestěhoval do 

Curychu a stal se krátce členem organizace.531 V evropském anarchistickém hnutí 

skupina brzy našla nový smysl svého boje a mezinárodní anarchistická solidarita se stala 

klíčovým prvkem její ideologie. Podle von Arba byl anarchismus (neboli „svobodný 

marxismus“, jak podle něj znělo přiléhavější označení) jedinou ideologií, která by byla 

                                                           
527 WUNSCHIK, T., Das Ministerium für Staatssicherheit und der Terrorismus in Deutschland, in 

TIMMERMANN, Heiner (ed.), Diktaturen in Europa im 20. Jahrhundert – der Fall DDR, Berlin 1996, 

s. 289–302, zde 289–291. 
528 Skupina neměla nikdy oficiální jméno, zažitým označením je „Anarchistická bojová organizace“. 

V literatuře a tisku je AKO někdy také označována jako Skupina Petry Krauseové (Petra Krause Gruppe), 

avšak tento název nemůže být používán pro skupinu před tím, než začala s Krauseovou spolupracovat, a 

také činnost celé organizace příliš personalizuje.  
529 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 422–444. 
530 HIS, He, B/ 018, 006, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlungsverfahren gegen Brigitte Heinrich: 

Vernehmung Peter Egloff 1975 
531 Birgin měl také uskutečnit bombový útok na švýcarského byznysmena Dietera Brühleho. AKO posléze 

přestala s Birginem spolupracovat z důvodu jeho údajné nespolehlivosti. HIS, He, B/ 003,014, (RAF-

Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich Band VI/1 – Transport von Minen 

und Handgranaten. 1975. 
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skutečně schopna zajistit lidem svobodu. „Fašismus je diktaturou jedince nebo malé 

skupiny, komunismus je diktaturou proletariátu, demokracie je diktaturou většiny.“532  

Skupina AKO se zformovala na jaře roku 1971 v Curychu. Prvním krokem 

mladých anarchistů bylo to, že se přestali účastnit demonstrací a veřejných 

solidarizačních kampaní, aby na sebe neupozorňovali policii. Posléze začali 

shromažďovat zbraně – ještě před koncem roku provedli dvě loupeže v armádních 

skladech v obci Uitikon. Feltrinelli měl v helvétské zemi několik svých skrýší a získávat 

výbušniny, zbraně a munici sem jezdili obstarávat také příslušníci Rudých brigád nebo 

Dělnické síly. Renato Curcio uvedl, že získat zbraně ve Švýcarsku bylo jednodušší díky 

povinné vojenské službě a tomu, že každý je měl doma.533 Švýcarské zbraně hrály roli i 

v dějinách dalších teroristických skupin v celé Evropě – používali je také extrémisté 

v Německu, Španělsku nebo Irsku. Členové AKO si brzy uvědomili, jaké jim jejich 

postavení přináší možnosti, a zapojili se do evropské teroristické sítě především jako 

distributoři zbraní a výbušnin.  

První subversivní akcí curyšské skupiny se stal žhářský útok proti švýcarské firmě 

ITT, který proběhl na výročí smrti Ernesta Guevary v říjnu 1972 – firmu ITT zvolila AKO 

kvůli jejím „reakčním aktivitám“ v Latinské Americe. Mezinárodní ohlas 

v anarchistickém hnutí vzbudil svým činem také italský anarchista Giovanni Marini, 

který byl zatčen za vraždu člena krajně pravicového Italského sociálního hnutí 

(Movimento sociale italiano, MSI) Carla Falvelly. Na jeho podporu vystoupila i AKO, 

jež v září 1973 podnikla bombový útok proti italskému konzulátu v Curychu, neboť 

vražda fašisty, jak se skupina vyjádřila, by neměla být trestána.534 

Od roku 1973 navazovala AKO styky s Itálií. V listopadu toho roku přivezla 

skupina dodávky kradených výbušnin, které si převzaly dvě osoby italské národnosti, 

známé pod krycími jmény „Luigi“ a „Lucca“. Totožnost těchto dvou lidí nebyla dosud 

zjištěna.535 Ve stejném roce se švýcarští extremisté seznámili během své cesty do Milána 

také s Robertem Manderem, italským anarchistou, který jim následně zprostředkoval řadu 

dalších kontaktů a na několika akcích s nimi osobně spolupracoval. Roberto Mander také 

později zprostředkoval setkání s Petrou Krauseovou, která skupinu vyzdvihla na 

                                                           
532 Výpověď Daniela von Arba. HIS, He, B/ 003, 014, (RAF-Sammlung (1. Generation)) 

Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich Band VI/1 – Transport von Minen und Handgranaten. 1975. 
533 CURCIO, R., A viso aperto…, s. 143–144. 
534 HIS, He, B/ 004, 004, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich – 

Protokoll der Hauptverhandlung gegen Egloff u.a. 1977. 
535 HIS, He, B/ 018, 006, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich: 

Vernehmungen Peter Egloff. 1975. 
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evropskou úroveň. Mander sám byl v roce 1974 zatčen ve Francii ve společnosti 

španělských anarchistů536 a znovu pak v roce 1975 v Neapoli, kde byl obviněn z únosu a 

podílu na akcích NAP.537  

Anarchismus byl na počátku sedmdesátých let v Evropě silně transnacionálním 

hnutím. Mezi tématy, která v anarchistickém prostředí rezonovala nejvíce, hrály 

nejdůležitější roli osudy španělských anarchistů a jejich boje proti pravicové diktatuře 

Franciska Franka. Anarchisté byli ve Španělsku dominantní levicovou silou již v dobách 

druhé republiky a po vítězství povstalců v občanské válce se stali hlavní 

protifrankistickou odbojovou silou.538 Poté, co byl v roce 1960 zastřelen jeden z vůdců 

anarchistické rezistence Francesc Sabaté, se boj proti španělskému vládnoucímu režimu 

více internacionalizoval539; centry exilových ilegálních aktivit byly Paříž a Brusel. V roce 

1966 vznikla Skupina 1. května (First of May Group), jež chtěla pomocí ozbrojených akcí 

upozornit na španělskou diktaturu a její vztahy se západními zeměmi. Anarchistické 

buňky po celé Evropě podnikaly až do konce Frankovy diktatury útoky na španělské 

ambasády či na majetek španělských firem.540 Mezi další významná transnacionální 

témata anarchismu patřil také případ Giuseppa Pinelliho, vůdce milánského 

anarchistického kroužku, jenž byl zadržen v souvislosti s útoky na Piazza Fontana 

v prosinci 1969 a následně zahynul při výslechu na policejní stanici. Solidarizační 

kampaň vyvolal také proces s Pinelliho kolegou Pietrem Valpredou, jenž byl z řečeného 

atentátu obviněn.541  

Cílem AKO bylo pokud možno podpořit co nejvíce své anarchistické 

spolubojovníky, a to především v místě, kde tento aktivní boj se státní mocí skutečně 

probíhal – ve Španělsku. Mander mladým švýcarským revolucionářům sdělil, že má 

                                                           
536 BAR, Terrorismus/ Fall Montevino/ Big Horn/ Mai – Juni/ 039/ 603. 
537 Mander byl také jedním z teroristů, kteří se podle amerických tajných služeb měli účastnit výcvikových 

pobytů v Československu. Terrorism and Security: The Italian Experience. Report of the Subcommittee on 

Security and Terrorism of the Committee on the Judiciary United States Senate, Washington 1984, s. 33.  
538 Více o anarchismu za druhé republiky v PAYNE, Stanley, Political Violence during Second Spanish 

Republic, in Journal of Contemporary History, Vol. 25, No 2/3, s 269–288; více o anarchismu během 

občanské války BROUE, Pierre – TEMIME, Emile, La révolution et la guerre d'Espagne, Paris 1961. 
539 K internacionalizaci a vývoji španělského anarchistického odboje viz MELTZER, Albert, International 

Revolutionary Solidarity Movement. 1st of May Group, Sanday 1976; K Sabatemu viz TELLEZ, Antonio, 

Sabaté. Guerrilla Extraordinary, London 1974.  
540 Centrum tohoto mezinárodního boje za španělskou věc se nacházelo v Bruselu. Jedním z útoků tohoto 

druhu byl únos církevního poradce na španělském velvyslanectví ve Vatikánů, biskupa Marcose Ussii 

v květnu 1966. Dne 3. března 1968 byl proveden koordinovaný bombový útok na španělské cíle v Londýně, 

Haagu a Turíně. VAGUE, T., Anarchy in the UK…, s. 27; CARR, Gordon, The Angry Brigade: A History 

of Britain's First Urban Guerilla Group, London 2010, s. 46–50. CHRISTIE, Stuart, General Franco Made 

Me Terrorist, Hastings 2003. 
541 Valpredova nevina byla uznána až v roce 1985. GINSBORG, P., History of Contemporary Italy…, 

s. 333.  



117 

 

v Německu španělské známé a že je schopen zbraně protifrankistickým skupinám touto 

cestou dodat. Na počátku roku 1974 je Mander navštívil společně s německou teroristkou 

Brigitte Heinrichovou, která měla úzké vazby na RAF i na Hnutí 2. června. Skupina AKO 

jim předala zbraně ze své tajné skrýše poblíž městečka Rafz u hranic s Německem pod 

příslibem, že se dostanou do rukou španělských anarchistů. Heinrichová s Manderem 

posléze propašovali získané zbraně do Německa pěšky lesními pěšinami přes „zelenou 

hranici“ – způsob, jejž měla AKO v budoucnu ještě mnohokrát využít.542 Jaký byl další 

přesný pohyb předaného materiálu, není známo, ale asi o měsíc později byla část granátů 

nalezena při zatýkání teroristických buněk ve Frankfurtu a Hamburku. Jednalo se o 

nástupnickou skupinu Frakce Rudé armády pod vedením Margrit Schillerové a Ilse 

Stachowiakové.543 Členové AKO se o zadržení granátů dozvěděli až z televizního 

vysílání a nesli s nelibostí, že zbraně (nebo alespoň jejich část), určené pro boj proti 

Frankově diktatuře, nikdy neopustily Německo. RAF a její odnože AKO nepovažovala, 

alespoň zatím, za partnerské organizace, a nesdílela jejich ideologii a výběr cílů 

v Německu.544 

Cílem AKO bylo především navázat spolupráci s katalánskou anarchistickou 

skupinou Iberské hnutí za osvobození (Movimiento Iberico de Liberación; MIL). Tato 

organizace však byla na konci roku 1973 španělskou policií rozbita a její členové 

uvězněni. Jeden z vůdců, Salvador Puig Antich, byl v březnu 1974 popraven a stal se 

dalším mučedníkem mezinárodního anarchistického hnutí.545 AKO zareagovalo na konec 

této organizace ještě před Antichovou smrtí; již v lednu 1974 měla v úmyslu zorganizovat 

sérii útoků na španělské cíle po celé Evropě. Součástí této ofenzivy měl být také únos 

vytipovaného španělského atašé ve Švýcarsku, jejž by posléze skupina propustila 

výměnou za svobodu pro Anticha. Tento plán se nakonec neuskutečnil, ale skupině se 

podařilo provést alespoň bombový útok na španělský generální konzulát ve Švýcarsku.546  

Roberto Mander nakonec dokázal švýcarské anarchisty propojit s katalánským 

odbojovým hnutím. Krátce po Antichově popravě na jaře 1974 jel Peter Egloff 

                                                           
542 HIS, He, B/ 003, 017, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich 

Band VI/1 – Transport von Minen und Handgranaten, 1975. 
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s Manderem do Ženevy, kde se setkali s Manderovým kontaktem. Tím byl Španěl 

s krycím jménem „Durons“ – jak se během pozdějšího policejního vyšetřování ukázalo, 

jednalo se o vůdce MIL jménem Ignacio Solé Sugranyes, jenž po zániku barcelonské 

buňky pokračoval v činnosti ve francouzském exilu.547 Egloff se se Sugranyesem 

domluvil na dodávce švýcarských zbraní na Pyrenejský poloostrov a katalánský 

anarchista dokonce souhlasil, že se se svou skupinou zúčastní loupeže materiálu 

v armádním skladu. Krátce na to přijel se dvěma muži a dvěma ženami do Curychu 

a společně s AKO podnikl další vloupání. Výbušniny, získané při této akci, byly objeveny 

a zajištěny v dubnu 1974 na francouzsko-španělské hranici, když je Sugranyes poslal 

v kufru ze své základny v Perpignanu do Barcelony. Odhalení této dodávky nakonec 

vedlo i k dopadení jejích příjemců, jimiž byla barcelonská anarchistická Organizace 

ozbrojeného boje (Organització de la Lluita Armada).548 Tyto policejní zásahy ji však 

zničily a prakticky přestala existovat. 

V květnu roku 1974 podnikli členové AKO sami cestu do Barcelony a setkali se 

svou novou kontaktní osobou, Španělem s krycím jménem „Oliver“.549 AKO mu 

přislíbila, že bude dodávat španělskému protifrankistickému odboji další zbraně a byl 

dohodnut mechanismus předávek. Švýcaři měli materiál vozit autem do Perpignanu ve 

Francii na předem určeném místě vždy mezi desátou hodinou a půlnocí.550 Těchto 

dodávek pak AKO provedla několik a Oliver spolu s dalšími anarchisty rovněž 

opakovaně přijížděl do Curychu.551 Kontakt se Španěly nakonec nepřímo způsobil také 

konec AKO. Když se Daniel von Arb vracel v létě 1974 pronajatým automobilem 

z předávky zbraní zpět do Švýcarska, celníci jeho vozidlo při namátkové kontrole 

prohledali. Von Arb sice žádné zbraně nepřevážel, ale celní správa u něj nalezla několik 

kusů nábojů do samopalu. Přestože jej celníci nakonec nechali jet dál, von Arb se tím 

dostal do hledáčku policie, jež po několika měsících skupinu pozatýkala.  

Kontakty AKO se však neomezovaly pouze na Španělsko. Curyšská skupina 

nadále zůstávala ve spojení s Brigitte Heinrichovou, jež sama disponovala množstvím 

                                                           
547 Ignacio Solé Sugranyes byl bratrem dalších vůdců MIL – Oriola, Jordiho a Marii. Nejznámějším ze 
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548 Zatčeni byli především tři vůdci, Ramon Carrion Sánchez, Juan Jorge Violas Vidal a Georgina Nicolau 

Milla. SBA, Fall Montevino/ Big Horn 1973–1974/ 039/ 603 
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mezinárodních styků. Heinrichová zprostředkovala AKO setkání s příslušníkem 

íránského opozičního hnutí Mehdím Khanbabou Tehráním. Tehrání se se skupinou setkal 

v říjnu 1974 v Curychu a společně začali plánovat zavraždění íránského šáha 

Muhammada Rézy Páhlavího.552 Šáh byl jedním z úhlavních nepřátel evropské 

mimoparlamentní levice již od brutálně potlačené demonstrace 2. června 1967 

v Západním Berlíně, při níž byl zabit německý student Benno Ohnesorg. Tehrání spolu 

s AKO měli v úmyslu umístit výbušniny pod silnici vedoucí k hotelu v St. Moritz poblíž 

Curychu, jejž šáh i s rodinou každoročně navštěvoval.553 Jak se ukázalo z policejního 

vyšetřování, k útoku již existovaly konkrétní plány, ale realizace atentátu nebyla nikdy 

dokončena.  

  Povaha curyšské AKO se zásadně proměnila poté, co se skupina dostala do styku 

s německo-italskou teroristkou Petrou Krauseovou. Zatímco do té doby se jednalo o 

malého a nepříliš významného distributora zbraní několika spřáteleným anarchistickým 

organizacím, Krauseová svými širokými mezinárodními kontakty pozvedla AKO na 

evropskou úroveň v rámci transnacionální teroristické sítě. Přestože nebyla anarchistkou 

a podle von Arba se nikdy nestala ani členkou AKO, natož její vůdkyní, dokázala mladým 

švýcarským radikálům do značné míry vnutit svou vlastní agendu.554 

Petra Krauseová se narodila do bohaté berlínské rodiny s židovskými kořeny. Její 

matka pocházela z německé aristokratické rodiny von dem Bussche, jejíž člen byl údajně 

zapojen do prvního pokusu o atentát na Adolfa Hitlera v roce 1940. Po nezdařeném útoku 

byla celá rodina pozatýkána a uvězněna v koncentračních táborech Osvětim a Bergen-

Belsen. Krausová později tvrdila, že v koncentračním táboře na ní nacističtí doktoři 

prováděli pokusy, které podlomily její zdraví.555 Vdala se za italského lékaře Fernanda 

Ognissantiho, s nímž měla svého jediného syna Marca, a skrze tento sňatek také získala 

italské občanství. Od šedesátých let se začala zapojovat do činnosti mimoparlamentní 

opozice – díky své vynikající znalosti němčiny i italštiny často sloužila jako prostředník 

v kontaktu mezi skupinami italské a německé radikální levice. Podle Claire Sterlingové 

strávila Krauseová rovněž nějakou dobu v Angole, Alžírsku či Mosambiku, kde se 
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dobrovolnickou prací zapojovala do boje proti kolonialismu. V Itálii také pomáhala 

politickým uprchlíkům utíkajícím před diktátorskými režimy ve Španělsku a 

Portugalsku.556 V říjnu roku 1974 byla stíhána kvůli žhářskému útoku proti společnosti 

Face Standard v Miláně, neboť na místě činu se našlo její auto. Carlo Fioroni však později 

ve výpovědích přiznal, že půjčil její automobil Autonomii, která útok provedla – je tedy 

možné, že Krauseová do operace přímo zapojena nebyla a vůz byl použit bez jejího 

vědomí.557 Aby se vyhnula stíhání, přešla do ilegality a ukryla se ve Švýcarsku u AKO. 

S curyšským anarchistickým kroužkem ji seznámil její známý Roberto Mander na jaře 

1974. Členové AKO neznali podle svého vlastního vyjádření její skutečnou identitu až 

do chvíle, kdy jim byla odhalena policií během výslechů – Krauseovou do té doby znali 

pod jmény Anna Maria nebo Annababi, jak se jim představila.558 Fakt, že si Petra 

Krauseová pro své působení na evropské scéně vybrala Curych, není náhoda; ve městě se 

shromažďovali hledaní i nehledaní italští radikálové, a jezdili tam za nimi levicoví 

extremisté z Německa. Podle švýcarského badatele Dominique Wislera byl Curych 

„přestupní stanicí na cestě z Německa do Itálie.“559 

Novým klientem AKO se stal v německém prostředí Siegfried Haag 

z Heidelbergu, jeden z advokátů uvězněných členů RAF, jenž v minulosti spolupracoval 

s Petrou Krauseovou v Rudé pomoci (Rote Hilfe). Stejně jako další obhájci levicových 

teroristů, i Haag s vězněnými radikály silně sympatizoval a spolupracoval na systému 

komunikace s vnějším světem. Haagův přechod k ozbrojenému boji proběhl po smrti jeho 

klienta Holgera Meinse, který zemřel na následky hladové stávky. Haag, jenž byl jedním 

z posledních lidí, kteří viděli Meinse naživu, byl jeho smrtí osobně velmi poznamenán 

a zahájil svou ilegální aktivitu v rámci tzv. „druhé generace“ RAF. V dubnu 1975 

podnikla tato nástupnická organizace útok na velvyslanectví Spolkové republiky ve 

Stockholmu a vzala jeho personál jako rukojmí. Zbraně, jimiž byli teroristé vybaveni, 

pocházeli ze švýcarských armádních skladů a byly dodány Anarchistickou bojovou 

organizací.560 

                                                           
556 STERLING, C., The Terror Network…, s. 73. 
557 Podle Fioroniho ovšem bylo auto zapůjčeno s jejím vědomím. FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La 

dimensione sovranazionale…, s. 161. 
558 HIS, He, B/ 004, 001, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich – 

Schlußbericht Big Horn. 1975. 
559 WISLER, Dominique, Drei Gruppen der Neuen Linken auf der Suche nach der Revolution, Zürich 1996, 

s. 93. 
560 BAR, Terrorismus/ Fall Montevino/ Big Horn/ Juli – August/ 039/603 
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Haag se dostal do kontaktu s AKO během roku 1974.561 Spolu s ním přicestovala 

také další členka RAF Elisabeth von Dycková. Haag připravoval rozsáhlou teroristickou 

akci, jejímž cílem mělo být jedno či více německých velvyslanectví v různých 

evropských zemích. Před tím, než se rozhodl pro útok na ambasádu ve Stockholmu, 

zvažoval Haag kromě švédské metropole také diplomatické mise v Amsterodamu, 

Kodani, Londýně a Bernu. Poslední možnost konzultoval Haag právě s AKO poté, co je 

Petra Krauseová seznámila. V úvahu připadal bombový útok nebo únos nějakého 

vlivného pracovníka velvyslanectví, ale Haag trval na tom, že větší účinek bude mít zajetí 

více rukojmích najednou. AKO nakonec souhlasila, že útok provede, pokud Haag zajistí 

finanční a materiální stránku operace. Egloff také trval na tom, aby byl v akci přítomen 

prvek anarchistické solidarity – tedy aby podmínkou za propuštění rukojmích bylo kromě 

splnění Haagových požadavků také osvobození uvězněných španělských anarchistů. I 

přes to, že se akce nakonec uskutečnila ve Stockholmu, vyplatil Haag AKO finanční 

zálohu ve výši osmi set franků na přípravu operace a přijal od Švýcarů na svou akci 

zbraně.  

Dalším informačním uzlem ve švýcarské síti byl Giorgio Bellini, jenž pracoval již 

od počátku sedmdesátých let pro Negri švýcarskou Centrálu a na nějž měl kontakt Haag, 

Krauseová i Heinrichová. Bellini žil legálně ve švýcarském Ticinu, odkud podle výpovědi 

Carla Fioroniho organizoval převoz zbraní do Itálie. Byl zatčen při náhodné kontrole 

v roce 1981, při níž se ukázalo, že na něj existuje zatykač ve Spolkové republice. Itálie 

Fioroniho svědectví v tomto případě nepokládala za důvěryhodné a o vydání ze 

Švýcarska nepožádala. Policejní vyšetřování zjistilo, že měl Bellini kontakty na 

Haddádovu PFLP, že byl zapojen do plánovaného atentátu na Anvara Sádáta, že byl 

v roce 1975 v Paříži a setkal se zde s Carlosem a že měl také kontakt na německé 

Revoluční buňky – jmenovitě na Wilfrieda Böseho, Brigitte Kuhlmannovou a Johannese 

Weinricha.562  

                                                           
561 Seznámení s Haagem proběhlo prostřednictvím dalšího levicového advokáta, Kurta Groenewalda, jenž 

se setkal s Egloffem. Groenewald pak Haagovi tlumočil, že v Curychu existuje skupina ochotná přispět 

k osvobození Baadera, Meinhofové a dalších vůdců první generace. HIS, He, B/ 003, 012, (RAF-Sammlung 

(1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich Band VI/1 – Transport von Minen und 

Handgranaten. 1975–1976. 
562 V Německu se však nenašly důkazy o tom, že by byl přímo členem nějaké teroristické skupiny. Bellini 

nakonec přiznal, že v Ticinu operoval s výbušninami, aby mohl být vydán zpět do Švýcarska. Zde byl 

později propuštěn na svobodu. HIS, We, J/ 102, 016, (RAF Sammlung (1.Generation)) Berichte zu Giorgio 

Bellini, Brigate Rosse und den Sweizer Anarchisten. 
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V Itálii byl hlavním kontaktem Krauseové Sergio Spazzali, obhájce Rudých 

brigád563 a Haagův kolega z Mezinárodní komise obhájců (International Verteidiger 

Kommittee; IVK).564 Spazzali podle svého vlastního svědectví jezdil z Milána za 

Krauseovou do Švýcarska pouze proto, aby jí poskytl právní servis, jelikož byla v Itálii 

stále hledána v souvislosti se žhářským útokem na Face Standard. Dalším cílem jeho cest, 

jejž přiznal, byla snaha o založení švýcarské pobočky IVK.565 Členové AKO jej však 

během policejního vyšetřování identifikovali jako muže s krycím jménem „Andrea“, jenž 

spolu s dalšími Italy, Giuseppem Salvatim a Walterem Abbondanzou, od AKO odebíral 

zbraně a výbušniny a převážel je přes hranice do Itálie.566 V Itálii se pak zbraně dostaly 

do rukou dalších organizací včetně Rudých brigád.567 Podle Urse Städeliho se Spazzali 

dokonce na jedné ze svých cest v Curychu setkal se Siegfriedem Haagem a Elisabth von 

Dyckovou.568 AKO a Krauseová tedy sloužily nejen jako prostředník, ale i jako přímý 

konektor v přeshraniční teroristické síti.  

Krauseová využívala svých kontaktů v Německu také pro pomoc hledaným 

soudruhům z příbuzných organizací. Astrid Prollová byla německá teroristka a jedna ze 

zakladatelů RAF.569 Podílela se také na osvobození Andrease Baadera z vězeňského 

zařízení v květnu 1970. Byla zatčena v roce 1971 a jako první ze členů RAF byla vězněna 

v izolaci. Pobyt v izolované cele posléze podlomil její tělesné i duševní zdraví natolik, že 

nebyla schopna účastnit se svého procesu. Z tohoto důvodu byla posléze přesunuta 

z vězení do sanatoria, kde se měla uzdravit. Z méně hlídaného ozdravného zařízení se jí 

ovšem v únoru 1974 podařilo uprchnout a s pomocí Krauseové překročila pěšky 

německo-švýcarské hranice. Po krátkém období ukrývání v Curychu přemístila 

Krauseová Prollovou do Itálie, kde ji Autonomie postupně ubytovala v několika 

                                                           
563 Schweizerische Sozialarchiv, Ar. 578.10.7, Vereinigung unabhängiger Ärtze 
564 Celý název této organizace zněl Mezinárodní komise pro obhajobu politických vězňů v západní Evropě. 

O organizaci je dále pojednáno v následující podkapitole. 
565 HIS, He, B/ 009, 015, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Zu Heidi und Pietro Morlacchi; Verteidigung 

von Petra Krause 1976-1978; He, B/ 009, 016, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Vernehmungen Spazzali, 

Salvati, Mande rund Urteil gegn Krause u.a., 1980. 
566 SBA, Terrorismus/ Fall Montevino/ Big Horn/ Mai – Juni/ 039/ 603; HIS, He, B/ 016, 007, (RAF-

Sammlung (1. Generation)) Ermittlungsverfahren gegen Brigitte Heinrich: Gerichtsakte; Schlußbericht in 

der Ermittlungssache Big Horn, 1975. 
567 HIS, He, B/ 016, 013, (RAF Sammlung (1.Generation)) Einwendungsschrift von Rambert zur 

Anklageschrigt gegen Petra Krause, 1976. 
568 HIS, He, B/ 003, 012, (RAF Sammlung (1.Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich 

Band VI/1 – Transport von Minen und Handgranaten. 1975–1976. 
569 Jejím bratrem byl Thorwald Proll, jenž s Baaderem a Ensslinovou spolupracoval již v roce 1968 na 

zapálení obchodního domu ve Frankfurtu.  
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rodinách.570 Krauseová nakonec zařídila její převoz do Velké Británie, kde Prollová dále 

žila v utajení.571  

Petra Krauseová měla spojení i do dalších evropských zemí. Curyšské AKO 

představila svůj pařížský kontakt, teroristu s krycím jménem „André“, jenž také od 

švýcarských anarchistů přebíral zbraně a exploziva. Během výslechů identifikovali 

členové AKO tohoto muže na fotografii a vyšlo najevo, že se jednalo o hlavu PFLP 

v Evropě Michela Mourkabala, jenž měl na starosti finanční záležitosti organizace 

a obstarávání materiálu.572 Podle vyšetřování maďarských úřadů byl styk mezi AKO 

a PFLP (Mourkabalem) dále koordinován prostřednictvím švýcarské knihkupkyně 

Mariny Bertové.573 

Další zemí, kam sahaly mezinárodní kontakty Krauseové, bylo Řecko, kde se od 

převratu vojenské junty v roce 1969 vytvořila silná ilegální levicová opozice dostávající 

pomoc z od mimoparlamentních skupin z celé Evropy. Po návratu k demokratickému 

zřízení v roce 1974 část této opozice v boji ustala, ale radikálnější odnože ve svém odboji 

dále pokračovaly.574 AKO se v červenci 1974 dostala do kontaktu s mužem s krycím 

jménem „Alexis“, jenž patřil k jakési blíže neurčené organizaci řeckého odboje ještě před 

pádem Papadopoulosovy diktatury. Ve Švýcarsku se objevil Alexis v doprovodu dalšího 

příslušníka řecké revoluční rezistence a společně s AKO se zúčastnili jednoho vloupání 

do armádního skladu zbraní. 575 Odsud si vzali dvacet min, které přes Itálii odvezli do 

Řecka.576 Podle von Arba měl Alexis úzké vztahy rovněž s Michelem Mourkabalem a 

s Palestinci.577 Identita Alexise i jeho společníka zůstává neznámá.  

                                                           
570 Podle Städeliho nebyla důvodem jejích častých přesunů bezpečnostní opatření, ale její arogantní 

chování, kvůli němuž s ní lidé obtížně vycházeli. HIS, He, B/ 001, 003, (RAF Sammlung (1.Generation)) 

Handakte Hans Heinz Heldmann zu Petra Krause vom September 1974 bis Juli 1976. 
571 Prollová žila a pracovala v Británii pod různými jmény. V roce 1978 byla Prollová v Londýně zatčena 

a následně vydána do Německa, kde se znovu ocitla ve vězení. PROLL, Astrid, Hans und Grete. Bilder der 

RAF 1967–1977, Berlin 2004, 15–17. 
572 HIS, He, B/ 004, 001, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich – 

Schlußbericht Big Horn. 1975. 
573 HIS, We, J/ 102, 016, (RAF Sammlung (1.Generation)) Berichte zu Giorgio Bellini, Brigate Rosse und 

den Schweizer Anarchisten. 
574 Nejvýznamnější teroristickou organizací bojující proti státnímu zřízení demokratického Řecka byla 

Revoluční organizace 17. listopadu (Epanastatiki Organosi dekaefta Noemvri), založená v roce 1975. 

ALEXANDER, Yonah – PLUCHISNKY, Dennis, Europe's Red Terrorists. The Fighting Communist 

Organizations. London 1992, s. 90–93. 
575 Součástí téže akce byl i španělský anarchista Oliver, s nímž AKO nadále udržovala kontakt. 
576 HIS, He, B/ 004, 009, (RAF-Sammlung (1. Generation) Ermittlungsverfahren gegen Brigitte Heinrich: 

Rechtshilfeersuchen, Aussagen Teherani; Vernehmungen der schweizer Anarchisten. 1974–1980. 
577 HIS, He, B/ 003, 014, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich 

Band VI/1 – Transport von Minen und Handgranaten. 1975. 
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Kromě silného zapojení do mezinárodní distribuce zbraní evropským 

teroristickým skupinám prováděla AKO i přímé politické násilí ve své domovině. 

V červnu roku 1974 provedli Egloff, von Arb a Krauseová bombový útok proti 

španělskému velvyslanectví v Bernu. V té době Krauseová ještě žila v Miláně, ale se 

Švýcary již byla v kontaktu. Členové AKO jí údajně sami nabídli, aby se na akci podílela 

s nimi. Motivací tohoto útoku bylo zviditelnění se a solidarita se španělskými anarchisty. 

V komuniké AKO, jímž se skupina k útoku přihlásila, stálo: „Každá poprava a mučení 

fašistickými pochopy ve Španělsku budou pomstěny. Pomstu za Puiga Anticha. Svobodu 

pro Soleho, Llobeta, Violase, Sáncheze.“578 O dva týdny později vybuchly bomby 

v továrně německé firmy Hannover Trust Company v Curychu a způsobily škodu přes 

sto tisíc franků. Tímto útokem chtěla AKO podle vlastních slov upozornit na podmínky, 

v nichž jsou ve Spolkové republice drženi „političtí vězni“ v rámci své solidarizační 

kampaně.579 

Anarchistická bojová organizace byla i s Petrou Krauseovou pozatýkána v březnu 

1975 a společně s nimi byla zadržena i Elisabeth von Dycková.580 Případ AKO je 

z hlediska transnacionální teroristické sítě pozoruhodný. Až do roku 1974 stála tato 

organizace pevně na svých anarchistických základech a její akce byly motivovány 

transnacionální anarchistickou solidaritou, ať už se jednalo o akce na podporu italského 

anarchisty Giovanniho Mariniho nebo španělského Salvatora Puiga Anticha. Významnou 

úlohu hrál zejména španělský odboj, jehož podpora se stala hlavním cílem AKO. Jedinou 

výjimku tvořila Brigitte Heinrichová, jejíž ideologické kořeny byly spíše marxistické. Jak 

se později ukázalo, Heinrichová sama pracovala pro východoněmeckou Stasi, sloužíc pod 

levicovým advokátem a jedním z významných členů IVK Klausem Croissantem.581 

Samotná spolupráce s Heinrichovou však měla za cíl také dostat zbraně do 

anarchistických rukou ve Španělsku.  

Poté, co se ke skupině přidala Krauseová, se ovšem ideologická východiska 

skupiny zásadně proměnila. Siegfried Haag a Elisabeth von Dycková se rozhodně 

k anarchismu nehlásili, a přesto s nimi AKO byla ochotná podniknout společnou operaci. 

                                                           
578 Jednalo se o uvězněné španělské anarchisty. SBA, Fall Montevino/ Big Horn 1973–1974/ 039/ 603. 
579 Tyto údaje pocházejí z výpovědi Daniela von Arba. HIS, He, B/ 003, 014, (RAF-Sammlung 

(1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich Band VI/1 – Transport von Minen und 

Handgranaten. 1975. 
580 Corriere della sera – Milano, 17. 12. 1975.  
581 MARXEN, K. – WERLE, G. (eds.), Strafjustiz und DDR-Unrecht…, s. 19. 
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Sergio Spazzali měl zase blíž k italským maoistickým kruhům.582 Michel Mourkabal s 

„Carlosem“ patřili k PFLP a operovali na mezinárodní antiimperialistické teroristické 

scéně.  

Podle von Arba Krauseová nikdy nepřijala anarchistickou ideologii a nikdy se 

nestala plnou členkou AKO.583 V souvislosti s tímto tvrzením je ještě překvapivější, že 

skupina pod jejím vlivem zcela změnila své cíle. Zdá se, že Krauseová měla na AKO 

silný osobní vliv. Pětatřicetiletá žena byla starší než čerství dvacátníci Egloff, Städeli 

nebo von Arb, ale byla stále atraktivní a podle všeho používala svůj sex-appeal, aby ji 

mladí anarchisté poslechli; Daniel von Arb Krauseovou dokonce později ve vězení 

požádal o ruku.584 Claire Sterlingová také spekulovala, že na mladé členy AKO velmi 

zapůsobil rozsah zahraničních kontaktů Krauseové a fakt, že pro krádeže a předávání 

zbraní potřebovala jejich pomoc, jim dodával pocit důležitosti.585 Poté, co byla skupina 

policií dopadena, podávali její členové během výslechů různá vysvětlení, proč 

s Krauseovou spolupracovali. Peter Egloff uvedl, že jejich skupina nikdy s RAF 

nesympatizovala na politické úrovni, ale poté, co byla první generace pozatýkána 

a zejména po smrti Holgera Meinse, se cítili morálně povinováni pomoci. Přesto Egloff 

trval na tom, že AKO nikdy neměla v úmyslu politicky spolupracovat s RAF, nýbrž že se 

jednalo pouze o akce na podporu politických vězňů.586 Von Arb tuto motivaci potvrdil, 

ale dodal, že dalším důvodem byla jejich snaha osobně pomoci Krauseové v její 

činnosti.587 

Rozsah mezinárodních kontaktů AKO byl poměrně široký již před tím, než se 

skupinou začala spolupracovat Krauseová. Vezmeme-li v potaz mládí a nezkušenost 

zakladatelů AKO, je pozoruhodné, že jejich spojení sahalo do Španělska, Itálie a Francie. 

Je však třeba si uvědomit, že nejméně do začátku kooperace s Krauseovou byly všechny 

kontakty založené na osobním zprostředkování dalších aktérů, a tedy byly poměrně 

náhodné. Když se AKO podařilo seznámit se s někým jako byl Mander nebo Birgin, kteří 

                                                           
582 Spazzali byl členem skupiny Proletářská maoistická avantgarda (Avanguardia proletaria maoista) 

a později také Centra studií a informací o čínské politice (Centro studie ed informazioni sulla politica 

cinese). SBA, Terrorismus/ Fall Montevino/ Big Horn/ März–April/ 039/ 603. 
583 HIS, He, B/ 003, 014, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich 

Band VI/1 – Transport von Minen und Handgranaten. 1975. 
584 GRISARD, Dominique, Gendering Terror. Eine Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus in der 

Schweiz, Frankfurt am Main 2011, s. 81. 
585 STERLING, C., The Terror Network…, s. 74. 
586 HIS, He, B/ 002, 001, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Vernehmungen von Daniel von Arb. 1975–

1976. 
587 HIS, He, B/ 003, 014, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich 

Band VI/1 – Transport von Minen und Handgranaten. 1975. 
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měli své vlastní okruhy konexí, AKO část z nich přejala a vytvořila nové vazby. 

Navzdory „řídkosti“ a „náhodnosti“ konexí se však švýcarským anarchistům podařilo 

dosáhnout úspěchu a navázat spojení se španělským odbojem a dalšími skupinami. MIL 

byla známá skupina katalánského anarchismu Ignacio Sole Sugranyes, s nímž se AKO 

dostala do kontaktu, byl jedním z jejích vůdců; zavedení trasy přes Perpignan, po níž se 

dodávaly do Katalánska zbraně a miny, tedy bylo v souvislosti s jejich cílem nesporným 

úspěchem a významným příspěvkem k ilegální fluktuaci zbraní v Evropě.  

Během jednoho roku od jara 1974 do jara 1975, kdy s AKO úzce spolupracovala 

Petra Krauseová, se kontakt se zahraničními revolučními skupinami zásadně zintenzivnil 

a zprofesionalizoval. Mohlo by se říci, že konexe mezi jednotlivými teroristickými 

skupinami jsou do určité míry vždy „náhodné“ a založené na osobní známosti, vzhledem 

k ilegální povaze těchto organizací a nemožnosti organizovat se v institucionálních 

strukturách. I přes sporadický charakter teroristické sítě však byl rozsah kontaktů 

„Annababi“ mimořádný. Role Krauseové v transnacionální teroristické síti ovšem 

neskončila jejím zatčením; v největší známost naopak vešla teprve během svého pobytu 

ve vazbě. Kvůli dlouhému čekání na soud, častému pobytu v izolované cele a údajnému 

mučení se z Krauseové stala celebrita evropské mimoparlamentní levice a ze švýcarského 

vězeňského systému symbol útlaku a nesvobody. 

Krauseová proti švýcarským úřadům bojovala velmi důmyslným způsobem. 

Prezentovala se světu jako slabá a křehká žena, jež byla uvězněna pouze pro své politické 

přesvědčení. Jejím cílem bylo co nejvíce oddálit soudní proces, k čemuž využívala po 

vzoru soudruhů z RAF hladové stávky. Za Krauseovou se ve stávkách solidárně postavili 

i její bývalí kolegové z AKO.588 V důsledku medializace jejího případu se vzedmula silná 

mezinárodní kampaň na její podporu, jejímž hlavním heslem bylo „Osvoboďte Petru 

Krauseovou!“. V rámci této kampaně levicové skupiny z celé Evropy psaly Krauseové 

solidární dopisy a výzvy k jejímu propuštění, pořádaly demonstrace a další aktivity.589 

Kampaň byla podporována mezinárodní levicovou organizací Rudá pomoc, která 

pomáhala skutečným i domnělým politickým vězňům v Evropě a měla úzké vazby na 

IVK, dále Hnutím za osvobození žen (Frauenbefreiungsbewegung) nebo Akční 

vězeňskou skupinou (Prison Action Group).590 Jméno Krauseové se také objevilo na 

                                                           
588 Peter Egloff uvedl, že dalším důvodem pro zahájení hladové stávky byla neuspokojivá situace ve 

Španělsku. HIS, He, B/ 018, 006, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte 

Heinrich: Vernehmungen Peter Egloff. 1975. 
589 SBA, Dossier E2024B # 2001/ 146 # 1233* Krause, Petra 
590 GRISARD, D., The Spectacle of the Hunger-stricken Body…, s. 142–145. 
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seznamu uvězněných teroristů, jejichž propuštění požadovali únosci, kteří v létě 1976 

přistáli s francouzským letadlem v ugandském Entebbe.591  

Do kampaně byla silně zapojena také IVK, mezinárodní společenství advokátů, 

které pomáhalo uvězněným levicovým radikálům. Krauseová s nimi přišla do styku již 

na svobodě, jelikož Sergio Spazzali i Siegfried Haag k tomuto uskupení náleželi. Obhájce 

Krauseové Bernard Rambert byl zároveň hlavou švýcarské větve této organizace.592 IVK 

měla s internacionalizací podobné kampaně již zkušenosti z dřívějších procesů se členy 

RAF, kde se také silně angažovala.  

Mezinárodní kampaň Krauseové se promítala i ve vrcholné švýcarské politice. 

Členové vlády byli v parlamentu interpelováni a museli vysvětlovat okolnosti případu 

Krauseová, zejména podmínky, v nichž byla držena, zdravotní stav, důvody pro pobyt 

v izolaci a neobvyklou délku vazby.593 Delegace z italského parlamentu také požadovala 

po švýcarské vládě, aby byla Krauseová převezena na soukromou zdravotní kliniku, kde 

by nehrozilo zneužívání ani špatné zacházení. Zprávy nezávislých vnějších expertů totiž 

tvrdily, že psychický i fyzický stav Krauseové je kritický.594 Lze ovšem konstatovat, že 

špatná tělesná kondice a podváha byly do značné míry způsobeny její vlastní politikou 

hladových stávek. Přesto, když se dostaly fotografie jejího vyhublého těla na veřejnost, 

extrémní levice připisovala její stav následkům systematického mučení. 

Jelikož Krauseová spáchala zločiny ve více evropských zemích, žádala o její 

vydání jak Itálie,595 tak Spolková republika Německo.596 Po dlouhých dvaceti osmi 

měsících vazby byla nakonec v květnu 1977 Krauseová vydána do Itálie, kde s ní měl 

brzy začít soudní proces. Vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu však byla 

podmínečně propuštěna.597 Na svobodě se Krauseová znovu provdala; jejím manželem 

se stal sedmadvacetiletý Nunzio di Pasquale Piccolo.598 V roce 1982 byla odsouzena 

k šesti letům a třem měsícům odnětí svobody za převážení min ze Švýcarska do Itálie. 

V té době však již v Itálii nepobývala. Krauseová strávila velkou část osmdesátých let se 

                                                           
591 Tamtéž, s. 145. 
592 HIS, He, B/ 010, 016, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Zu Heidi und Pietro Morlacchi; Verteidigung 

von Petra Krause, 1976–1978. 
593 SBA, Bestand E4260D-01, Dossier E4260D-01 # 1995/ 257 # 97* Interpellation Soldini Mario vom 20. 

09. 1977; Einfache Anfragen Carobbio Werner vom 19. 09. 1977 u. Oehen Valentin vom 11. 12. 1978. 

Auslieferungsfall Petra Krause (Italien) 
594 SBA, Dossier E220.19-03 # 1993/ 250 # 203* Extradiction Piccolo-Krause Petra 
595 HIS, RA 02/ 054, 004, (RAF-Sammlung (1.Generation)) Materialen des Internationalen Komitees zur 

Verteidigung politischer Gefangener in Westeuropa – Frankreich und Italien. 1976–1977. 
596 Petra Krause rischia di finire a Stammheim, Avanti, 8. dubna 1978 
597 Liberta provvisoria per Petra Krause, Roma, 24. 11. 1977 
598 HIS, He, B/ 009, 014, (RAF-Sammlung (1.Generation)) Ermittlungen zu Petra Krause. 1976–1980. 
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Sergiem Spazzalim ve Francii, kde se stále silně angažovala v aktivitách 

mimoparlamentní levice,599 zatímco ji před vydáním do Itálie chránila tzv. „Mitterandova 

doktrína“.600 

Případ Krauseové (spolu s ním také případ Fioroniho nebo Morlacchiho) obecně 

vedl ke změně vnímání Švýcarska jako útočiště pro levicové teroristy, kteří byli na útěku 

nebo kteří chtěli s životem v ilegalitě skončit. V Miláně a v Římě se konaly demonstrace 

proti poměrům ve švýcarských věznicích.601 Mezinárodní kampaň na podporu Petry 

Krauseové vykreslovala Švýcarsko jako reakční a rasistickou nedemokratickou zemi, kde 

jsou nepohodlní lidé mučení a drženi bezdůvodně ve vazbě. Začaly se objevovat dokonce 

pamflety vyzývající extrémní levici, aby se od země helvétského kříže raději držela 

stranou.602 

Levicové teroristické útoky nebyly ve Švýcarsku tak smrtící jako v Itálii nebo 

v SRN, ale význam švýcarských subversivních organizací byl jiný. Zejména AKO si 

získala významné postavení v evropské teroristické síti; nikoli kvůli mezinárodní 

spolupráci na přímé akci, neboť zahraniční účast na akcích AKO se omezovala pouze na 

několik vloupání a plán unést německého velvyslance v Bernu nebo plán na zabití 

perského šáha zůstaly pouze na papíře. Unikátního postavení dosáhla AKO skrze 

dodávky materiálu významným evropským teroristickým skupinám. Přestože účast 

švýcarských anarchistů na teroristických útocích samotných byla nízká, je třeba nahlížet 

na AKO jako na důležitou součást teroristické sítě, neboť jejich dodávky zbraní a min 

významně ovlivnily rozsah politického násilí v Evropě. 

AKO byla propojena s dalšími evropskými organizacemi nejen skrze cirkulaci 

zbraní, ale také ideologicky. Z jejich výpovědí i manifestů vyplývá, že se cítili být 

součástí velkého transnacionálního hnutí. Dokladem toho je jejich podnikání 

teroristických akcí ve jménu zahraničních anarchistických bojovníků, jako byli Giovanni 

Marini nebo Puig Antich, jejich angažování v projevech solidarity s uvězněnými členy 

RAF nebo masivní pomocná kampaň zorganizovaná na jejich podporu.  

 

 

                                                           
599 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 181ff. 
600 Politika francouzského prezidenta Franҫoise Mitteranda nevydávat stíhané italské teroristy; viz níže. 
601 GRISARD, Dominique, Im Schatten Petras, "Terrorismus", "Geschlecht" und "Nation" in Schweizer 

Printmedien der 1970er-Jahre, in Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 21 

(2006), s. 369–383, zde s. 375. 
602 Non andate in Svizzera! SBA, Bestand E2200.19-03, Dossier E2200.19-03 # 1991/ 198 # 275*, Piccolo-

Krause Petra (coupures presse). 
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Konektivita periférií teroristické sítě a mezinárodní podpůrné 

organizace  

Žádná z italských nebo německých teroristických skupin by nemohla dlouhodobě 

úspěšně fungovat, kdyby neměly podporu většího či menšího množství legálně žijících 

podporovatelů. Podle Friedhelma Neidhardta je nutné činit rozdíl mezi podporovateli a 

sympatizanty, byť je to mnohdy obtížné. Zatímco podporovatele je nutné stíhat, 

sympatizanty je třeba přesvědčit a zabránit, aby se z nich stali podporovatelé.604 Množství 

sympatizantů bylo obzvláště velké na počátku sedmdesátých let, kdy ještě dozníval 

studentský a dělnický protest. Více sympatizantů se nacházelo v Itálii – jednak kvůli 

silnější intenzitě protestu obecně a jeho pomalému odeznívání, a jednak kvůli pomalé 

radikalizaci. I v Německu v roce 1971 by ale podle průzkumů každý pátý člověk toleroval 

ochranu hledaných levicových radikálů před zatčením a každý sedmý nevyloučil, že by 

jim poskytl možnost přespání či úkrytu u sebe v bytě.605 Německá vláda se dokonce 

pokusila kriminalizovat sympatizanty prostřednictvím tvrdých protiteroristických 

zákonů. 606 Dlouholetý ministr zahraničí Hans Dietrich Genscher řekl, že je podle něj 

nutné zbavit teroristy vody – v referenci ke slavnému citátu Mao Ce-tunga, jenž se 

vyjádřil, že civilisté musí tvořit oceán, v němž guerilla plave.607    

V rámci zkoumání transnacionálních kontaktů mezi teroristickými skupinami je 

na místě rozkrýt vztahy také v této „teroristické periferii“, neboť řada podpůrných 

organizací měla velmi internacionalistický charakter a právě skrze jejich struktury 

docházelo nezřídka k propojování levicových extremistů po celé Evropě. Významnou 

konektivní funkcí těchto organizací bylo též zprostředkovávání myšlenek a postojů 

zahraničních teroristů prostřednictvím překladů a publikací jejich textů, informování 

o mezinárodních tématech a internacionalizace domácích témat za účelem vytvoření 

mohutnější solidarizační kampaně. 

                                                           
604 NEIDHARDT, Friedhelm, Akteure und Interaktionen. Zur Soziologie des Terrorismus, in 

KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 123–139, zde s. 131.  
605 RAF, Die Texte und Materialen…, s. 163. 
606 Ve známost vstoupila například aféra Mescalero, vyšetřující pochvalné vyjádření ke smrti Siegfrieda 

Bubacka. SPILLER, Stefan, Der Sympathisant als Staatsfeind. Die Mescalero-Affäre, in KRAUSHAAR, 

W., Die RAF…, s. 1227–1259. Norbert Elias tvrdé zákony považoval za jednu z příčin růstu jinak 

izolovaného terorismu: „Tak jako dříve sloužili Židé jako obětní beránci, proti nimž se obrátil hluboký 

sociální konflikt Výmarské republiky, stejným způsobem se nadšení, rozpoutané stranickým bojem nad 

teroristickými útoky, fixovalo na slovo ‚sympatizant‘ a používalo se zcela neselektivně i na skupiny, jež 

odmítaly násilí jakéhokoli druhu“. ELIAS, Norbert, The Germans, Power Struggles and the Development 

of the Habits in the Nineteenth and Twentieth Century, Cambridge 1997, s. 421. 
607 VARON, J., Bringing the War Home…, s. 257; MAO CE-TUNG, On Guerrilla Warfare… 
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Pozoruhodným fenoménem v evropském extrémně levicovém prostředí byla 

aktivita levicových právníků, kteří obhajovali zadržené teroristy a v mnoha případech 

s nimi také na kriminální činnosti spolupracovali. Jednalo se často o mladé právníky, kteří 

se sami jako protestující účastnili událostí v roce 1968 a posléze využívali svého vzdělání, 

aby pomohli zatčeným demonstrantům. V Německu získaly tyto snahy první 

institucionalizovanou podobu v Socialistickém spolku advokátů (Sozialistische 

Anwaltskollektiv), založeném v květnu 1969 Horstem Mahlerem, Klausem Eschenem 

a Hansem-Christianem Ströbelem v západním Berlíně.608 Mahler opustil spolek již v roce 

1970, kdy se stal zakládajícím členem RAF; záhy poté byl však zatčen a sám využil služeb 

svých bývalých kolegů. Spolek pak fungoval až do roku 1979. 

Nejvýznamnější mezinárodní strukturou levicových právníků byla Mezinárodní 

komise obhájců (IVK), celým názvem Mezinárodní komise pro obhajobu politických 

vězňů v Evropě (Comité International de Défense des Prisonniers Politiques en Europe; 

Internationale Komitee zur Verteidigung politischer Gefangener in Westeuropa; 

Comitato internazionale di Difesa dei detenuti politici in Europa). Jak se praví 

v preambuli stanov této organizace, „cílem a perspektivou Mezinárodní komise obhájců 

je sjednocení antiimperialistické propagandy v západní Evropě a její organizační přínos 

k výstavbě a vývoji Mezinárodní Rudé pomoci, jež se bude rozvíjet ve spolupráci 

s organizacemi a skupinami, které vedou v Evropě protiimperialistický boj. Komise musí 

udržovat kontakty se všemi skupinami (…), které mají politické vězně: IRA, ETA, Rudé 

brigády.“ Dále se mluví o pomoci odbojovým organizacím v regionech, kde vede 

imperialismus „vyhlazovací válku“ – jako je například Palestina, Vietnam, Kambodža, 

Afrika a Jižní Amerika.609 Dalším cílem mezinárodní koordinace IVK bylo vydávání 

publikací a pořádání společných agitačních událostí, sjednocení levicové diskuse na jedné 

platformě a společná mediální práce. Dále se jednalo o širokou pomoc soudruhům, kam 

spadal boj za práva obžalovaných a vězňů, snaha o vytvoření konvencí, jako například 

zákaz izolace ve vězení, nebo snaha o uznání statusu válečných zajatců pro členy 

evropských guerillových skupin. Dalším cílem bylo vytvoření jednotného evropského 

archivu v Curychu, kde se měly shromažďovat dokumenty z jednotlivých států o 

ekonomii, strategii továren, dělnických bojích, politickém a ekonomické imperialismu, 

státním aparátu, armádě, policii, věznicích, soudnictví, dále o boji s mezinárodním 

                                                           
608 ESCHEN, Klaus, Das sozialistische Anwaltskollektiv, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 957–

972. 
609 HIS, RA 01/ 009, 001, (RAF-Sammlung (1.Generation)) 
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terorismem, o fašismu, socialistické internacionále, evropských politických stranách, 

ozbrojených skupinách, jejich akcích a memorandech, o politických procesech.610  

Na prvním společném setkání a tiskové konferenci v pátek 26. listopadu 1974 

v Miláně pronesl úvodní slovo vedoucí hostitelské pobočky Sergio Spazzali.611 IVK 

sestávala ze sítě nezávislých advokátních kanceláří, které se do této struktury dobrovolně 

zapojily – jednalo se obecně o respektované postavy evropské levicové scény: kromě 

Spazzaliho milánské kanceláře vedl pobočku v NSR Klaus Croissant, Bernard Rambert 

ve Švýcarsku, Pieter Bakker Schut v Nizozemsku a Jean-Jacques de Felice ve Francii. 

Kromě toho se IVK snažila získat ke spolupráci další vlivné lidi, jako byla ve Francii 

Simone de Beauvoirová, v Itálii Oriana Fallaciová a Lelio Basso nebo ve Švédsku Peter 

Weis, a časem se otevřely pobočky také v Dánsku a Řecku.612  

Mnoho advokátů zapojených do Mezinárodní komise obhájců se také podílelo na 

ilegálních aktivitách, páchaných v rámci její struktury. Podle Stefana Reineckeho byly 

jen v NSR levicových advokátů stovky, ale jen určitá část se pohybovala na pomezí 

loajality ke svému mandantovi a loajality k systému, a posléze tyto hranice překročila a 

přímo spolupracovala s teroristickými organizacemi. Řada dalších se pak pohybovala 

v šedé zóně, ochotná podílet se například na komunikaci mezi teroristy ve vězení a na 

svobodě. 613   

Hlavní spiritus agens této ilegální podpůrné sítě byl německý advokát 

francouzského původu Klaus Croissant. V IVK pro něj pracovala postupně asi desítka 

lidí, kteří se postupně přidali k RAF nebo jiné teroristické skupině, včetně například 

Susanne Albrechtové, Hanse Joachima Kleina, Elisabeth von Dyckové nebo Siegfrieda 

Hausnera.614 Croissantova úloha spočívala mimo jiné v zajišťování komunikace mezi 

uvězněnými teroristy a vnějším světem. Důkazem tohoto spojení je kromě výpovědí 

i několik listů, které byly přímo z vězení propašovány a jež obsahovaly velmi vulgárním 

jazykem psané příkazy a pokyny Croissantovi a dalším osobám.615 Baadera navštěvovali 

i advokáti z dalších poboček – o případu Petry Krauseové jej například osobně informoval 

                                                           
610 HIS, RA 02/ 006, 007, (RAF-Sammlung (1.Generation)) 
611 HIS, RA 02/ 054, 004, (RAF-Sammlung (1.Generation)) Materialen des Internationalen Komitees zur 

Verteidigung politischer Gefangener in Westeuropa – Frankreich und Italien. 1976–1977. 
612 HIS, Me, U/ 019, 004, (RAF-Sammlung (1.Generation)), Schriftwechsel, Gesprächnotiz, Briefe, Berichte 

zur Arbeit der Internationalen Untersuchungskomission; Berichte zu Ulrike Meinhof. 
613 REINECKE, Stefan, Die linken Anwälte. Eine Typologie, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, 

s. 948–956. 
614 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 431. 
615 HIS, En, G/ 010, 005, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Informationssystem der RAF-Gefangenen 1975. 
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švýcarský právník Berndt Rambert, ačkoli se podle oficiálního prohlášení IVK jednalo 

o běžnou návštěvu ke koordinaci snahy o boj proti utlačování politických vězňů.616  

Andreas Baader také Croissantovi poslal vzkaz, kde jej žádal o zintenzivnění 

mezinárodního tlaku a o navázání kontaktů s dalšími evropskými teroristy – například 

s IRA, ETA, s Rudými brigádami nebo se španělskými Skupinami protifašistického 

odboje 1. října (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre; GRAPO).617 

Světlo do dalšího vývoje ohledně tohoto požadavku vneslo zejména svědectví Volkera 

Speitela, bývalého člena RAF a Croissantova zaměstnance. Speitel se k teroristické 

organizaci přidal krátce po smrti Holgera Meinse přes Siegfrieda Haaga, dalšího 

Croissantova advokáta, s nímž se znal z předchozí advokátní praxe. Haag, jenž v té době 

již plánoval útok na jedno nebo více německých velvyslanectví v Evropě, jej pak zapojil 

do ilegálního získávání zbraní, které se pak předávaly teroristům v utajení.618 Speitel pak 

měl za úkol jménem RAF navázat opětovné spojení s Rudými brigádami, o což se pokusil 

prostřednictvím Sergia Spazzaliho, již zmiňovaného v souvislosti s pašováním zbraní ze 

Švýcarska ve spolupráci s AKO. Spazzali byl na italské levicové scéně již přes dvacet let, 

podporoval guerilly a národně osvobozenecká hnutí v Portugalsku, Španělsku, Angole, 

Alžírsku.619 Spazzali byl podle výpovědi Speitelovu návrhu otevřen a rovněž souhlasil, 

aby se v rámci struktury IVK více rozvíjela ilegální aktivita. K dalšímu setkání však již 

nedošlo, protože Spazzali byl v listopadu 1975 zatčen při společné akci italské, německé 

a švýcarské policie.620 Speitelovým úkolem zároveň mělo být navázat kontakty i s dalšími 

zmíněnými teroristickými skupinami kromě Rudých brigád a vyjednat s nimi 

mezinárodní setkání v Paříži, kde se měla dohodnout souběžná akce v celé Evropě 

(například souběžný útok na americké cíle), což by bylo doprovozeno mohutnou 

propagandistickou akcí. Speitel údajně osobně hovořil s ETA v jejich francouzské bázi v 

St. Jean de Luz a se zástupci PLO v Ženevě.621 

Tato ilegální činnost s sebou pochopitelně nesla následky ve formě policejního 

vyšetřování a zatýkání. V souladu se svou obecnou strategií však dotyční advokáti a jejich 

                                                           
616 HIS, RA 02/ 006, 007, (RAF-Sammlung (1.Generation)),  Internationales Komitee zur Verteidigung 

politischer Gefangener in West-Europa. Pressemitteilung. 
617 HIS, TE 007, 012, (RAF Sammlung (1.Generation)). Aussage von Volker Speitel zusammengestellt von 

dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. 
618 Tamtéž. 
619 HIS, RA 02/ 065, 006, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Comitato internazionale di Difesa dei detenuti 

politici in Europa – sezione italiana, Milano 26. 11. 75 
620 Spazzaliho nástupcem v čele italské pobočky IVK se stal jeho bratr Giuliano.  
621 HIS, TE, 008, 002, (RAF Sammlung (1.Generation)) Vernehmung vin Volker Speitel durch das Tribunale 

di Torino am 05. 03. 1980 und am 25. 10. 1980 und am in der italienischen Botschaft in Mexiko zu Sergio 

Spazzali mit Übersetzungen.  
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sympatizanti interpretovali zásahy státních orgánů jako snahu o účelovou kriminalizaci a 

znemožnění řádné obhajoby pro souzené teroristy. Spazzali například poukazoval na to, 

že byl zatčen až rok poté, co se jeho pašování zbraní mělo udát, a osm měsíců od zatčení 

svědků (tedy členů AKO). Zatčení proběhlo, když měl převzít případ Paoly Besuschiové, 

obžalované ze členství v Rudých brigádách. Něco podobného se stalo i v NSR; v květnu 

1975 byl zatčen Siegfried Haag, pouze několik dní před otevřením procesu ve Stuttgartu, 

kde měl zastávat roli obhájce.622 Klaus Croissant si rovněž stěžoval, když byla v březnu 

1975 jeho práva pozastavena kvůli podezření, že napomáhal Andreasi Baaderovi.623 

Advokát následně utekl před raziemi do Francie, kde byl zatčen v roce 1977.624 Když 

posléze Croissant sám stanul před soudem, využil služeb dalšího velmi kontroverzního 

právníka a rovněž člena Mezinárodní komise obhájců, francouzského advokáta Jacquesa 

Vergèse.625 Ten kromě Croissanta zastupoval celou řadu dalších slavných teroristů, mezi 

nimi i Iliche „Carlose“ Sáncheze a jeho manželku Magdalenu Koppovou, Bruna 

Brégueta, který v sedmdesátých letech spolupracoval s Feltrinellim na nepodařeném 

bombovém útoku v Haifě, Mohanda Hamámího z francouzské Přímé akce nebo 

nacistického válečného zločince Klause Barbieho.626  

Strategie IVK a dalších aktivistických skupin spočívala v přesvědčení veřejnosti 

o špatném zacházení s vězni. Jednalo se především o kritiku mučení, izolovaných cel 

a dalších nehumánních prostředků, které měly věznice údajně uplatňovat. IVK se rovněž 

snažila získat pro levicové teroristy status politických vězňů, nebo ještě lépe válečných 

zajatců, čímž by státní instituce uznaly legitimitu jejich ozbrojeného boje. Tuto metodu 

zápasu se státem, kde byla instrumentalizována lidská těla a použita jako zbraně, dovedli 

nejdále vězni z německé RAF, případně ve švýcarském vězení držená Petra Krauseová.  

Klíčovou součástí strategie bylo zajišťování publicity pro uvězněné teroristy. 

O velkou událost tohoto typu ze zasloužil Klaus Croissant, který zprostředkoval rozhovor 

mezi Andreasem Baaderem a Jeanem-Paulem Sartrem; slavný francouzský filosof si 

údajně přál se s teroristou setkat, aby mu tato rozmluva pomohla pochopit svět 

sedmdesátých let. Croissant rovněž navrhl Daniela Cohn-Bendita do role překladatele 

                                                           
622 HIS, RA 02/ 065, 006, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Comitato internazionale di Difesa dei detenuti 

politici in Europa – sezione italiana, Milano 26. 11. 75 
623 HIS, RA 02/ 035, 010, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Französische Presse zum Stammheim-

Verfahren, den Gesetzeänderungen, zu den politishen Gefangenen und zur Verhaftung von Klaus Croissant 

für das Internationale Komitee zur Verteidigung politischer Gefangener in Westeuropa. 
624 Süddeutsche Zeitung, 4. 10. 1977. 
625 FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione sovranazionale…, s. 34–36. 
626 DIETL, Wilhelm, Carlos. Konec jednoho mýtu, Vimperk 1995, s. 134.  
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a Hanse Joachima Kleina, později známého útočníka na konferenci OPEC ve Vídni, jako 

Sartrova řidiče.627 Sartre v rozhovoru vytkl Baaderovi, jenž se toho času nacházel 

uprostřed hladové stávky, že bojují špatnými prostředky a že násilí v Evropě není stejně 

ospravedlnitelné jako ve Třetím světě. Po návštěvě pak Sartre vyjádřil k RAF sympatie, 

přestože zároveň projevil nesouhlas s jejími metodami. Hovořil ale také o nepřijatelných 

životních podmínkách vězňů a o honu na čarodějnice. Baaderův obličej byl podle něj 

„obličejem zmučeného člověka“.628 V rozhovoru pro časopis Economia pak uvedl, že 

situace v Německu není znepokojující kvůli skupinkám neonacistů, ale kvůli tomu, že se 

tato země spolu s USA a Japonskem podílí na směřování kapitalismu. Ve Spolkové 

republice byla podle něj ohrožována lidská práva, jako například v případě RAF, 

nefungovala justice, „práva na obhajobu byla znásilňována“. Sartre také upozorňoval na 

renesanci policejního a vojenského státu.629 Sartrova návštěva nesmírně přispěla 

k internacionalizaci situace RAF a k jejich vnímání jako nelidsky týraných politických 

vězňů. 

Propaganda RAF tak působila zároveň na ilegální úrovni (ve formě pokračujících 

teroristických útoků a distribuce zbraní) a zároveň na nejvyšších formálních úrovních. 

Baader, Raspe a Ensslinová podali stížnost k Evropské komisi pro lidská práva při Radě 

Evropy. V této záležitosti se aktivně angažovali také rodiny teroristů – Baaderova a 

Raspeho rodina chtěla v procesu pokračovat dokonce i po smrti obou mužů.630 Otec 

Ensslinové psal řadu dopisů nejvyšším ústavním činitelům, aby dosáhl jejich intervence 

v případě své dcery. Krátce po její smrti udělal rozhovor s Lotta continua, v němž 

vyloučil možnost sebevraždy a vyjádřil přesvědčení, že jeho dcera byla zavražděna.631  

Ministr spravedlnosti Diether Posser na opakované stížnosti kvůli izolaci vězňů 

odpověděl, že mají právo na kontakt, jejž využívají a tráví spolu až čtyři hodiny denně. 

Ensslinová a Meinhofová měly podle něj každá k dispozici asi 150 knih a brožur.632 Obě 

dvě odebírají časopisy (Ensslinová deset a Meinhofová osm) a rádio mohou poslouchat 

až 14 hodin denně. Dále mají možnost mluvit pravidelně s psychologem, což ovšem 

zůstalo nevyužito. Meinhofové bylo mimoto umožněno vídat se s jistou vězeňkyní, jíž 

                                                           
627 HIS, RA 01/ 009, 001, (RAF Sammlung (1.Generation)) 
628 JANDER, M., Isolation. Zu den Haftbedingungen der RAF-Gefangenen, in KRAUSHAAR, W. (ed.), 

Die RAF…, s. 973–994, zde 974. 
629 HIS, RA 02/ 013, 009, (RAF Sammlung (1.Generation)) 
630 BA, B122/ 16320 2 von 2, Bundespräsidentialamt, Baader-Meinhof Gruppe Band II v.1/73 
631 HIS, MfS 79/ 021, HA XXII 5193/5 
632 Ensslinová si svou studijní literaturu objednávala u svých sourozenců – její výčty lze nalézt ve vydané 

korespondenci. ENSSLIN, Gudrun, „Zieht den Trennungsstrich jede Minute“. Briefe an ihre Schwester 

Christiane und an ihren Bruder Gottfied aus dem Gefängniss 1972–1973, Hamburg 2005.   
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znala z doby před uvězněním.633 Bylo tedy podle něj absurdní užívat v souvislosti s vězni 

výrazy jako totální izolace, třiadvacetihodinová monotonie, nelidská šikana, cílené 

duchovní vyhladovění (tyto obraty použil ve svém dopise ministrovi bratr Ensslinové). 

Posser též kritizoval zprávy organizace Amnesty International, která též užívala 

podobnou rétoriku.634 Argumentaci RAF o izolaci odmítl i spolkový nejvyšší státní 

zástupce a uvedl, že vězni měli vysoký počet návštěv. Zároveň vysvětlil, proč bylo nutné 

sáhnout ke zvýšeným bezpečnostním opatřením – jednak kvůli závažnosti trestných činů, 

z nichž byli obviněni, a dále kvůli možnosti pokusu o útěk či pokusu o osvobození.635 

Levicoví advokáti ovšem často odmítali připustit vinu na řečených zločinech svých 

mandantů s argumentem, že důkazy pocházejí od (z jejich pohledu) nevěrohodné policie 

a od státního zastupitelství. Teroristické organizace navíc podle nich byly častým cílem 

policejních infiltrací a provokací, takže míra odpovědnosti za násilné útoky byla 

přinejmenším sporná.636 

Důkazem toho, že propaganda teroristických organizací a IVK účinkovala, může 

být fakt, že se podmínkami „politických vězňů“ zabývala i řada humanistických a lidsko-

právních organizací. Podle Amnesty International bylo v NSR v roce 1974 asi osmdesát 

politických vězňů, z čehož v asi třiceti případech si jejich právníci (všichni ovšem také v 

podezření ze spojení s RAF) stěžovali, že jejich klienti jsou drženi za nepřijatelných 

podmínek.637 Za dodržování lidských práv v NSR a zejména za RAF se přimlouvala 

petice amerických advokátů z Centra pro ústavní práva (Centre for Constitutional 

Rights).638  

Autoritářskými tendencemi NSR, zejména pak zákazem pracovat ve státní službě 

pro lidi s členstvím v protiústavních organizacích, a lidskými právy u soudů a ve vězeních 

se zabýval také třetí Russelův tribunál. Tato instituce vznikla roku 1966 jako Mezinárodní 

tribunál o válečných zločinech a zorganizoval ji britský filosof Bertrand Russell, aby 

vyšetřila válečné zločiny USA spáchané během války ve Vietnamu a aby rozhodla, zda 

                                                           
633 BA, B122/ 16320 2 von 2, Bundespräsidentialamt, Baader-Meinhof Gruppe Band II v.1/73, Nordrhein-

Westfalen Pressemitteilung, Düsseldorf, 10.4, 1974 
634 BA, B122/ 16320 2 von 2, Bundespräsidentialamt, Baader-Meinhof Gruppe Band II v.1/73, Odpověď 

ministra Possera Gottfriedu Ensslinovi 22. 2. 1973 
635 Počet návštěv podle státního zástupce činil od zatčení po začátek roku 1973: Baader 26, Ensslinová 27, 

Meinhofová 48, Meins 25, Möllerová 12, Müller 35, Raspe 26, přičemž skoro každá se uskutečnila v jiný 

den. BA, B122/ 16320 2 von 2, Presseerklärung des Generelbundesanwalts beim Bundesgerichtshof. 
636 HIS, RA 02/ 009, 013, (RAF-Sammlung (1.Generation)) Vom Komitee für Verteidigung und Kampf 

gegen die Repression   
637 BA, B122/ 16320 2 von 2, 3. 2. 1974. 
638 TERHOEVEN, P., Deutcher Herbst in Europa…, s. 339.  
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se vláda USA dopouští na vietnamském lidu genocidy.639 V následujících letech pak 

Russelova mírová nadace zkoumala další situace a události, kde měla podezření 

z porušování lidských práv.640 Úkolem třetího tribunálu nebylo podle jeho organizátorů 

Německo odsoudit, ale analyzovat, zda se v nejsilnějším evropském státě, a potažmo i 

v dalších zemích s podobnou strukturou, vyskytují autoritářské tendence.641 

V NSR, v Itálii i v dalších státech vznikaly v sedmdesátých letech také 

univerzální podpůrné organizace, jež nesly obecný název Rudá pomoc (Rote Hilfe, 

Soccorso rosso, Sécours rouge, Red Aid). Svým názvem odkazovaly na Mezinárodní 

organizaci pro pomoc revolucionářům (Meždunarodnaja organizacija pomoči 

revoljucioněram), známou jako Mezinárodní rudá pomoc, jež byla založena v roce 1922 

v rámci třetí Komunistické Internacionály. Jednotlivé organizace, nesoucí tento název, 

vznikaly na státní nebo regionální úrovni a jejich cílem bylo poskytovat právní, finanční 

nebo organizační pomoc levicovým extremistům žijícím v ilegalitě. Jejich ideologie byla 

zpravidla silně internacionalistická a v rámci jejich struktury docházelo ke kontaktům 

různojazyčných extrémně levicových prostředí. Se strukturami Rudé pomoci 

spolupracovali také v navazování kontaktů advokáti, organizovaní v IVK – roli ve 

švýcarském angažmá Siegfrieda Haaga například hrála Rote Hilfe Zürich.642  

Italská Rudá pomoc, později přejmenovaná na Militantní rudou pomoc (Soccorso 

rosso militante), poskytovala především právní podporu. Angažoval se zde Sergio 

Spazzali nebo známí aktivisté Dario Fo a Franca Rameová. Rudá pomoc organizovala 

obhajoby brigadistů a dalších uvězněných teroristů. Organizace také vydávala podpůrné 

publikace obhajující nutnost ozbrojeného boje v Itálii.643 Na budování této struktury se 

podílel mimo jiné i Toni Negri a jím vedená Autonomie. Kromě ústřední Rudé pomoci 

vznikla v Itálii celá řada buněk s tímto názvem, doplněných zpravidla lokálním 

přívlastkem (např. Soccorso rosso milanese, Soccorso rosso romano apod.).  

                                                           
639 RUSSEL, Bertrand, War Crimes in Vietnam, London 1967; RUSSEL, Bertrand – SARTRE, Jean-Paul, 

Das Vietnam-Tribunal oder Amerika vor Gericht, Reinbek bei Hamburg 1968. 
640 Druhý tribunál v roce 1974 měl za úkol zmapovat represe v Čile a v Brazílii, čtvrtý tribunál byl svolán 

v roce 1980 na přezkoumání podmínek života amerických Indiánů. Ve druhé polovině sedmdesátých let, 

zejména po vzniku Charty 77, se hovořilo také o možnosti vytvořit Russellův tribunál pro Československo. 

Variantou též bylo udělat případ pro represi v celém východním bloku, avšak tribunál takových rozměrů 

by byl příliš nákladný. Ken Coates také připomněl, že by to s sebou neslo určitou nutnost kritiky Ostpolitik, 

s níž obecně evropská levice souhlasila. AIG, Fondo Lucio Lombardo Radice, Tribunale Russel, 

korespondence Kena Coatese a Lucia Lombarda Radiceho. 
641 AIG, Fondo Lucio Lombardo Radice, Tribunale Russel, Sinistra tedesca inquieta per il Tribunale 

Russell 
642 HIS, He, B/ 004, 001, (RAF-Sammlung (1.Generation)) Ermittlungsverfahren gegen Brigitte Heinrich 

– Schlußbericht Big Horn. 1975. 
643 Například Soccorso rossso, Brigate rosse… 
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V Německu existovala jednotná organizace (Rote Hilfe), vydávající stejnojmenné 

noviny s velkým vlivem na mimoparlamentní levici. Toto periodikum se zaměřovalo 

zejména na informování německé levicové veřejnosti o soudních procesech, stávkách a 

demonstracích a o policejních zásazích proti německým radikálům. Kromě toho skupina 

vydávala také brožury a texty různých autorů, v nichž vyjadřovala podporu teroristickým 

organizacím.644 Německá Rote Hilfe však velmi podrobně informovala i o událostech 

v dalších evropských zemích a zprostředkovávala texty zahraničních teroristických 

skupin. V roce 1972 zde vyšel například překlad komuniké Rudých brigád v případu 

jejich prvního únosu.645 Velká pozornost byla věnována zejména teroristickému útoku na 

Piazza Fontana v roce 1969, následné smrti Giuseppa Pinelliho a procesu s Pietrem 

Valpredou.646 Pravidelně se objevovaly také úvahy a zprávy o smrti Giangiacoma 

Feltrinelliho: „Po vraždě G. Feltrinelliho se v Itálii vzedmula vlna útlaku dosud 

nebývalých rozměrů. Neprojde den, aby nebyl nějaký člen revoluční organizace nebo 

skupiny zatčen a uvězněn. Obzvláště pronásledováni jsou členové Nepřetržitého boje a 

Dělnické síly […]“647 

Propojení a vzájemné ovlivňování levicového prostředí v Itálii a v NSR lze 

sledovat také na míře překládání významných textů nové levice. V Německu plnilo tuto 

úlohu prostředníka například nakladatelství Trikont Verlag, vzniklé v reakci na 

Konferenci tří kontinentů v Havaně v roce 1966. Nakladatelství založili v Mnichově dva 

členové německého SDS, Herbert Röttgen a Gisela Erlerová. Vycházely zde především 

německé překlady významných děl ze zemí Třetího světa (například Maova Rudá knížka, 

Guevarova Guerillová válka a Bolívijský deník, Debrayova Revoluce v revoluci? nebo 

Giapova Národně osvobozenecká válka ve Vietnamu), ale kromě toho také časopisy 

přeložené z italštiny. Vybrané články například z Quaderni rossi nebo Assemblea 

Autonoma byly publikovány v edici nazvané Spisy k třídnímu boji (Schriften zum 

Klassenkampf).648 V této souvislosti je třeba zmínit také berlínské nakladatelství Merve 

Verlag, jež se kromě vydávání německých autorů a několika časopisů (například 

Revolutionärer Zorn nebo Bambule) věnovalo také překládání a publikování klíčových 

                                                           
644 Např. Das Komplott zwischen Gerichtspsychiatrie und Justiz; Die Niederlage der RAF ist die Niederlage 

der linken Bewegung; Holger Meins zu Tode gefoltert! Gegen Isolierhaft, Terror, Folter und Mord! Kämpft 

mit der Roten Hilfe für die Freiheir der politischen Gefangenen!; Ist die RAF kriminell?; Politische Justiz; 

Sofortige Freilassung von Dieter Kunzelmann. Dokumentation. HIS, Dokumentationen – Broschüren. 
645 HIS, Rote Hilfe No. 6, 1972. 
646 HIS, Rote Hilfe, No. 3 a No. 5, 1972.  
647 HIS, Rote Hilfe No. 6, 1972. 
648 APO Archiv: S, BRD+ Ausland, Italien 5+6, 1968–1975, Signatur 429–430. 
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diskursivních textů především italské a francouzské provenience – tato řada nesla název 

Mezinárodní marxistická diskuse (Internationale marxistische Diskussion).649 

 

Schleyer a Moro  

„Olověná léta“ vyvrcholila v Itálii i v NSR v druhé polovině sedmdesátých let 

silnými teroristickými kampaněmi, zakončenými únosy a vraždami dvou prominentních 

představitelů kapitalistického a liberálně demokratického řádu – Hannse-Martina 

Schleyera a Alda Mora. Oba dva případy se staly významnými milníky jak v historii 

terorismu, tak i v obecných západoevropských dějinách; ve své době vyvolaly mohutný 

mezinárodní ohlas a svým významem přesahovaly hranice obou států.  

V Německu i v Itálii reagovala veřejnost na únosy velmi nelibě a obě akce 

prohloubily izolaci teroristických organizací. Ve společnosti vzrostlo volání po 

mimořádných legislativních opatřeních a oba státy tato opatření v různé míře také přijaly. 

Vláda se musela pohybovat opatrně mezi terorismem a populistickými požadavky po 

extrémních protiopatřeních – v Itálii byl mezi prvními předseda Italské republikánské 

                                                           
649 V této edici vyšlo například: Charles Bettelheim, Über das Fortbestehen von den Warenverhältnissen 

in den „sozialistichen Ländern“; Lucio Colletti – Lucio Libertini – Livio Maitan – Lucio Magri, Über 

Lenins „Staat und Revolution“ – heute; Martin Nikolaus, Konkurrent und Mehrwert.  Zur Klassentheorie 

bei Marx; Eduarda Masi, Der Marxismus von Mao und die europäische Linke; Partei und Klasse. Eine 

Diskussion zwischen Jean-Paul Sartre und Il Manifesto. Einleitung: Rossana Rossanda; Jean Laplanche: 

Marcuse und die Psychoanalyse Lucio Colletti, Zur Stalin-Frage; Maurice Gaudelier, System, Struktur und 

Widerspruch im „Kapital“; Ernest Mandel – Martin Nikolaus, Kontroverse über die Möglichkeit einer 

Revolution in den USA; Louis Althusser, Freud und Lacan; Notwendigkeit des Kommunismus. Die Platform 

von „Il Manifesto“; Rossana Rossanda, Der Marxismus von Mao Tse-tung; Adriano Sofri – Luciano Della 

Mea, Zur Organisation und Strategie von Lotta Continua; Mario Tronti, Extremismus und Reformismus; 

Martin Nikolaus, Die Objektivität des Imperialismus. Anti-Mandel; Ernest Mandel, Die Widersprüche des 

Imperialismus; Ralph Miliband, Marx und der Staat; Alfred Sohn-Rethel, Materialistische 

Erkenntnisskritik und Vergesellschafftung der Arbeit; „Classe e Stato“. Frederico Stame, Nicoletta Stame, 

Luca Meldolesi, Bericht eines FIAT-Arbeirters über die Arbeitsorganisation in der chinesischen Fabrik; 

Massimo Salvadori – Vittorio Rieser, Rätesystem und Maoismus; „Base-Ouvrière“, Revolutionäre 

Betriebsarbeit bei Renault-Flins; „Il manifesto“, Für eine organisierte politische Bewegung; „Que faire“, 

Klassenkämpfe in Frankreich seit dem Mai 1968; „Il manifesto“, Thesen zur Schul- und Hochschulpolitik; 

Antonio Negri, Zyklus und Krise bei Marx; S. Bologna – P. Bolzani, Techniker als Produzenten und als 

Produkt; Jacques Ranciere, Der Begriff der Kritik und die Kritik der politischen Ökonomie; Lucio Magri, 

Probleme der marxistischen Theorie der revolutionären Partei; Andre Gorz (hrsg), Schule und Fabrik; A. 

Dina, Techniker, Macht und Klassenkampf; Arbeitspapiere; Serafini – Magri – Pintor, Die Einheit der 

Klasslinken herstellen. Nationale Arbeiter-Konferenz der Gruppe „il Manifesto“; Giampiero Mughini, Die 

KP Italiens und die nicht-reformistischen Gruppen; Revolutionärer Kampf (ehem. BPG Frankfurt), 

Untersuchung-Aktion-Organisation. Zur politischen Einschätzung von Lohnkämpfen; Woher kommen die 

richtigen Ideen. Eine Kontroverse zwischen „Il Manifesto“ und „Lotta continua“; Kongreß gegen 

politische Unterdrückung. FU Berlin 24. 4. – 26. 4. 1972. Referate und Diskussionen; Jean-Claude Guerin, 

Die französische Lehrergewerkschaft – Analyse und Kritik; „Potere Operaio“, Was ist Arbeitermacht? 

Materialien zur Kaderbildung; E. Collotti Pischel – R. Rossanda, Zur chinesischen Außenpolitik; 

Proletariat und Subproletariat – der Fall des Bankräubers Sante Notarnicola. Eine Debatte aus der 
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strany Ugo la Malfa, který dokonce navrhoval znovuzavedení trestu smrti.650 Německý 

kancléř Helmut Schmidt se po Schleyerově únosu sešel s italským premiérem Giuliem 

Andreottim a shodli se, že se musí vyhnout tomu, „aby byla německá publicistika a vnitřní 

politika utvářena na vlně mccarthismu.“651 Italský stát po Morově smrti podpořili i dělníci 

stávkami a rovněž jindy ke státnímu zřízení velmi kritičtí intelektuálové.652 PCI se 

obávala spojení s únosem a distancovala se od Rudých brigád, jak jen to bylo možné. 

Enrico Berlinguer na Morově pohřbu označil bývalého premiéra za jednoho z největších 

italských státníků.653  

Transnacionální povaha Schleyerova únosu spočívala především v tom, že byla 

tato akce podpořena únosem letadla společnosti Lufthansa, s nímž teroristé přistáli 

nejprve v Římě, poté na Kypru, v Bahrajnu, v Dubaji, v Adenu a nakonec v somálském 

Mogadišu. Tuto akci provedli čtyři palestinští teroristé z Haddádovy PFLP v koordinaci 

s RAF; letadlo bylo uneseno na podporu požadavků, které RAF vznesla jako podmínku 

pro Schleyerovo propuštění. Koordinace obou akcí je zřejmá z načasování i z požadavků 

vznesených palestinským komandem; jednalo se o propuštění týchž jedenácti uvězněných 

německých teroristů (Palestinci k podmínkám připojili požadavek na propuštění dvou 

tureckých vězňů a na vyplacení patnácti milionů dolarů).654 Za zmínku rovněž stojí, že 

únosci Schleyera drželi v konspiračních bytech nejprve v Kolíně nad Rýnem, v Haagu a 

v Bruselu, a nakonec zanechali jeho tělo v autě ve francouzských Mylhúzách; teroristé 

tedy zjevně operovali na mezinárodní úrovni.655  

Výběr Schleyera za hlavní cíl nejvýznamnější teroristické kampaně RAF byl 

zdůvodněn především jeho pozicí v kapitalistickém systému, neboť Schleyer zastával 

funkci předsedy Spolkového svazu německých zaměstnavatelů a Svazu německých 

průmyslníků. Dalším důvodem se pak stala jeho nacistická minulost – Schleyer sloužil 

                                                           
650 TOLOMELLI, M., Di fronte alle BR… s. 445; HOF, Tobias, Antiterorismus -Politik in Italien 1969-

1982, in HÜRTER, Johannes – RUSCONI, Gian Enrico, Die bleierne Jahre. Staat und Terrorismus in de 

Bundesrepublik Deutschland und Italien 1969-1982, München 2010, s. 21–30.  
651 HÜRTER, J., Antiterrorismus der Sozialliberalen Bundesregierung 1969-1982, in HÜRTER, J. – 

RUSCONI, G. E., Die bleierne Jahre…, s. 9–20. 
652 TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, s. 177–179. K postoji intelektuálů srov. MUGHINI, Gli 

intelettuali e il caso Moro, Milano 1978. 
653 L'Unita 10. 5. 1978. ALS, Fondo Granelli, Serie I, fascicolo 52. 
654 SCHLEYER, Hanns Eberhard, Geiselhaft und Ermordung von Hanns Martin Schleyer. „Keiner hatte 

gedacht, dass es wirklich passieren würde“, in SIEMENS, Anne (ed.), Für die RAF war er das System, für 

mich der Vater. Die andere Geschichte des deutschen Terrorismus, München 2007, s. 127–183, zde s. 155. 
655 HIS, Bo, P/ 005, 005, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Vernehmung von Boock durch Pflieger am 08 

und 27 April 1992 
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jako důstojník SS mimo jiné také v Protektorátu Čechy a Morava.656 Přesto však bylo 

zvolení Schleyera za cíl poměrně překvapivé, protože RAF se až do té doby příliš 

nezabývala bojem za práva zaměstnanců. Maria Morettiho z Rudých brigád Schleyerův 

únos údajně rozzuřil; podle Valeria Morucciho považovaly Rudé brigády RAF za 

konkurenci, která začala měnit své zaměření a brala jim jejich témata. Únos Schleyera 

byl podle něj první akcí RAF, jež nějakým způsobem reflektovala třídní konflikt; ten 

ovšem v Německu prakticky neexistoval a nikdy nebyl klíčem pro výběr obětí. Morettiho 

reakce byla tak silná i proto, že vedení Rudých brigád připravovalo paralelně s únosem 

Alda Mora také únos šéfa svazu italských zaměstnavatelů Leopolda Pirelliho. Kvůli 

únosu Schleyera pak museli od tohoto záměru upustit, aby nevypadali, že jsou ve vleku 

RAF. Moretti zároveň kritizoval spolupráci německých konkurentů s Palestinci; udělali 

podle něj chybu, když spolupráci dovedli na takovou úroveň, že byli závislí na výsledku 

operace cizí skupiny. Podle Morucciho neúspěch RAF se Schleyerem Morettiho 

uspokojil.657  

Z hlediska evropské radikální levice měla největší mezinárodní dopad 

v souvislosti se Schleyerovým únosem smrt vězňů z první generace RAF ve 

Stammheimu. Bezprostředně po skončení událostí „Německého podzimu“ se v Evropě 

spustila řada odvetných akcí proti německým cílům. Italské levicové prostředí na tuto 

událost reagovalo velmi ostře. Nepřetržitý boj napsal v titulku svých novin, že 

„Schmidtova vláda hledá pomocí nacistické operace konečné řešení problému RAF“.658 

Rudé brigády se ke smrti německých teroristů navzdory ne zcela vřelým vztahům stavěli 

také solidárně, tedy přijali verzi o vraždě a chtěli se jejich jménem pomstít. Valerio 

Morucci uvedl, že by se podle jeho názoru nemělo jen nečinně přihlížet zvůli německého 

státu a navrhoval útoky na německá zastoupení v Itálii.659 Rudé brigády se smrti 

německých soudruhů věnovali i ve dvou svých ideologických textech – v Deklaracích 

                                                           
656 Schleyerův syn Hanns Eberhard se později snažil svého otce alespoň částečně očistit. Vyvracel, že by 

otec byl pravou rukou Heydricha a nesl zodpovědnost za vraždy Čechů a Židů. V českých archivech pro to 

podle něj není žádný důkaz a fakt, že ani Izrael se Schleyerovým případem nikdy nezabýval, také dokazuje, 

že na vraždách podíl neměl. SCHLEYER, H. E., Geiselhaft und Ermordung…, s. 175. 
657 Die RAF und wir – feindliche Konkurrenten… 
658 Citováno v TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 604.  
659 Die RAF und wir – feindliche Konkurrenten… 
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Strategického vedení z listopadu 1977 a února 1978, kde vyjadřují solidaritu se 

„zavražděnými“ a odsuzují postup německé státní moci.660 661 

Únos Alda Mora na jaře 1978 proběhl celý v Itálii a s velkou pravděpodobností se 

do něj nezapojily žádné zahraniční osoby ani subjekty. Přesto ale akce vzbudila silné 

internacionální ohlasy; za propuštění Alda Mora intervenovali u Rudých brigád například 

generální tajemník OSN Kurt Waldheim nebo zástupci charitativních organizací Amnesty 

International a Caritas Internationalis. Komuniké poslal také papež Pavel VI: „Píšu vám, 

lidé z Rudých brigád: propusťte ctihodného Alda Mora na svobodu, vraťte ho k jeho 

rodině a k občanskému životu… prosím vás na kolenou, osvoboďte Alda Mora, 

jednoduše, bez podmínek, ne kvůli mé pokorné přímluvě, ale kvůli síle jeho důstojnosti 

jako našeho společného bratra, člověka…“662 Během únosu, kdy se úřady snažily 

lokalizovat Morovo „lidové vězení“, se vyrojila řada dezinformací, udávajících jeho 

údajnou polohu. Jedna z těchto zpráv, která přišla na ministerstvo vnitra ve formě dopisu, 

tvrdila, že na Morově únosu spolupracovali Palestinci a že se předseda Křesťanské 

demokracie nachází v Bejrútu.663 Ve falešném prohlášení, které vypadalo, jakoby 

pocházelo přímo od Rudých brigád, oznámil pisatel, že Aldo Moro je mrtev a jeho tělo 

se nachází ve Vévodkynině jezeře (Lago della Duchessa) v horách poblíž Říma, na což 

navázala rozsáhlá pátrací akce.664 Nejkurióznějším případem tohoto druhu pak 

pravděpodobně byla zpráva maorské ženy Wai McGregorové, jež napsala italské 

ambasádě, že jakožto médium měla sen, že Mora drželi v Marseille, ale byl zabit při 

pokusu o útěk.665 

Únos Alda Mora se zároveň záhy stal předmětem řady více či méně konspiračních 

teorií vysvětlujících různé okolnosti případu zapojením mezinárodních aktérů. Jelikož 

tyto domněnky tvoří významnou část diskuse o celé teroristické akci, je na místě jim a 

jejich vzniku věnovat určitou pozornost. Tyto teorie existují ve svých levicových i 

pravicových variantách a ve svém narativu se buď snaží distancovat násilné Rudé brigády 

                                                           
660 La Risoluzione Strategica del febbraio 1978, dostupné z: 

http://www.archivio900.it/it/documenti/finestre-900.aspx?c=1087&p=2 [cit. 23. 1. 2017]; LUCCHESI, 

R., RAF und Rote Brigaden…, s. 219–225. 
661 Tato událost jako symbol a ultimativní metoda v boji proti státu bude dále rozebrána v následující 

kapitole. 
662 Lettera del Santo Padre Paolo VI alle Brigate rosse, dostupné z: https://w2.vatican.va/content/paul-

vi/it/letters/1978/documents/hf_p-vi_let_19780422_brigate-rosse.html [cit. 23. 1. 2017]. 
663 ACS, Direttiva Prodi, Ministero affari esteri – Segreteria generale, 24. 4. 1978 
664 TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, s. 150; BISCIONE, F. M., Il delitto Moro…, Roma 1998, 

s. 137. 
665 ACS, Direttiva Prodi, Ministero affari esteri – Ispettorato generale 
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od legitimních levicových organizací a hnutí,666 nebo ve studenoválečné rétorice přisuzují 

vinu tajným službám Sovětského svazu nebo jeho satelitů. Většina z nich pracuje 

s myšlenkou, že samotná teroristická organizace nejednala samostatně a z pozadí jí 

udílela pokyny jakási třetí strana.  

Jednou z nejdiskutovanějších teorií byl předpoklad, že Mario Moretti byl po celá 

sedmdesátá léta pod vlivem Corrada Simioniho, jenž byl spolu s Renatem Curciem 

hlavním představitelem CPM a pozdější skupiny Proletářská levice. Simioni však 

paralelně s tím vyvíjel aktivitu ve vlastní tajné organizaci Superclan, která podnikla 

například bombový útok na velvyslanectví USA v Athénách v roce 1970.667 Mezi 

Simionim a Curciem došlo později k roztržce ohledně dalšího postupu a Curcio založil 

společně Franceschinim a Cagolovou Rudé brigády.668 Simioni pak pokračoval 

v ilegálních aktivitách, ale po čase se přestěhoval do Paříže, kde založil soukromou 

jazykovou školu Hypérion. Podle mnoha lidí (například Alberta Franceschiniho) však 

Simioni zůstal nadále ve spojení s Rudými brigádami a pomocí spolupráce s tajnými 

službami a svými agenty, zejména Mariem Morettim, pak dosáhl zatčení Franceschiniho 

i Curcia a organizaci zcela ovládl.669 Simioniho škola Hypérion měla být mozkem únosu 

Alda Mora670 a významným uzlem mezinárodní teroristické sítě s kontakty na RAF, IRA, 

ETA, či Palestince.671 Innocente Salvoni, manžel vedoucí ústavu Hypérion Franҫoise 

Tuscherové, byl v Itálii kvůli Morově vraždě stíhán, ale obvinění bylo údajně staženo po 

osobní intervenci strýce Tuscherové, jímž byl známý francouzský kněz a charitativní 

pracovník Abbé Pierre. Salvoni i Tuscherová oba pocházeli z levicově katolického 

prostředí a na počátku sedmdesátých let se dostali do vznikajících Rudých brigád, avšak 

odtrhli se spolu s Corradem Simionim a dalšími od Curciem vedeného jádra. Abbé Pierre 

měl podobně přispěchat na pomoc i Vannimu Mulinarisovi, dalšímu ze Simioniho starých 

                                                           
666 Součástí této rétoriky bylo i obviňování Rudých brigád z fašismu a pravicového přesvědčení. Stejným 

způsobem o Rudých brigádách jakožto pravicové teroristické organizaci psaly i československé tajné 

služby. „RB vznikly z teroristické fašistické skupiny CPM, spojení na neofašistické a maoistické skupiny 

v NSR.“ABS, Fond A 34/1, inv. Jedn. 177, sign: zpráva o některých formách a metodách činnosti 

zahraničních teroristických organizací. „K některým problémům terorismu“, s. 32. 
667 Útok se ovšem nezdařil a o život při něm přišli pouze sami atentátníci, Italka Maria Elena Angeloniová 

a kyperský Řek Giorgio Christou Tsikouris. 
668 Podle Marca Clementiho hrálo roli v roztržce také to, že Simioni měl nabídnout účast na athénském 

atentátu nejprve Curciově manželce Maře Cagolové, než se obrátil na Angeloniovou, jež posléze při akci 

přišla o život. CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 19. 
669 Teorii, že Simioni je oním „velkým starcem“ (il grande vecchio) stojícím za útoky Rudých brigád 

implicitně vyjádřil v roce 1980 i předseda PSI Bettino Craxi. Srv. FASANELLA, G., - FRANCESCHINI, 

A., Che cosa sono…, s. 163. 
670 Tato teorie je také rozvinuta ve filmu Náměstí Pěti měsíců (Piazza delle cinque lune) režiséra Renza 

Martinelliho. 
671 SATTA, Vladimiro, Il caso Moro e suoi falsi misteri, Catanzaro 2006, s. 109–112. 
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společníků ze Superclanu, který byl v roce 1983 v Itálii obviněn z dodávání zbraní pro 

Rudé brigády a Organizaci pro osvobození Palestiny.672 Simioni později rozvíjel své 

kontakty v katolickém prostředí a údajně zprostředkovával kontakty mezi Vatikánem a 

polskou Solidaritou.673 Italský Vladimiro Satta ovšem ve své knize některé z těchto teorií 

přesvědčivě vyvrátil. Nevyloučil sice možnost zapojení Hypérionu do mezinárodní 

teroristických aktivit, ale upozornil na nevěrohodnost Franceschiniho svědectví, prokázal 

Salvoniho neúčast na přepadu Morovy kolony a poukázal na nepravděpodobnost 

Simioniho zapojení v únosu italského expremiéra.674 

Významnou úlohu v italském brigadologickém diskursu hrála „východní stopa“ – 

tedy přesvědčení, že Rudé brigády, potažmo i další italské teroristické organizace, 

spolupracovaly s tajnými službami SSSR nebo dalších zemí východního bloku – 

a obzvláště často přitom byla skloňována československá Státní bezpečnost. 

Československé úřady byly již od konce šedesátých let podezírány z materiální pomoci 

italským levicovým radikálům. Prvním, kdo toto spojení veřejně vyjádřil, byl 

československý generál Jan Šejna, který na počátku roku 1968 zběhl a uprchl do USA 

(a stal se tak nejvyšším vojenským představitelem Varšavské smlouvy, který za celou 

dobu její existence přeběhl k nepříteli). Šejna následně ve Spojených státech uvedl jména 

několika italských revolucionářů, která si ve spěchu napsal před tím, než opustil zemi. 

Tito extremisté měli podle jeho informací podstoupit vojenský výcvik v tréninkových 

střediscích ve Stráži pod Ralskem, v Litoměřicích, v Zastávce u Brna a v Karlových 

Varech a měli mezi nimi být například Giangiacomo Feltrinelli, Augusto Viel, Roberto 

Pelli, Alberto Franceschini, Roberto Mander, nebo Sergio Spazzali.675 Podezření ze 

spolupráce podporoval zejména případ Feltrinelliho, jenž do Československa opakovaně 

jezdil a údajně zde také ukrýval teroristu ze Skupiny 22. října Augusta Viela. 

Důvěryhodnost Šejnova svědectví však byla poměrně nízká, a to zejména kvůli faktu, že 

se v něm objevují jména teroristů, kteří se radikalizovali a přešli do ilegality až koncem 

roku 1969 či počátkem sedmdesátých let, tedy dlouho po Šejnově změně stran. Navzdory 

Franceschiniho tvrzení, že v Československu nikdy nebyl, se však našly vstupní víza pro 

něj, Curcia, Fabrizia Pelliho, Roberta Ognibeneho a Feltrinelliho pod jménem Giancarlo 

                                                           
672 GRASSI, S., Il casi Moro…, s. 17. 
673 Za své zásluhy byl Simioni dokonce přijat papežem Janem Pavlem II. FELDBAUER, Gerhard, Agenten, 

Terror, Staatskomplot. Der Mord an Aldo Moro, Rote Brigaden und CIA, Köln 2000, s. 167 
674 SATTA, V., Il caso Moro…, s. 99–118. 
675 Šejna mluvil o komplexním strategickém výcviku, který měl probíhat již od roku 1964 a jehož se měli 

účastnit i lidé z NSR, Velké Británie nebo Skandinávie. FRAGALÀ, E. – MANTICA, A., La dimensione 

sovranazionale…, s. 34–36. 
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Scotti pro léta 1969–1972. Vladimiro Satta tedy nevylučuje možnost, že brigadisté do 

zemí východního bloku zavítali, ale zároveň tím ani není potvrzena teorie o 

podstoupeném výcviku nebo přebírání instrukcí.676 

Teorie o československo-sovětském zapojení do fungování Rudých brigád a do 

únosu Alda Mora se pak dále šířila a rozvíjela především zásluhou italského tisku.677 

V průběhu únosu na jaře 1978 byl československý velvyslanec v Itálii a bývalý člen 

politbyra KSČ Vladimír Koucký dokonce předvolán k vysokému funkcionáři PCI 

Giorgiu Amendolovi kvůli stykům StB s Rudými brigádami.678 Důkazy o podobných 

spojeních však chyběli a stále chybí. Výcviky guerillových bojovníků ze Třetího světa se 

na československém území pořádaly,679 ale zmínky o italských (či jiných 

západoevropských) extremistech jsem nenalezl ani v Národním archivu, ani v Archivu 

bezpečnostních složek. Svazek historického fondu Ministerstva vnitra s krycím názvem 

„Akce Teror“, který měl informace k tématu obsahovat, po odtajnění odhalil bedlivé 

pozorování evropských teroristických skupin československými tajnými službami, avšak 

vztahy s italskými radikály informace zde obsažené nepotvrzují, ba naopak hovoří proti 

jejich existenci.680 

Myšlenku československého vlivu však stále živí možnost existence tzv. Havlova 

svazku. Toto označení nese údajný objemný spis o kontaktech mezi československými 

tajnými službami a levicovými ozbrojenými skupinami, jejž měl v roce 1990 předat 

italským úřadům nový československý prezident Václav Havel. Premiér Andreotti a 

ministr zahraničí De Michelis však řekli, že žádný takový svazek nikdy nedostali.681 

Právě Giulio Andreotti a jeho zapojení do únosu byly předmětem mnoha 

spekulací. Andreotti byl na začátku devadesátých let dokonce souzen kvůli vraždě 

novináře Mina Pecorelliho, který rozkrýval pozadí případu Moro a Andreottiho styky 

s Mafií. Andreotti jakožto Morův vnitrostranický oponent by tímto krokem zlikvidoval 

politiku historického kompromisu svého předchůdce – zbavil by se Mora osobně 

a zároveň by získal záminku pro postup proti levici. Této teorii měla nasvědčovat zejména 

Andreottiho údajně nedostatečná snaha Mora osvobodit a jeho rychlé rozhodnutí 

                                                           
676 SATTA, V., Il caso Moro…, s. 67–84. 
677 ACS, Direttiva Prodi, Ministero Affari Esteri – Segreteria generale – Ispettorato generale 
678 GRASSI, S., Il caso Moro…, s. 376. 
679 PACNER, Karel, Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých 

výzvědných služeb 1914–1989. Díl IV. 1961–1989, Praha 2002. 
680 ABS, svazek H-720. 
681 Teorie Havlova svazku ovšem pracuje s tím, že Andreotti se dokumentů záměrně zbavil, aby zakryl své 

vlastní zapojení do Morova únosu. 
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s teroristy nevyjednávat. Dalším údajným náznakem byly Morovy dopisy z jeho vězení 

adresované Andreottimu, ministru vnitra Cossigovi, tajemníkovi Křesťanské demokracie 

Zaccagninimu, papeži a dalším lidem, které byly podle mnohých plné kryptogramů a 

tajných poselství.682 Důkazem zapojení italských tajných služeb měla být také přítomnost 

tzv. pátého střelce na místě únosu, tedy záhadného útočníka, který profesionálním 

způsobem zneškodnil Morovu ochranku a který měl pracovat pro „skutečné“ síly v pozadí 

vraždy. Podle Michaely Wunderleové byl tímto pátým střelcem plukovník Guglielmi, 

pracovník pravicové paramilitaristické organizace Gladio.683 Další variantou byla 

přítomnost Francesca Marry, člena Rudých brigád spolupracujícího s ministerstvem 

vnitra. Spekulace o tomto profesionálním střelci však vyvrátil poměrně přesvědčivě 

Vladimiro Satta.684 

 

Konečná fáze teroristického internacionalismu 

Od konce sedmdesátých let začalo docházet k postupnému úpadku německých 

i italských teroristických organizací. Přestože některé organizace působily ještě dalších 

deset let nebo i více (Rudé brigády se rozpustily v roce 1988, RAF v roce 1993), jejich 

charakter a postavení ve společnosti byly zásadně odlišné od prvních generací teroristů. 

Německý politolog Alexander Straßner vytyčil čtyři vzájemně propojené procesy, které 

změnily na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let tvář RAF, a ačkoli  Straßner hovoří 

pouze o jedné teroristické skupině, průběh těchto procesů lze sledovat i na příkladech 

dalších organizací. 

Jsou to: 1) Deideologizace. Tento proces započal již v polovině sedmdesátých let, 

kdy řada teroristických skupin rezignovala na své ideologické zasazení a jejich primárním 

cílem se stalo osvobození dříve uvězněných spolubojovníků. V osmdesátých letech již 

organizace jednaly podstatně více pragmaticky a utilitárně. 2) Izolacionizace. Německé i 

italské teroristické skupiny ztrácely své sympatizanty ve veřejnosti, a to zvláště po obtížně 

vysvětlitelných vraždách Guida Rossy nebo Edwarda Pimentala.685 3) Profesionalizace. 

Ztráta podpory veřejnosti znamenala přísnější bezpečnostní opatření a nutnost 

profesionálního přístupu k teroristickým útokům. 4) Internacionalizace. Ta byla 

                                                           
682 SCIASCIA, Leonardo, L'affaire Moro. Con aggiunta la relazione parlamentare, Milano 1998, s. 39; 

MORO, Aldo, Lettere da prigione, in GOTOR, Miguel (ed.), Torino 2008, s. xvi. 
683 WUNDERLE, Michaela, Die Roten Brigaden, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 782–808. 
684 SATTA, V., Il caso Moro…, s. 8–13. 
685 Po těchto vraždách se od teroristických skupin odvracely poslední zbytky sympatizantů. Již vražda Alda 

Mora byla v případě Rudých brigád symptomem tohoto procesu, kdy levice přestávala vnímat teroristy jako 

„soudruhy, kteří chybují“, a začala tvořit nový obraz „nepřátel, kteří nechybují“.  
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z hlediska transnacionálních kontaktů nejpodstatnějším formativním procesem. 

V osmdesátých letech dvacátého století dospěly evropské teroristické skupiny nejblíže 

k organizované formě spolupráce nebo dokonce koordinaci plánů.686  

Tento nový model platil i pro nově založené evropské teroristické organizace, jako 

byla například francouzská Přímá akce (založená roku 1979 jako projev souhlasu s únosy 

Schleyera a Mora).687 Z hlediska evropského srovnání je pozoruhodné, že se ve Francii 

objevila významná teroristická skupina až na sklonku sedmdesátých let, vezmeme-li 

v úvahu pozici Paříže v mezinárodní teroristické síti. Přestože zde v roce 1968 vypukly 

možná nejsilnější levicové protesty, doprovázené generální stávkou, jež skutečně přivedla 

pátou republiku na pokraj zhroucení, hnutí se poměrně rychle deradikalizovalo a nepřijalo 

ve větší míře principy terorismem prosazovaných cílů.688 Když výkonná složka 

Proletářské levice, organizace Nový lidový odboj (Nouvelle résistence populaire), unesla 

v roce 1972 Roberta Nogretta, šéfa pobočky Renaultu v Boulogne-Billancourt, většina 

francouzských levicových radikálů akci odsoudila jakožto násilnou (zatímco v Itálii byl 

téhož roku únos Idalga Macchiariniho radikalizovanými protestujícími převážně 

přivítán).689 Přímá akce se etablovala jako nejvýznamnější teroristická organizace 

francouzské provenience a fungovala ve francouzské frakci s centrem v Lyonu a 

mezinárodní frakci s centrem v Paříži (Action directe nationale a Action directe 

internationale).690  

Na počátku osmdesátých let byly založeny také belgické leninistické CCC, jež 

promptně navázaly mezinárodní kontakty se svými německými a francouzskými 

protějšky. CCC útočily na průmyslové, vojenské i politické cíle: například v roce 1984 

zaútočili na sídlo křesťansko-lidové strany v Ghentu nebo v lednu 1985 na knihovnu 

NATO v Bruselu.691  

Z německých teroristických skupin se cestou internacionalismu vydala především 

RAF, jejímž novým cílem se stalo budování evropské antiimperialistické fronty. Změnu 

                                                           
686 STRAßNER, A., Die dritte Generation der RAF, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 489–510. 
687HAMON, Alain – MARCHAND, Jean-Charles, Action directe. Du terrorisme franҫais 

à l‘euroterrorisme, Paris 1986, s. 19–30; WUNSCHIK, Tobias, Baader-Meinhof international?, in Aus 

Politik und Zeitgeschichte, 40–41/2007, s. 23–29. 
688 Francouzské teroristické skupiny se silně angažovaly v boji proti frankistickému režimu ve Španělsku a 

ze značné části byly také tvořeny španělskými levicovými uprchlíky. Nejznámějším z nich byl i jeden ze 

zakladatelů Přímé akce, Frédéric Oriach, který měl rovněž kontakty na Carlosovu skupinu na Blízkém 

východě. HIS, We, J / 103, 020, (RAF Sammlung (1.Generation)) Operativ-Information zu Carlos-Gruppe; 

Informationen zur action direct und zu gemeinsamen Aktionen terroristischer Organisationen Westeuropa. 
689 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 178. 
690 DARTNELL, Michel, Action Directe. Ultra-left Terrorism in France, 1979–1987, New York 1995, 

s. 73. 
691 ALEXANDER, Y. – PLUCHINSKY, D., Europe's Red Terrorists…, s. 149. 
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strategie oznámila organizace v roce 1982 v pamfletu Guerilla, Widerstand und 

antiimperialistsche Front.692  

Evropská spolupráce se zakládala především na výměně materiálu, sdílení 

konspiračních bytů a společné provozní práce – například padělání dokumentů. Časová 

roznětka bomby, kterou nastražila RAF a která měla vybuchnout před Vánocemi 1984 

v areálu školy NATO v Oberammergau, byla ukradená v Belgii a používaná Přímou 

akcí.693 V prosinci roku 1985 došlo k zatčení vůdce CCC Pierra Carretta, jež odhalilo 

personální i logistické napojení na RAF i Přímou akci; Carrette pro obě skupiny tiskl 

letáky a texty. RAF s belgickou skupinou též sdílela ilegální konspirační byty. Carrette 

měl rovněž osobní vazby na členku Přímé akce Nathalie Menigonovou. Prakticky 

jediným velkým společným útokem RAF a Přímé akce byly v únoru 1985 atentáty na 

ředitele stanice MTV v Německu Ernsta Zimmermanna a francouzského generála Reného 

Aurana. Jednalo se sice o dvě samostatné akce, z nichž každou provedla jedna teroristická 

skupina, ale útoky byly koordinovány tak, aby proběhly ve stejný den a skupiny k nim 

vydaly společné prohlášení; dohoda s Přímou akcí se uskutečnila zejména zásluhou Evy 

Hauleové. Autorkou společných prohlášení a nalezených materiálů byla pravděpodobně 

členka RAF Birgit Hogefeldová.694 

Rudé brigády se do evropské teroristické sítě zapojily ještě méně; přesto byl 

i u nich zřetelný posun k internacionalizaci. Do přímého styku s německými 

organizacemi přišly po únosu Mora. Moretti jel údajně na podzim 1978 do Paříže, kde se 

setkal se zástupcem RAF a B2J.695 Podle Valeria Morucciho vnímala RAF Rudé brigády 

jako nepřátelsky závistivou konkurenci, obě organizace mezi sebou zápasily, která bude 

úspěšnější. Moretti pak měl svolit k dalšímu kontaktu až po únosu Mora, kdy byly Rudé 

brigády v silné pozici a mohly se s RAF spojit jako rovní s rovnými. Další kontakt 

proběhl v Turíně, kde se dva brigadisté (Moretti a Azzolini) setkali se dvěma Němci. RAF 

jim nabídla společnou akci, ale Rudé brigády odmítly. Podle Morucciho byl dialog 

nemožný, protože každá organizace měla zcela rozdílné představy o protistátním boji.696  

                                                           
692 Guerilla, Widerstand und antiimperialistsche Front, Mai 1982, in RAF, Die Texte und Materialen…, 

s. 291–306. 
693 SIEMENS, A., Für die RAF war er das System…, s. 37. 
694 STRAßNER, A., Die dritte Generation der „Roten Armee Fraktion“…, s. 304. 
695 Podle Anny Laury Braghettiové se Rudé brigády s RAF setkávaly v Paříži zhruba po dobu jednoho roku. 

Braghettiová vzpomínala, že zvláštní dojem na ni udělala Elizabeth von Dycková. BRAGHETTI, Anna 

Laura - TAVELLA, Paola, Il prigioniero, Milano 2003, s. 111–113.  
696 Die RAF und wir – feindliche Konkurrenten… 
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K určité formě spolupráce přesto docházelo. Rudé brigády pomohly RAF 

s paděláním dokumentů a od německé skupiny a od francouzské Přímé akce měla dostat 

logistickou podporu. RAF dále měla Rudým brigádám zprostředkovat kontakt na 

palestinské teroristické skupiny, jež jim dodaly v roce 1979 zbraně. Moretti však posléze 

obchody s Araby ukončil, protože ti se je údajně snažili příliš instrumentalizovat. První 

linie s Palestinci rovněž obchodovala, ale nenechala si dovážet zbraně po moři, nýbrž 

měla kontakty přímo v Bejrútu.697 Kontakt s Rudými brigádami, stejně jako s První linií 

a RAF, navázal také člen Přímé akce Jean Asselmeyer, jenž působil v sedmdesátých 

letech na mnichovské mimoparlamentní scéně. Kontakty s teroristickými skupinami 

navazoval s pomocí Sergia Spazzaliho a Petry Krauseové, žijících v té době ve Francii.698  

Jak připustil Mario Moretti, Rudé brigády získaly v této době kontakty i na Irskou 

republikánskou armádu a na ETA, ale k hlubší spolupráci podle něj nikdy nedošlo.699 

V roce 1979 poslaly Rudé brigády vyslance do Španělska, aby kontaktovali místní 

komunistické guerilly (zejména GRAPO), ale ani zde se spolupráce nerozvinula.700 

Internacionalizaci Rudých brigád ukazuje také únos amerického generála Leamona 

Hunta, činitele NATO v Itálii. Povaha této akce byla velmi antiimperialistická a zcela se 

odlišovala od operací v továrním prostředí, charakteristických pro první etapu dějin 

Rudých brigád.701  

Hlavní internacionalistickou silou tak zůstávala RAF, která aktivně vyhledávala 

spolupráci se zahraničními teroristickými subjekty. Navázala kontakt také se španělskou 

revoluční skupinou GRAPO, jež fungovala jako ozbrojená složka ilegální Obnovené 

komunistické strany Španělska (Partido Comunista de España (Reconstituido).702 Jejich 

rozhovory o západoevropské protiimperialistické frontě však skončily bezvýsledně mimo 

jiné i proto, že GRAPO byla přesvědčena o nutnosti organizace ozbrojeného boje 

komunistickou stranou, zatímco RAF trvala na odideologizování. K novým kontaktům 

došlo na začátku devadesátých let, kdy se RAF dostala do styku s dalšími skupinami, jako 

byli američtí Černí panteři, turecká komunistická organizace Devrimci Sol, Strana 

kurdských pracujících (Partiya Karkerên Kurdistan; PKK), různé jihoamerické skupiny 

                                                           
697 Die RAF und wir – feindliche Konkurrenten… 
698 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa… s. 363. 
699 MORETTTI, M., Brigate rosse…, s. 186. 
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či řecká Revoluční organizace 17. listopadu (Epanastatiki Organosi dekaefta Noemvri; 

17N), jež se vyznačovala silnou protiimperialistickou a protiamerickou ideologií a byla 

ochotná o případné spolupráci jednat.703 

Pozoruhodným fenoménem závěrečné fáze dějin evropských teroristických 

organizací přesahujícím hranice jednotlivých států byly také útěky hledaných teroristů do 

zahraničí a skrývání se v cizích zemích před spravedlností. Paříž byla odedávna útočištěm 

mnoha exulantů, jako byli například ajatolláh Chomejní nebo Šapur Bachtiár.704 Podle 

Claire Sterlingové měl francouzský levicový aktivista Henri Curiel s četnými 

zahraničními kontakty v Paříži dva ilegální byty, kde ukrýval zejména italské teroristy.705  

Francouzský prezident Franҫois Mitterand dokonce zvláštním způsobem zasáhl 

na ochranu italských teroristů zavedením tzv. „Mitterandovy doktríny“, politiky 

aplikované od roku 1985. Jednalo se o Mitterandovo ústní prohlášení, že italští levicoví 

radikálové nebudou vydáváni zpět do své domoviny, pokud se nedopustili „skutečného, 

krvavého terorismu“. Mitterand tak vyjádřil svůj nesouhlas s italskými 

protiteroristickými zákony, jež byly podle něj v rozporu s evropským právem.706 Tímto 

způsobem unikali ve Francii pobytu ve vězení například vůdci Autonomie Toni Negri, 

Oreste Scalzone nebo Cesare Battisti nebo Petra Krauseová a Sergio Spazzali. Ve 

francouzské metropoli žili i bývalí členové skupiny Superclan jako Corrado Simioni, 

Duccio Berio nebo Vanni Mulinaris, o jejich vydání však Itálie nepožádala.   

Častější, a zejména u teroristů, kteří se dopustili závažných zločinů, bylo 

vyhledání azylu v některé „spřátelené zemi“, kde by nehrozilo vydání do domoviny. 

Aktivní člen Rudých brigád Alessio Cassimiri tak uprchl do Nikaragui, kde podle 

předchozího slibu prezidenta Ortegy získal občanství.707 Peter Jürgen Boock uprchl po 

akci na německé ambasádě ve Stockholmu přes Egypt a Alžírsko do Bagdádu.708 Horst 

Ludwig Meyer a jeho manželka Barbara Meyerová ze třetí generace RAF se ukrývali 

v Libanonu, stejně jako Christoph Eduard Seidler.709 Susanne Abrechtová, jež 

spolupracovala se Stasi, získala novou identitu v NDR, kde žila až do pádu Berlínské zdi. 

Po sjednocení Německa však byla zatčena a odsouzena. 
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Čtvrtá kapitola 

Přímé srovnání jednotlivých teroristických skupin – 

teroristická síť a levicový terorismus jako typ 

 

Juxtapoziční srovnání teroristických skupin a analýza jejich vzájemných vztahů a 

kontaktů z minulých kapitol vytvořily pole pro přímé srovnání na základě zvolených 

kritérií. Dle zavedené typologie se posléze pokusím určit, jak se odlišuje levicový 

terorismus od jeho ostatních forem a zda toto rozdělení vůbec plní svůj účel.  

Klíčovou otázkou této kapitoly je problematika typologie levicového terorismu, 

tedy jak je možné tento typ terorismu definovat a co jej od ostatních forem terorismu 

odlišuje. V sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století došlo zejména v Evropě 

k rozšíření ilegálních komunistických bojových organizací usilujících o svržení 

kapitalistického systému. Kromě řady německých a italských skupin, o nichž již bylo 

pojednáno v předchozích kapitolách, bývají do této kategorie tzv. levicového terorismu 

zařazovány například belgické CCC, španělské GRAPO, portugalské Lidové síly 25. 

dubna (Forças Populares 25 de Abril; FP25), turecká Revoluční levice (Devrimci Sol), 

řecká 17N. Z francouzských skupin sem spadaly například Proletářská levice, 

Mezinárodní skupiny revoluční akce (Groupes d'action révolutionnaire 

internationalistes) nebo nejznámější Přímá akce.710 Do této kategorie bývají řazeny 

i některé skupiny pocházející z mimoevropských vyspělých kapitalistických zemí, 

zejména Japonská Rudá armáda (Nihon Sekigun)711 a americká Weather Underground.712  

V úvodu této práce jsem uvedl, že pod levicovou teroristickou skupinou chápu 

takové organizace, jejíž hlavní cíle jsou sociálně revoluční. Problém je, že sociálně 
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C., Die Japanische Rote Armee…, s. 809–827; FARRELL, William, Blood and Rage. Story of Japanese 

Red Army, Lexingon 1990. 
712 Skupina Weathermen, později Weather Underground, byla americká subversivní organizace vycházející 

zejména ze spolku Studenti pro demokratickou společnost (Students for Democratic Society). Organizace 

začínala pořádáním riotů a násilných akcí během demonstrací. K teroristickým, zejména bombovým 

útokům se uchýlila počátkem sedmdesátých let. Členové udržovali zpočátku úzké vztahy s Černými 

pantery, přestože později došlo mezi oběma organizacemi k rozkolu. VARON, J., Bringing the War 

Home…; JACOBS, Ron, Weather Underground, Praha 2010.  
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revoluční cíle sdílela i řada dalších skupin, jako například PFLP, ETA, některé frakce 

irských separatistů nebo mnohé africké guerillové skupiny. Protiargumentem může být, 

že primárními cíli těchto organizací nebylo rozpoutat revoluci, nýbrž získat nezávislost 

pro určitou etnickou skupinu, případně se jednalo o národně osvobozenecká 

protikolonialistická hnutí. V případě uvedených skupin se však tyto cíle s těmi sociálně 

revolučními značně mísily. Africká národně osvobozenecká hnutí byla velmi často 

spojena s levicovým antiimperialismem a podobnou argumentaci používaly také irské 

nebo baskické separatistické skupiny, které stavěly své regiony do pozice kolonií vůči 

Spojenému království, respektive Španělsku, a zčásti tak legitimizovaly svůj boj 

protiimperialistickou rétorikou.713 Obdobně se Giangiacomo Feltrinelli pokoušel vyvolat 

revoluci na Sardinii tím, že by přesvědčil místní bandity, že jejich země je italskou 

kolonií.714 Evropské, především německé teroristické skupiny uváděly jako motivaci pro 

svůj boj do určité míry stejné příčiny – tedy odpor proti globálnímu imperialistickému 

řádu.715 Přestože nezastupovaly žádnou etnickou skupinu a nežádaly samostatnost 

určitého území, jejich argumentace byla velmi podobná. V podobné pozici jako 

teroristické skupiny nereprezentující žádné separatistické hnutí byly například 

jihoamerické guerillové skupiny (Tupamaros, Montoneros, Světlá stezka apod.), které 

rovněž nebojovaly v zájmu konkrétního utlačovaného etnika ani nevedly protikoloniální 

boj. Jejich cílem bylo často nahrazení kapitalismu nějakou formou socialistického 

uspořádání (nejčastěji podle kubánského vzoru) a také odstranění ekonomického 

i politického vlivu USA – i v tom se shodovaly s cíli evropských levicových teroristů. 

Hlavním důvodem, proč jihoamerické nebo africké skupiny jsou označovány spíše jako 

guerillové než jako teroristické, je fakt, že operovaly v koloniálních nebo post-

koloniálních systémech (v případě Afriky či Asie), nebo v zemích s pravicovými 

vojenskými diktaturami a velkou sociální nerovností (v případě Latinské Ameriky).716 

Separatistická a národně osvobozenecká hnutí však zpravidla dokázala na svou stranu 

získat nezanedbatelnou část místní populace a často měla také oporu v legální struktuře 

registrované politické strany nebo hnutí – irští separatisté tak například měli oporu ve 

                                                           
713 MOCKAITIS, Thomas, The “New“ Terrorism. Myths and Reality, Stanford 2008, s. 26–28; ENGLISH, 

Richard, Armed Struggle. The History of the IRA, London 2005, s. 364–370. 
714 KNIGGE, J., Feltrinelli…, s. 46. 
715 TOLOMELLI, M., Lotta armata in Germania, in BATTELLI, G. – VINCI, A. M. (eds.), Parole 

e violenza politica. Gli anni Settanta nel Novecento italiano, Roma 2013, s. 181–198. 
716 Některá národně osvobozenecká hnutí bývají také někdy označována za teroristická, zejména 

pravicovými autory. Guerillová hnutí v Mosambiku, Angole či Guineji Bissau byla takto označována 

portugalskými kolonizátory. KLÍMA, Jan, Poslední koloniální válka, Praha 2001, s. 54. 
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straně Sinn Fein, baskická ETA měla svou parlamentní odnož zvanou Baskická levice 

(Euskadiko Euskera).717 Také v chudých jihoamerických zemích dokázaly guerillové – 

teroristické skupiny získat na svou stranu velké množství sympatizantů. Revolucionáři 

v Německu a v Itálii, operující v bohatých průmyslově rozvinutých liberálně-

demokratických společnostech, měli svůj úkol podstatně těžší – zpočátku sice dokázali 

mobilizovat poměrně velké množství sympatizantů, ale od poloviny sedmdesátých let se 

postupně tyto skupiny měnily na “hlavu bez těla“, tedy bez široké základny sympatizantů. 

Jejich cíl a zejména jejich metody se nezdály být v obecném zájmu obyvatelstva – jinými 

slovy, boj v Africe či Jižní Americe, a částečně i v Irsku nebo Baskicku, se jeví být 

morálně více ospravedlnitelný.  

Rozdíly mezi „levicovými teroristickými skupinami“ navzájem i mezi nimi 

a dalšími formami terorismu, které jednak určují, ale také znesnadňují typologizaci 

levicového terorismu, tedy budou předmětem následujících stránek. 

  

Metody 

Atentáty a útoky jsou způsobem, jakým teroristické organizace komunikují své 

požadavky a obecně svoji ideologii. Z hlediska srovnání jednotlivých skupin je užitečné 

blíže prozkoumat jejich metody, míru násilí, cíle teroristických útoků ve smyslu výběru 

jejich obětí i ve smyslu účelu, kterého chtěli tím kterým typem atentátu teroristé 

dosáhnout.  

Otázka teroristických metod a použití násilí byla klíčová zejména ve vztahu 

k hnutí sympatizantů, jež představovalo, jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, nutné 

pozadí pro fungování teroristické skupiny. Přestože většina mimoparlamentního hnutí 

v Itálii a v Německu se na samotném násilí nepodílela, v určité míře jej tolerovala nebo 

dokonce podporovala jako legitimní odpověď na násilí páchané státem.718 Jakmile ovšem 

začaly útoky být příliš brutální, podpora takovýchto forem politického násilí začala 

klesat.  

Patrně nejvýznamnější teroristickou metodou mezi italskými a německými 

teroristickými skupinami byl únos. Zajetí významné veřejné osoby přitáhlo k dané 

organizaci požadovanou mediální pozornost, umožnilo teroristům předložit veřejnosti své 

ideologické postoje (na rozdíl od tištěného materiálu, který zpravidla četli pouze jejich 

                                                           
717 CHALUPA, Jiří, Jak umírá diktatura, Olomouc 1997, s. 142; FRANK, Jan, Konflikt v Severním Irsku, 

Praha 2006, s. 69. 
718 VARON, J., Bringing the War Home…, s. 5. 
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příznivci), komunikovat s veřejností i se státem a vydírat je. Rudé brigády v průběhu 

svých prvních únosů nevyžadovaly výkupné a neměly ani žádné další podmínky 

propuštění; jejich cílem bylo pouze získat prostor v médiích a upozornit na svou existenci. 

Takovéto únosy zahrnovaly jedno- až několikadenní věznění unesené osoby, lidový soud, 

během něhož byl zpravidla rukojmí odsouzen k smrti, Rudé brigády se s odsouzencem, 

jenž měl pistoli u hlavy, vyfotografovaly a fotografii poslaly i s textem komuniké do 

novin. Unesený byl následně propuštěn na svobodu s tím, že vykonání rozsudku se 

prozatím odkládá.719 

V pozdější fázi ozbrojeného boje, okolo poloviny sedmdesátých let, začali 

teroristé požadovat také propuštění svých uvězněných soudruhů. Militantní levicové 

organizace již působily na německé i italské scéně několik let a za tu dobu byla řada 

teroristů dopadena a odsouzena. Staré i nové organizace se tak postupně začaly více a více 

zaměřovat na podporu svých uvězněných spolubojovníků a na jejich osvobození. Únosy 

prominentních osob jim zároveň dávaly do rukou účinné páky, jak donutit státní instituce 

přistoupit na jejich požadavky, jako v případě únosu Petera Lorenze.720 Variantou tohoto 

typu vydírání státu bylo zajetí většího množství rukojmích najednou, jako v případě 

unesených letadel (v roce 1976 do Entebbe a v roce 1977 do Mogadiša), nebo v případě 

útoku na summit OPEC ve Vídni. Účel zůstával stejný – více rukojmích mělo pouze 

zvýšit páky či nahradit prominentnost jediného rukojmího. Teroristické organizace však 

musely čelit tvrdé kritice kvůli tomu, že implicitně přijímaly sociální statusy svých obětí, 

ačkoli se proti nim samy vymezovaly. Podle Wolfganga Kraushaara bylo toto ideologické 

vyprázdnění reprezentováno zabitím Schleyerových stráží: tyto vraždy, které nebyly ani 

zmíněny v komuniké, sloužily pouze k praktickému cíli únosu a nebyly ideologicky nijak 

opodstatněné. RAF tak přijala hierarchii, kterou se snažila změnit, když prominentního 

Schleyera unesla, ale jeho podřízené povraždila. Schleyerův život byli navíc teroristé 

ochotni vykoupit za cenu svobody pro jedenáct vězňů.721 Únosy se staly symptomem 

                                                           
719 Takto probíhal první únos Rudých brigád vůbec, jeho cílem byl milánský průmyslník Idalgo 

Macchiarini. Rudé brigády poslaly do tisku komuniké s textem: „Macchiarini Idalgo, fašistický ředitel ze 

Siemens, souzený Rudými brigádami. Proletáři se chopili zbraní. Pro manažery přišel začátek 

konce.“ Podobně se odehrály také únosy Michela Mincuzziho nebo Ettora Ameria. CLEMENTI, M., Storia 

delle Brigate rosse…, s. 37–39, 58–65. 
720 Únos Petera Lorenze se prakticky jako jediný během olověných let v Německu i v Itálii odehrál přesně 

podle scénáře teroristů a byl vnímán jako velká porážka demokratického státu. BA, B/122/ 16320, 

Bundespräsidentialamt, Baader-Meinhof Gruppe Band II v.1/73 
721 KRAUSHAAR, W., 44 Tage ohne Opposition, in HARTUNG, Klaus (ed.), Der blinde Fleck: Die Linke, 

die RAF und der Staat. Frankurt am Main 1987, s. 9–24, zde s. 11. 
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nové strategie RAF (a zároveň určitého ideologického vyprázdnění), která spočívala ve 

snaze osvobodit za každou cenu vězně z první generace.722 

Významným a častým druhem útoků byly prakticky u všech teroristických skupin 

přepady bank a další ozbrojené loupeže. Teroristé obhajovali tyto metody přijaté 

především z Latinské Ameriky ideologickými argumenty – tedy že banky jsou 

ztělesněním kapitalistického systému a jejich vykrádáním je zraňován samotný systém. 

Významným důvodem však bylo také získávání finančních prostředků pro ozbrojený boj 

a řada teroristických skupin na příjmech z bankovních loupeží závisela.723 RAF napsala 

v textu Sloužit lidu (Dem Volk dienen): „Je to logisticky správné, protože jinak se problém 

financování vyřešit nedá. Je to politicky správné, protože se jedná o vyvlastnění. Je to 

takticky správné, protože to je proletářská akce. A je to strategicky správné, protože to 

slouží k financování guerilly.“724 V italském prostředí sehrála významnou inspirativní 

úlohu revolučně anarchistická Banda Cavallero, jež v šedesátých letech podnikla několik 

přepadů bank. Její vliv byl přítomný zejména v NAP725 a přiznával jej také Alfredo 

Buonavita z Rudých brigád.726 Loupeže v bankách také v Rudých brigádách sloužily jako 

vstupní test pro nové členy. Dříve, než jim byla svěřena úloha v nějakém teroristickém 

útoku, museli uchazeči získat peníze v loupeži, neboť vedení organizace věřilo, že 

policejní infiltrátor by takovým testem nemohl projít.727 

Použití výbušnin při teroristických útocích nebylo samozřejmostí. Zatímco 

většina německých teroristických organizací je měla na předních příčkách svého 

arzenálu, například Rudé brigády jejich užití odmítaly s argumentem, že se jedná o příliš 

plošný prostředek, který zraňuje či zabíjí i nezapojené účastníky a kolemjdoucí, nejen cíl, 

proti němuž byla akce vedena. Rudé brigády tak v případě útoků, jejichž cílem bylo zabití 

                                                           
722 WUNSCHIK, T., Baader-Meinhofs Kinder…, s. 168–180. 
723 Bankovní loupeže nebyly jediným způsobem financování. Skupiny zpravidla měly nějaké své členy 

v legalitě, kteří chodili do práce a odváděli organizaci pravidelně určité částky do rozpočtu. Někdy se 

dokonce podařilo najít významného sponzora, jenž s cíli organizace sympatizoval – nejvýznamnějším 

takovým mecenášem byl Giangiacomo Feltrinelli. Peníze bylo rovněž možné získat z výkupného za 

unesené oběti a při výběru cíle hrála finanční situace jeho rodiny a okolí poměrně velkou roli. 
724 Dem Volk dienen. Stadtguerilla und Klassenkampf, in Texte und Materiale…, s. 112–144, zde s. 141–

142. 
725 SILJ, A., "Mai più senza fucile!…, s. 121–133. 
726 Buonavita však kritizoval Bandu Cavallero, protože podle něj příliš kladla důraz na guerillovou stránku 

věci a nedávala dostatek finančních prostředků do boje proti kapitalismu. AIP, Intervista con Alfredo 

Buonavita. 
727 Tuto praxi popsal Alberto Franceschini. Hovořil přitom v kontextu první poloviny sedmdesátých let 

a není jasné, zda se tento postup uplatňoval i později. FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa 

sono…, s. 103. 
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dané osoby, dávaly přednost palným zbraním.728 Ze stejného důvodu se neuchylovaly ani 

ke žhářským útokům proti budovám. Další italské skupiny, jako byly Feltrinelliho GAP 

nebo Dělnická síla, se použití výbušnin nevyhýbaly. Rozdíl byl v tom, že zatímco Rudé 

brigády, a spolu s nimi například NAP nebo První linie, se používáním palných zbraní 

snažily o přesné akce proti konkrétním lidem s co nejmenšími vedlejšími škodami, 

bombové útoky cílily právě na zraňování a zabíjení náhodných osob. Tento způsob 

nediskriminativních útoků v Itálii využívala zejména extrémní pravice, jež stála za 

krvavými výbuchy na náměstí Piazza Fontana v Miláně, ve vlaku Italicus nebo na 

vlakovém nádraží v Boloni. Kromě těchto tří nejznámějších útoků však proběhla ještě 

stovka dalších, s nejvyšší koncentrací mezi léty 1969 a 1974.729 

Německé a italské levicové skupiny, pokud využívaly výbušniny, kladly je na 

místa, kde by mohly smrt obětí „ospravedlnit“ – Když RAF pokládala bomby na policejní 

stanice nebo vojenské základny, argumentovala, že zasažení nejsou nezúčastnění, nýbrž 

se podílejí na chodu systému. V případě exploziv umístěných do hamburské redakce 

nakladatelství Springer RAF upozornila na výbuch telefonickým varováním a 

v komuniké pak vyjádřila lítost nad zraněním zaměstnanců, kteří nemohou obsah novin 

ovlivnit. Zároveň vytkla Springerovi, že v honbě za ziskem nebyl ochoten vyhlásit 

poplach a evakuaci budovy.730 

Bomby mohly být použity i k atentátům na konkrétní osoby. Velkou inspirací se 

stal atentát na admirála Luise Carrera Blanca, španělského premiéra a osobního přítele 

Francisca Franca. Útok provedla v roce 1973 baskická teroristická skupina ETA tak, že 

umístila nálože pod silnici, kudy měl státník projíždět v automobilu, a v daný okamžik je 

odpálila. Tento druh atentátu se později některé skupiny pokusily napodobit.731 

Jedním z non-letálních, spíše výstražných způsobů teroristického útoku byla tzv. 

gambizace, tedy postřelení vybraného cíle do nohy. Tento způsob zastrašování používaly 

především italské teroristické organizace a byli jím trestáni například nepohodlní 

novináři, právníci, politici či odboroví předáci. Gambizováni byli například známí italští 

novináři Indro Montanelli a Emilio Rossi nebo manažer z automobilky Alfa Romeo Aldo 

                                                           
728 Pouze 15 % obětí Rudých brigád nebylo zamýšleno jako cíl útoku. DELLA PORTA, D. – ROSSI, M., 

Cifre crudeli…, s. 62–66. 
729 AIG, Fondo Ugo Pecchioli, Dinamica del terrorismo dal 1969 ad oggi. 
730 Sprengstoffanschlag auf das Springer-Hochhaus in Hamburg. Erklärung vom 20. Mai 1972, in Texte 

und Materiale…, s. 147; KRAUSHAAR, W., Kleinkrieg gegen einen Großverleger…, s. 1103–1112. 
731 Inspirovat se tímto útokem nechala například švýcarská Anarchistická bojová organizace, jež měla 

v úmyslu takto zabít perského šáha Muhammada Rezu Pahlavího. HIS, He, B/ 003, 014, (RAF-Sammlung 

(1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich Band VI/1 – Transport von Minen und 

Handgranaten. 1975. 
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Grassini.732 Z italského prostředí přejali metody gambizace i některé německé skupiny 

jako například B2J.733 Jako zastrašovací metoda však mnohdy stačila pouhá explicitní 

nebo implicitní verbální výhružka. V souvislosti se soudními procesy se zejména Rudé 

brigády, NAP a První linie pokoušely vytvořit prostředí, v němž by se žalobci, soudci a 

advokáti báli přijímat případy, v nichž byli souzeni teroristé.734 Zatčený brigadista 

Maurizio Ferrari obvinil stát a odmítl se hájit. Poté, co jemu a jeho kolegům soud 

advokáty přidělil, reagoval na to Ferrari takto: „Pokud to ti advokáti přijmou, budou 

považováni za kolaboranty se všemi důsledky, které to nese.“735 Fulvio Croce, jeden 

z advokátů, který případ přijal a členy Rudých brigád před soudem obhajoval – teroristé 

na to reagovali vydáním komuniké, v němž oznámili, že bude potrestán, a Croce pak byl 

skutečně v roce 1977 zavražděn.736 V březnu 1978 začal v Turíně soud s předními členy 

Rudých brigád provázený mnoha narušeními veřejného pořádku a násilnými útoky, 

včetně únosů, vražd a gambizací.737 Tyto násilné akty způsobily nejen značnou neochotu 

mnoha justičních pracovníků se do případů pouštět, ale také například nesnáze se 

sestavováním poroty.738  

Za metodu boje levicových teroristických skupin lze považovat i hladové stávky 

a vydírání státu vlastními těly, byť se nejedná o teroristický útok per se. Cílem těchto 

kampaní mělo být především získání sympatií veřejnosti na svou stranu, poukázání na 

nehumánní metody, jež stát používal ve svých detenčních zařízeních a získání statusu 

politických vězňů. Tato metoda, častá například také u IRA739 a dalších teroristických 

skupin, proslavila zejména první generaci německé RAF, jež na těchto pozicích postavila 

po zatčení svou politickou image. Během sedmdesátých let se její členové pustili do 

hladových stávek, na nichž spolupracovali i se svými právníky. Protestní hladová stávka 

z července 1972, k níž se připojilo třicet jedna vězňů, byla namířena, jak upozorňovalo 

komuniké, proti zostřujícím se teroristickým opatřením justice proti politickým vězňům 

a jejich advokátům: „Vstoupili jsme do časově neomezené hladové stávky. Protestujeme 

                                                           
732 ALS, Direzione nazionale, SC. 55, fascicolo 779; Il Popolo, 9. 11. 1977. 
733 WUNSCHIK, T., Die Bewgung 2. Juni…, s. 549. 
734 PAPA, Emilio Raffaele, Il processo alle Brigate rosse. Brigate rosse e difesa d'uficio. Documenti, Torino 

1979, s. 40–41. 
735 HIS, Jü, K/ 016, 001, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Kopien zum Europarlament; Broschüre zu 

Amnestie und Isolation; Berichte zum Russell-Tribunal. 1979. 
736 CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 145–155, 174–175. 
737 Součástí této tzv. Jarní kampaně (la campagna di primavera) byl také únos Alda Mora, jejž Rudé brigády 

provedly 16. března 1978 a jenž probíhal souběžně se soudem. TOLOMELLI, M., Terrorismo e società…, 

s. 153–159. 
738 BONANATE, L., Mezinárodní terorismus…, s. 151. 
739 FRANK, J., Konflikt v Severním Irsku…, s. 132–135. 
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proti cíleným pokusům buržoazního státu, jeho justice a tisku, chceme vyloučit politicky 

nepohodlné advokáty z obhajoby […]. Systematický útok Spolkového zastupitelství na 

advokáty není ojedinělým opatřením, nýbrž součástí zostřující se státní represe ve všech 

společenských oblastech, součástí strategie kapitálu, jenž likviduje každý odpor proti 

vykořisťovatelské společnosti již v zárodku.“740 Baader a Ensslinová vedli od roku 1973 

celkem pět protestních hladovek – během třetí z nich zemřel na podvýživu Holger 

Meins.741 Obdobnou strategii hladových stávek používala ve švýcarské vazbě také Petra 

Krauseová.742 Mezi italskými skupinami byly tyto metody méně běžné, ale i přesto hráli 

zatčení teroristé dále úlohu v protistátním boji. Uvěznění brigadisté se podíleli na 

zastrašování a vydírání justičních pracovníků a ovlivňovali levicovou scénu. V roce 1979 

se vězni z Rudých brigád ve věznici Asinara vzbouřili a musela proti nim zasáhnout více 

než stovka karabiniérů ze speciálních protiteroristických jednotek generála Carla Alberta 

Dalla Chiesy.743 

Specifickou skupinou mezi levicovými subversivními aktéry byly organizace 

hlásící se k anarchismu. Anarchisté, s významnou výjimkou španělských anarchistů, 

povětšinou odmítali použití násilí proti lidem a jejich teroristické útoky byly namířeny 

pouze proti hmotnému majetku.744 Typickým příkladem evropské subversivní 

anarchistické skupiny může být britská Zuřivá brigáda745 nebo švýcarská AKO. Známý 

anarchista Stuart Christie napsal, že bomby nemají nikoho zranit, ba ani způsobit revoluci, 

ale jejich účelem je zdůraznit sociální a politický neklid v zemi.746 Některé anarchistické 

skupiny měly ideologicky blízko k politickému situacionismu a útočily na objekty 

spojené s konzumním životním stylem.747 Z těchto kořenů vycházel také první útok 

Andrease Baadera a Gudrun Ensslinové, kteří umístili bomby do obchodního domu ve 

Frankfurtu. Řada dalších uskupení, která vycházela z anarchismu, se však podobnými 

omezeními necítila být zavázána – například německé anarchistické B2J způsobilo smrt 

několika lidí včetně plánovaných vražd, a metodami se příliš nelišilo například od RAF.  

                                                           
740 BA, B122/ 8046, Pressemitteilung. Politische Gefangene im Hungerstreik. 
741 PETERS, B., Töddlicher Irrtum…, s. 315–323. 
742 Viz např. GRISARD, D., The Spectacle of the Hunger-stricken Body… 
743 HIS, RA 02/ 075, 010, (RAF Sammlung (1.Generation)) Meuterei der Gefangenen aus den Brigate rosse; 

STRMISKA, Maxmilán, Studie o utváření italské Nové levice (1968–1972), Brno 1994. 
744 TOMEK, V. – SLAČÁLEK, O., Anarchismus…, s. 471. 
745 CARR, G., The Angry Brigade…; VAGUE, T., Anarchy in the UK…; WEIR, Jean (ed.), The Angry 

Brigade 1967–1984. Documents and Chronology, London 2005. 
746 CHRISTIE, Stuart, Preface, in CARR, G., The Angry Brigade…, s. ii. 
747 Britská Zuřivá brigáda takto zaútočila například na vysílací vůz BBC během soutěže Miss World. 

VAGUE, T., Anarchy in the UK…, s. 33.  
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Útoky proti majetku „nepřátel“ mimoparlamentního hnutí byly na počátku 

sedmdesátých let oblíbené také v Itálii, přestože jejich původci nespadali do oné 

anarchistické tradice. Těmito nepřáteli byli zpočátku především padroni – tedy šéfové, 

manažeři ve velkých italských továrnách, jež se toho času potýkaly se silnými protesty 

a stávkami. Automobily těchto vybraných a v dělnickém hnutí velmi nenáviděných osob 

se stávaly často terčem žhářských incidentů. 

Jedním z nejúčinnějších prostředků teroristických skupin byla plánovaná vražda 

konkrétní předem vybrané osoby. Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, akce 

tohoto druhu často balancují na hraně mezi teroristickým útokem a politickou vraždou. 

Politologové Alex Schmid a Albert Jongman napsali, že „zatímco vražda cílí na smrt 

oběti, terorismus se o oběť samotnou nestará […] I když tedy vrah i terorista zabijí 

člověka, jejich záměr je jiný.“748 Ať už tedy cílem je konkrétní či náhodná osoba, hlavním 

cílem teroristického útoku je vždy poslat psychologickou zprávu dalším. Odpověď na 

tuto otázku se můžeme pokusit najít rozborem motivů jednotlivých vražd. Do jaké míry 

tedy sloužily oběti teroristických útoků jako symboly? Mario Moretti se vyjádřil, že 

pokud šlo o Rudé brigády, měly vraždy vždy symbolický význam – jednalo se o osoby, 

které určitým způsobem reprezentovaly stát a jeho instituce, nebo novináře, kteří podle 

Morettiho šířili státní propagandu.749 Tuto verzi podporuje i latinské pořekadlo převzaté 

jako slogan Rudými brigádami: „Zasáhni jednoho, abys vychoval sto dalších.“ (Colpirne 

uno educarne cento).750 Když Frakce Rudé armády zastřelila v roce 1977 Siegfrieda 

Bubacka, vysvětlila v doprovodném komuniké, že vražda byla prostředkem 

psychologické války, již vyhlásil sám Buback svými výroky.751 

 

Nepřátelé 

Významnou složkou komparace teroristických skupin je zkoumání jejich jazyka 

použitého při formulaci rezolucí a komuniké, a pokud je dostupný, tak také jazyka 

používaného pro vnitřní komunikaci.752 V následujících podkapitolách tedy bude 

provedena analýza diskurzu podle určitých pojmů a ideologických oblastí.  

                                                           
748 SCHMID, A. – JONGMAN, A., Political Terrorism…, s. 8. 
749 MORETTI, M., Brigate rosse…, s. 98–102.  
750 CURCIO, R., A viso aperto…, s. 73. 
751 Erschießung des Generalbundesanwalts Buback. Erklärung vom 7. April 1977, in Texte und 

Materiale…, s. 267–268. 
752 Komparativní diskurzivní analýza naráží v tomto případě na problém srovnávání textů psaných ve více 

jazycích – tedy že se jednotlivé pojmy nemusí vždy významově zcela překrývat a pouhým překládáním 

může vznikat sémantické odchýlení.  
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Rétorika německých a italských teroristických skupin se zakládala zejména na 

striktní absolutizaci společnosti a jejích hodnot, na manichejském způsobu vyjadřování a 

vidění světa. Podle Holgera Meinse z RAF neexistovala v jejich boji proti státu žádná 

možnost kompromisu – každý musel být buď s nimi, nebo proti nim. Jak napsal 

v ultimativní zprávě svému váhajícímu spoluvězni Manfredu Grashofovi, „buď člověk, 

nebo svině, buď přežít za každou cenu, nebo bojovat až do smrti, buď jsi problém, nebo 

řešení, není nic mezi tím“.753 Toto jasné disjunktní dělení se u RAF objevovalo již od 

jejího prvního textu Rote Armee aufbauen, vydaného v časopisu Agit 883 v roce 1970. 

Ke konci statě je výrazný internacionalistický tón: „Ti, kteří z vykořisťování Třetího 

světa, z perské ropy, bolivijských banánů, jihoafrického zlata, nemají žádný podíl, nemají 

žádný důvod se s vykořisťovateli dále identifikovat. Můžou pochopit, že to, co se tady 

dává do pohybu, se již hýbe ve Vietnamu, Palestině, Guatemale, v Oaklandu a Wattsu, na 

Kubě a v Číně, v Angole a v New Yorku. Pochopí, že osvobození Baadera nebyla 

ojedinělá akce, nýbrž pouze první svého druhu z mnoha v NSR.“754 Na tento text 

navázaly nejvýznamnější teoretické práce RAF, Konzept Stadtguerrilla a Über den 

bewaffneten Kampf in Westeuropa z jara 1971, jejichž autory byli Ulrike Meinhofová, 

respektive Horst Mahler.755 V prvně zmíněném textu, kde se v úvodu cituje Mao i Il 

Manifesto, zavedla RAF pojem „primát praxe“ – tedy nenahraditelnost praxe a její 

svrchovanost nad teoretickými statěmi. Zároveň zde jasně pojmenovala své nepřátele, 

jimiž byly americký imperialismus, Springerův koncern, nouzové zákony, státní 

instituce.756 Druhý dokument pojednává obšírně o dějinách ozbrojeného třídního boje, od 

Marxovy a Engelsovy teorie přes pařížskou komunu a bolševickou revoluci až po 

ozbrojený protiimperialistický boj ve Třetím světě i v Evropě, a poměrně jasně definuje 

svého nepřítele jako vládu diktatury buržoazie s monopolem na násilí.757 

Z textů je patrný zejména velký odpor vůči ozbrojeným složkám a státním 

institucím. V souladu s dobovou módou antimilitarismu byli policisté, vojáci a soudci 

zpravidla nazýváni prasaty758 – podobnou dehumanizací nepřítele teroristé legitimizovali 

                                                           
753 COLVIN, S., Ulrike Meonhof…, s. 61. Podobné vyjádření se objevilo i amerických Weathermen: „Kdo 

hraje s prasaty, je nepřítel“. JACOBS, R., Weather Underground…, s. 33. 
754 Rote Armee aufbauen, in Rote Armee Fraktion. Texte und Materiale zur Geschichte der RAF, Berlin 

1997, s. 24–26. 
755 JANDER, M., Horst Mahler…, s. 384. 
756 Das Konzept Stadtguerrilla, in Rote Armee Fraktion. Texte und Materiale …, s. 27–48. 
757 Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa, in Rote Armee Fraktion. Texte und Materiale …, s. 49–

111. 
758 Toto označení se masově rozšířilo zpočátku v americkém protestním hnutí v šedesátých letech a brzy se 

rozšířilo do celého světa.  
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své vlastní násilí.759 Extrémně levicový tisk využíval toto přirovnání zejména v četných 

karikaturách, v nichž jsou zejména policisté stereotypizováni jako brutální a primitivní 

osoby, které se vyžívají v mučení vězňů a v bití demonstrantů.760 Karikatura oběšeného 

prasete také v textu Rudých brigád, doprovozená poněkud nekorespondujícím heslem 

„Prasata drtí lid“.761 Ozbrojené složky byly v tomto pojetí vnímány jako podporovatelé 

novodobých fašistických států, pročež s nimi mělo být nakládáno odpovídajícím 

způsobem. Ulrike Meinhofová v souvislosti s útokem na americkou vojenskou základu 

v NSR napsala: „Pokud jsme považováni za vrahy kvůli tomu, že pár amerických prasat 

natáhlo brka v Heidelberku a ve Frankfurtu, […] pak je dobré být vrahem.“762  

Skupiny, které vycházely z dělnického prostředí – například Rudé brigády nebo 

Dělnická síla – často považovaly ve svých textech a novinách za hlavního nepřítele tzv. 

padroni, tedy šéfy, manažery z velkých severoitalských továren. Tito padroni byli pro 

levicové radikály zosobněním nespravedlivého kapitalistického systému a parazity, kteří 

se živí na práci obyčejných dělníků. Zároveň byli také pravými nástupci italského fašismu 

– jak hlásaly Rudé brigády, „bílá košile je černou košilí naší doby“.763 Největší mezi 

těmito nepřáteli byli velkoprůmyslníci Gianni Agnelli a Leopoldo Pirelli.764 Určitou 

změnu v tomto diskurzu přinesl text Rudých brigád „Na neogaullismus odpovědět 

úderem do srdce státu“, jenž začal vyzdvihovat také myšlenky antiinstitucionalismu. 

V Itálii velmi rezonoval „de Gaullův fašistický převrat“ ve Francii a obava z jeho 

napodobení na Apeninském poloostrově.765 Tento obrat korespondoval s novou strategií 

Rudých brigád, jež spočívala v útocích proti státním institucím spíše než proti cílům 

v továrním prostředí. 

Výjimku v psané produkci Rudých brigád představovala „Rezoluce strategického 

vedení z dubna 1975“, jež využívala více než kdy jindy výrazové prostředky 

protiimperialisticky zaměřených skupin. Na počátku dokumentu citovaly Rudé brigády 

                                                           
759 DELLA PORTA, Donatella, Social Movements, Political Violence and the State. A Comparative 

Analysis of Germany and Italy, Cambridge 1995, s. 173–174. 
760 Např. Rote Hilfe Nachrichten und Mitteilungen, ZR179. Teroristé používali urážky tohoto typu i tváří 

v tvář, např. během soudních procesů. HIS, Dokumentationen – Broschüren, MAHLER, Horst, Rede vor 

Gericht. 
761 AIP, Brigate rosse, Classe contro classe: Guerra di classe. 
762 COLVIN, S., Ulrike Meinhof…, s. 229. Weathermen se v podobném duchu vyjádřili, že kdyby v roce 

1938 někdo zahájil protest a zabil při tom několik gestapáků, platil by za hrdinu, a stejným způsobem by 

se mělo pohlížet i na odboj proti kapitalismu a imperialismu. VARON, J., Bringing the War Home…, s. 86. 
763 CLEMENTI, M., Storia delle Brigate rosse…, s. 34. 
764 O Agnellim je článek „Questa settimana comminciamo da Gianni Agnelli“ v Potere operaio del lunedi, 

13. 3. 1972, r. 1, No. 5; také v Lotta continua „Agnelli alle presse“, 7. 2. 1970, r. 2, No 3; Pirelli byl 

kritizován například v dokumentu Rudých brigád z roku 1970. AIP, La Brigata rossa nella lotta di Pirelli. 
765 AIP, Brigate rosse, Contro il neogollismo portare l’attacco al cuore dello Stato. 
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George Jacksona, konkrétně jeho kritiku Spojených států amerických a jejich opozici vůči 

všem progresivním, socialistickým a lidovým vládám a hnutím na celém světě. I na 

následujících stránkách se objevila kritika války ve Vietnamu, NATO, imperialismu, a 

důraz na to, že není možné dosáhnout „národní cesty ke komunismu“. V tomto 

dokumentu Rudé brigády definovaly nového nepřítele, kterým měl být „imperialistický 

nadnárodní stát“ (Stato imperialiste delle multinazionali), o jehož zavedení podle 

amerického nebo německého vzoru se údajně snažily italské elity.766 S tímto pojmem pak 

nadále pracovaly i v následujících dokumentech, byť tyto již nepoužívaly tak 

internacionalistickou rétoriku.767 

Nepřáteli byly také konkrétní osobnosti, jež z pohledu mimoparlamentní levice 

nějakým způsobem poškodily revoluční hnutí. V Itálii se například uskutečnila štvavá 

kampaň proti komisaři Luigimu Calabresimu, který byl odpovědný za výslech a smrt 

anarchisty Giuseppa Pinelliho, obviněného z bombového útoku na Piazza Fontana, a to 

přesto, že Calabresi nebyl ve výslechové místnosti v době Pinelliho smrti přítomen. Řada 

levicových skupin, ale zejména Nepřetržitý boj, vedla proti Calabresimu intenzivní 

výhružnou a posměšnou kampaň.768 Calabresi byl po dvou letech nenávistné kampaně a 

podněcování ze strany levicového tisku na jaře roku 1972 zastřelen na ulici. Terčem útoků 

se stávali také pracovníci v soudnictví, kteří se měli účastnit procesů proti levicovým 

skupinám nebo kteří se významně zasloužili o likvidaci některé skupiny. Italský 

prokurátor Mario Sossi, který byl odpovědný za zatčení levicového militanta a bývalého 

partyzána Giambattisty Lazagni a který vedl proces proti uvězněným radikálům ze 

Skupiny 22. října, se stal veřejným nepřítelem italské mimoparlamentní levice a v roce 

1974 byl unesen Rudými brigádami. Prokurátor Francesco Coco, který během Sossiho 

únosu svou intervencí znemožnil propuštění uvězněných teroristů a jejich výměnu za 

Sossiho, byl v roce 1976 Rudými brigádami zastřelen.769  

V rámci politiky „úderu do srdce státu“ se nepřáteli stali také politici. Celá 

Křesťanská demokracie byla považována za kontrarevoluční post-fašistickou stranu 
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s. 140–145. Protesty, které Calabresiho označovaly jako mučitele, podepsala také řada známých italských 

umělců, mezi nimiž byli např. také Federico Fellini, Bernardo Bertolucci nebo Gilo Pontecorvo. UVA, 
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a ztělesnění kapitalistického systému.770 Nepokrytě neofašistická strana MSI se stávala 

terčem útoků – v červnu 1974 podnikly Rudé brigády akci proti padovskému sídlu MSI, 

kde zastřelili (neplánovaně) dva jeho místní členy. Militantního neofašistu Carla Falvellu 

zabil anarchista Giovanni Marini s argumentem, že zabít fašistu není zločin.771 Dělnická 

síla také podnikla žhářský útok na dům dalšího člena MSI Maria Matteiho.772 V Itálii bylo 

za nepřítele ovšem považováno i reformistické křídlo PCI, sdružené okolo Enrica 

Berlinguera, které bylo opakovaně obviňováno z kontrarevolučních postojů a nazýváno 

„integrovanou opozicí“.773 Obzvláště kritizováno bylo sbližování s Křesťanskou 

demokracií a politika historického kompromisu, o níž Rudé brigády napsaly, že ústí 

v „ekonomickou, sociální, politickou, ale také kulturní a morální krizi.“774 

Postavení nenáviděných nepřátel měli také zrádci z řad teroristických skupin. 

V Itálii nesli ti, kdo po zatčení začali spolupracovat s úřady s vidinou nižšího trestu, 

označení pentiti. Protiteroristickým jednotkám také významně pomohla výpověď 

zadrženého brigadisty Patrizia Peciho. Rudé brigády (konkrétně odštěpená neapolská 

organizace Giovanniho Senzaniho), jež nemohly na Peciho v ochranné vazbě pomstít, se 

rozhodly vykonat pomstu na jeho rodině a v roce 1981 zavraždily jeho bratra Roberta 

Peciho.775 Frakce Rudé armády věnovala problematice zrádců jednu kapitolu v jednom 

ze svých ústředních ideologických textů, Dem Volk dienen. RAF zde vyjádřila své 

přesvědčení, že zrádci v řadách revoluce jsou škodlivější než policie a tolerance jejich 

zrady vede pouze k další zradě. Tyto věty byly namířeny zejména proti prvním 

odpadlíkům z jejích řad, konkrétně Karlu-Heinzi Ruhlandovi, jenž do skupiny vstoupil 

na podzim 1970, a ještě v prosinci téhož roku jej police zatkla a začal vypovídat. Dále se 

jednalo o Beate Sturmovou, která se v roce 1971 vrátila k rodičům a opustila RAF, a 

především o dobrého přítele Ulriky Meinhofové Petera Homanna.776 Ačkoli se Homann 

zúčastnil výcviku v palestinském táboře spolu s jádrem organizace, nikdy nepřijal (podle 

svých slov) radikální teroristickou ideologii RAF. Rozmíšky mezi ním a zbytkem skupiny 

se vyhrotily již během pobytu na Blízkém východě a vedly k Homannově předčasnému 

                                                           
770 AIP, Brigate rosse, Risoluzione…, s. …12–15. 
771 HIS, He, B/ 004, 004, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlingsvefahren gegen Brigitte Heinrich – 

Protokoll der Hauptverhandlung gegen Egloff u.a. 1977.  
772 TELESE, L., Cuori neri…, s. 63–120. 
773 GINSBORG, P., History of Contemporary Italy…, s. 305. Rudé brigády nazývaly Berlinguera 

„Kautským šedesátých let“. AIP, Brigate rosse, Risoluzione…, s. 18. 
774 AIP, Brigate rosse, La crisi è lo strumento usato dalla reazione per battere la classe operaia, s. 12.  
775 DELLA PORTA, D., Terrorismi in Italia…, s. 209; DRAKE, R., The Revolutionary Mystique and 

Terrorism in Contemporary Italy, Bloomington 1989, s. 109. 
776 Dem Volk dienen…, s. 139. 
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odjezdu a k Mahlerem vedenému lidovému soudu, jenž odpadlíka odsoudil k smrti.777 Po 

návratu do Německa dal Homann rozhovor časopisu Spiegel a následně, když se 

dozvěděl, že není stíhán z žádných závažných zločinů, se sám přihlásil na policii.778 

 

Spojenci 

Manicheistické vnímání světa a démonizace nepřítele vedly k tomu, že se 

evropská mimoparlamentní levice mnohdy vnímala jako součást jakési „globální 

antiimperialistické fronty“ – dokonce i skupiny, které se soustředily na evropská, 

popřípadě národní témata, uznávaly spřízněnost s dalšími revolučními hnutími po celém 

světě. Vytváření sympatií k určité guerillové organizaci nebo i vládní straně se přitom 

často zakládalo pouze na principu „nepřítel mého nepřítele je přítel“ – v tomto případě se 

jednalo o světový imperialistický systém ovládaný tripolární osou USA – Evropa – 

Japonsko.779  

V předchozích kapitolách již bylo rozebráno, se kterými organizacemi navazovaly 

italské a německé teroristické skupiny kontakt. Přímá spolupráce však mohla mít pouze 

instrumentální charakter; otázka, kladená v této části stojí tak, do jaké míry se jednalo o 

solidaritu na bázi ideologického spříznění a které subjekty italští a němečtí teroristé 

deklarovali za své spojence.  

Werner Hoppe, člen RAF, publikoval v časopise Rote Hilfe svůj dopis adresovaný 

„všem soudruhům“. Jinak poměrně ordinérní text je zajímavý právě svým 

internacionalistickým tónem, neboť je protkán mezinárodními revolučními hesly, jako 

italské Lotta continua! („Boj pokračuje“), kubánské No passarán! („Neprojdou“) 

a francouzské Vive la commune! („Ať žije komuna“).780 Také použitá německá hesla Alle 

Macht dem Volk! („Všechnu moc lidu“) a zejména Wir werden siegen! („Zvítězíme“) jsou 

překlady známých cizojazyčných frází – kubánské Venceremos bylo častým provoláním 

na konci projevů revoluční levice na celém světě. Mezinárodní solidaritu lze pozorovat i 

v dalším čísle Rote Hilfe. Symbolická květina zde na obrázku reprezentuje globální 

                                                           
777 JANDER, M., Horst Mahler…, s. 383. 
778 Homann si své bývalé soudruhy znepřátelil také v osobní rovině. Meinhofová měla v úmyslu umístit své 

dvě dcery proti vůli jejich otce a opatrovníka Klause Rainera Röhla do tábora pro sirotky v Palestině. 

Nechala je unést z Německa až na Sicílii, kde je měl vyzvednout její kontakt. Homann, jenž se o tomto 

plánu dozvěděl, však zorganizoval společně se Stefanem Austem vyzvednutí obou dívek a jejich navrácení 

zpět Röhlovi. Der Spiegel, 1971, č. 48; AUST, S., Baader-Meinhof Komplex…, s. 80–85. 
779 Der Kampf hat erst begonnen, HIS Jü, K/ 019, 001, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Révolution 

africaine – Zentralorgan der FLN: Terrorismus und die rechte der Völker; Das souväreine Zaire; zur 

diskussion innerhalb der KPF; Theoriepapier zur politishcen Lage nach dem Deutschen Herbst. 
780 Brief von Werner Hoppe an alle Genossen, in Rote Hilfe, č. 7, 1972. 
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antiimperialistické hnutí, jehož jednotlivé okvětní lístky tvoří německá RAF, uruguayští 

Tupamaros, američtí Weathermen, alžírská Fronta národního osvobození (Fronte de 

Libération National), Černí panteři (Black Panther Party), mozambická FRELIMO, 

brazilské Revoluční hnutí 8. října (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), japonská 

Zengakuren, Al-Fatah, Africká strana nezávislosti Guineje a Kapverdských ostrovů 

(Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde), Vietkong, chilské Hnutí 

revoluční levice (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) a američtí Yippies. Kresba je 

doplněna sloganem „Svobodu pro všechny vězně“ (Freiheit für alle Gefangenen).781 

Revoluční buňky publikovaly v listu Revolutionärer Zorn text k osmému výročí založení 

této teroristické skupiny. Součástí příspěvku je emblém hvězdy, v jejíchž jednotlivých 

cípech jsou jména teroristických organizací: RAF, RZ, 2. 6. (míněno B2J), IRA a ETA.782 

V obou případech je pozoruhodné, že nebyly jako nejbližší spojenci zmíněny žádné 

italské organizace a že autoři kreseb dali přednost separatistickým a národně 

osvobozeneckým hnutím. Solidaritu vzbuzovalo také černošské hnutí v USA – bývalý 

předseda německého SDS Karl Dietrich Wolff založil po návratu ze svých cest v Americe 

Komisi solidarity s Černými pantery (Black-Panther-Solidaritätskomitee) a zůstával 

v kontaktu s vedením Panterů v alžírském exilu.783  

Všechny levicové teroristické skupiny nevykazovaly stejnou míru emického 

chápání sama sebe jako příslušníka teroristické sítě, potažmo měly ohledně solidarity 

s jinými skupinami své preference. Významnou vzájemnou transnacionální solidaritu 

vykazovaly zejména organizace, hlásící se k anarchistické tradici, jako švýcarská AKO, 

britská Zuřivá brigáda, řada španělských organizací nebo německá B2J. Úřady ovšem 

mezi anarchistickými a komunistickými skupinami nedělaly často velké rozdíly. RAF 

nebyla zpočátku klasifikována na BKA jako teroristická skupina, nýbrž spadala do 

kategorie „anarchistické násilí“,784 přestože se RAF sama za anarchisty nepovažovala, jak 

napsala Meinhofová.785 Preference anarchistických skupin v solidaritě a přenosu 

materiálu však neznamenaly jejich výlučnost. Jak bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách, solidaritu projevovaly s komunistickými stranami i AKO či B2J, a stejně tak 

                                                           
781 Rote Hilfe, č. 8, 1972. 
782 8 Jahre RZ, in Revolutionärer Zorn, Januar 1981 
783 KLIMKE, M., Black Power, die Black-Panther-Solidaritätskomitees und der bewaffnete Kampf, in 

KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 562–582. 
784 KRAUSHAAR, W., Die RAF…, s. 21. 
785 COLVIN, S., Ulrike Meinhof…, s. 229. 
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i obráceně. Podpůrné organizace jako Rudá pomoc spolupracovaly s anarchistickými 

i komunistickými skupinami.786 

Černobílé vidění světa a rozdělení na utlačované a utlačovatele se nicméně 

poměrně komplikovalo, když došla řeč na „pokrokové země“, tedy Sovětský svaz a jeho 

satelity. O vztahu mimoparlamentního hnutí k tradičním komunistickým stranám a staré 

levici již bylo pojednáno v první kapitole, přesto je však třeba se u vztahu mezi 

evropskými městskými guerillami a jednou ze supervelmocí pozastavit. Není přitom 

míněna praktická spolupráce, jako spíše otázka, nakolik západoevropští teroristé 

považovaly SSSR a země Varšavské smlouvy za spojence ve svém boji a jak se do 

ideologie teroristických skupin promítala realita studené války. 

Ambivalenci vztahu německé mimoparlamentní opozice k Sovětskému svazu 

charakterizoval již jeden z prvních proponentů konceptu městské guerilly Rudi Dutschke. 

Německý revolucionář spolupracoval i s východoevropskými institucemi a jezdil na 

studijní a přednáškové pobyty do Moskvy, Prahy i Budapešti, přesto však silně kritizoval 

stalinismus a opakoval, že SSSR není socialistickým státem. Navzdory kritice ovšem 

nepřistupoval k oběma supervelmocem stejně; před Sovětským svazem podle něj ležela 

volba, zda se připojí k vytváření ohnisek světové revoluce, nebo zda definitivně skončí 

v kontrarevolučním táboře.787 Texty RAF i dalších teroristických skupin v Německu 

charakterizovalo v tomto smyslu nápadné mlčení. Nejenže se nevyskytovaly deklarace 

spojenectví a solidarity, jako v případě guerillových hnutí ze Třetího světa, nýbrž 

pozoruhodně absentovala rovněž kritika SSSR.788 Silný antiamerikanismus činil ze 

Sovětského svazu částečného spojence,789 ale jak se zdá, byl tento vztah spíše utilitární 

než ideologicky zakotvený.790 Roli v německém prostoru hrály také úzké vazby na 

komunistickou NDR. Západoněmecká komunistická strana, zrušená v roce 1956, 

pokračovala ve svých aktivitách dále v ilegalitě a pro mimoparlamentní opozici tedy 

nebyla součástí systému a nebylo nutné se vůči ní vymezovat; z levicových stran sklízela 

kritiku pouze SPD. Pro mnoho lidí nebyl příliš velký rozdíl mezi ilegalitou KPD a RAF 

                                                           
786 Podpora anarchistů např. v Rote Hilfe, č. 8, 1972 
787 KARL, M., Rudi Dutschke…, s. 104–108. 
788 Jedinou zmínkou o SSSR v důležitých ideologických textech RAF je užití pejorativního pojmu 

„sovětský revizionismus“ v Konceptu městské guerilly. Das Konzept Stadtguerilla…, s. 33. 
789 V komuniké z ledna 1976 například RAF přišla s bizarní teorií o tom, jak USA v druhé světové válce 

podporovaly fašistické síly a usilovaly o zničení Sovětského svazu. Auszüge aus der „Erklärung zu Sache“. 

Die Gefangenen aus der RAF Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulirke Meinhof und Jan-Carl Raspe am 

13. Januar 1976, in Texte und Materiale…, s. 198–265, zde s. 202.  
790 HAUSER, Dorothea, Terrorism, in KLIMKE, M. – SCHAROTH, J. (eds.) 1968 in Europe…, s. 269–

280, zde s. 275. 



166 

 

a někteří – jako například Ulrike Meinhofová – získávali první zkušenosti s prací 

v ilegalitě právě v KPD, financované z NDR.791  

V Itálii byla podpora Sovětského svazu a jeho satelitů ještě slabší, ale i zde byli 

lidé, kteří se starou levicí do budoucna počítali. Nejvýraznějším z nich byl Giangiacomo 

Feltrinelli, který i přes svůj spor s Chruščovem prostřednictvím Palmira Togliattiho 

ohledně Feltrinelliho záměru vydat ze Sovětského svazu propašovaný rukopis Doktora 

Živaga stále počítal s úlohou Sovětského svazu ve světovém revolučním hnutí. Jak napsal 

ve svém článku v roce 1970, pokrokové síly by měly být organizovány následujícím 

způsobem: 1) Revoluční strategický předvoj, tvořený guerillovými silami v Africe, Asii 

a Jižní Americe. 2) Hlavní síla revolučního vojska, tvořená armádami Severní Koreje, 

Severního Vietnamu a Vietkongem. 3) První strategická revoluční rezerva – vojsko 

Čínské lidové republiky, 4) Hlavní voj strategické revoluční rezervy, obsahující vojska 

Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy.792 Fakt, že komunistické síly disponovaly 

jak pravidelnými, tak guerillovými jednotkami, měl být podle Feltrinelliho rozhodujícím 

faktorem v nadcházejícím konfliktu. Feltrinelli tedy v podstatě souhlasil s Debrayem 

ohledně hlavní úlohy Třetího světa v globální antiimperialistické frontě, ale stále byl 

přesvědčen, že SSSR neztratil své revoluční cíle. Stejně tak byl dle uvedeného článku 

toho názoru, že ani rozpory mezi SSSR a ČLR nebyly nepřekonatelné. Je pozoruhodné, 

že byl Feltrinelli v tomto ohledu mezi italskou novou levicí poměrně osamocený, jelikož 

většina vnímala byrokratický socialismus sovětského typu jako stejně zastaralý 

ekonomický systém, bránící dalšímu dějinnému vývoji.793 Objevovala se také přirovnání 

stávajícího globálního systému dvou supervelmocí a jejich satelitů k reakční Svaté 

alianci, potírající snahy o skutečnou změnu.794 Rudé brigády svůj postoj k SSSR 

prakticky nevyjadřovaly; podle Angela Ventury jej vnímaly jako druhou tvář světového 

imperialismu.795 Za progresivní revoluční sílu ve světě pak v Rezoluci Strategického 

vedení označily Čínskou lidovou republiku.796 

Otázka, v níž se evropské mimoparlamentní hnutí (a z něj vycházející teroristické 

skupiny) a „země socialistického tábora“ víceméně shodovaly, byla podpora národně 

                                                           
791 KREBS, M., Ulrike Meinhof…, s. 60–75. 
792 Voce comunista, 2. července 1970, s. 15 
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Tronti viděl budoucnost ve spojené Evropě. TRONTI, Mario, Il tempo della politica…, s. 86. 
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osvobozeneckým hnutím Afriky, Asie a Latinské Ameriky a odpor proti zahraniční 

politice USA ve Třetím světě. V šedesátých letech začala vznikat ve Třetím světě nová 

ohniska studené války a SSSR přistoupil k finanční i materiální podpoře řady revolučních 

hnutí, bojujících proti kolonialismu a více či méně levicových vlád post-koloniálních 

států.797 V zemích za železnou oponou se cvičili příslušníci guerillových skupin i 

pravidelných armád ze Třetího světa a byla poskytována školení těm státům a 

organizacím, jež považovaly za své spojence a s nimiž spolupracovaly i západoevropské 

teroristické skupiny.798 Dalo by se tak říci, že ke spolupráci se zeměmi východního bloku 

tendovaly více ty teroristické skupiny, které kladly větší důraz na transnacionální 

spolupráci a na protiimperialistický a protikoloniální boj ve Třetím světě.  

Samotný SSSR i jeho satelity se k evropskému mimoparlamentnímu hnutí stavěl 

(alespoň na oficiální úrovni) také značně rezervovaně. Sovětská odborná veřejnost i tisk 

nepohlížely na novou levici příznivě zejména kvůli jejím anarchistickým 

a protisovětským tendencím. V oficiálních novinách se vedly polemiky s Marcusem, 

Fanonem a dalšími ideologickými otci nové levice, zejména pak s myšlenkami, že SSSR 

není věrný marxismu a že těžiště světové revoluce se přesunulo do Třetího světa.799 

Náměstek ministra zahraničí SSSR Igor Zemskov definoval Rudé brigády jako 

anarchismus – banditismus – trockismus politické povahy se vztahy na Čínu a uvedl, že 

terorismus v Západní Evropě je nástrojem Číny proti SSSR.800 Číňané ovšem obviňovali 

Sověty z téhož801, a proto je na místě předpokládat, že tyto pokusy vyvolat roztržku se 

západoevropskými státy byly pouze součástí sovětsko-čínského soupeření. 

Československé úřady se rovněž oficiálně stavěly k italským teroristickým 

skupinám dosti nepřátelsky. Brožura Ministerstva vnitra K některým problémům 

terorismu uvedla v souvislosti s italskými organizacemi: „V současné době je celková 

politická situace v Itálii charakterizována především neúprosným řáděním dvou 

pravicových teroristických skupin – Rudé brigády a Brigády 24. dubna, jejíž členové jsou 

převážně fašisté a v menším zastoupení členové pravicových italských politických 

stran.“802 Klasifikace Rudých brigád jakožto pravicové teroristické skupiny se objevovala 

                                                           
797 RUBINSTEIN, Alvin Z., Moscow’s Third World Strategy, New Jersey 1988, s. 3–38. 
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i u italské levice a cílem bylo pravděpodobně vymezení se vůči násilné skupině, která čím 

dál více ztrácela sympatie veřejnosti a se kterou bylo záhodno se nejméně spojovat.803 

 

Mučedníci  

Mučednictví patřilo k velmi výrazným prvkům radikálně levicové ideologie, 

strategie a řeči, stejně jako k psychologii terorismu obecně.804 Smrt bojovníka, zabitého 

v přestřelce s policií či armádou, dodala jeho poslání vždy větší vážnosti i hrdinskosti 

a inspirovala jeho následovníky. Ernesto Che Guevara byl bezpochyby legendou již za 

svého života, ale jeho smrt v marném guerillovém boji v bolivijských horách a spekulace 

o zapojení americké CIA výrazně k jeho kultu osobnosti přispěly. Guevara svou smrtí 

vytvořil jakýsi vzor, mučednický předobraz, na který v následujících letech navázala řada 

dalších revolucionářů. Guevarův život i jeho smrt sloužily v případě guerillových 

bojovníků ve Třetím světě i evropských levicových radikálů jako příčina radikalizace i 

jako motivační referenční bod.805 Z mezinárodních mučedníků hráli významnou roli 

Carlos Marighella, Camillo Torres nebo Inti Pereda. kteří byli sice v Evropě známí i (nebo 

především) díky svému dílu, ale jejich smrt se stala dalším impulsem pro jejich 

sympatizanty.806 Obdobnou úlohu hrála také ztráta některých na levici oblíbených 

světových politiků, zahynuvších násilně v konfliktu mezi „progresivními“ a 

„reakčními“ silami. Do této kategorie patřil například chilský prezident Salvador Allende 

zabitý při převratu Augusta Pinocheta v roce 1973, Mehdí Ben Barka unesený a 

(pravděpodobně) zavražděný v Paříži v roce 1965, několik měsíců před zahájením 

Konference tří kontinentů, nebo premiér Demokratické Republiky Kongo Patrice 

Lumumba, jenž platil za největší oběť světového imperialismu v subsaharské Africe. 

Možnost odkazovat se na oběti brutality systému legitimizovaly odpor 

a teroristické metody, interpretované v tomto smyslu jako protinásilí. V Německu byl 

největším symbolem státních represí Benno Ohnesorg, student zabitý během demonstrace 

proti perskému šáhovi v Západním Berlíně, jehož smrt označil Günter Grass za „první 

                                                           
803 Stejným způsobem vyznívají také materiály ze svazku „Akce teror“ československé Státní bezpečnosti. 

ABS, H-720. 
804 FUNKE, Manfred, Terrorismus – Ermittlungsversuch zu einer Herausforderung, in TÝŽ (ed.), 

Terrorismus. Untersuchungen zur Struktur und Strategie revolutionärer Gewaltpolitik, Düsseldorf 1977, s. 

9–36, zde s. 24. 
805 JUCHLER, I., Trikontinentale und Studentebewegung…, s. 213–214. 
806 HIS, He, B/ 018, 006, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Ermittlungsverfahren gegen Brigitte Heinrich: 

Vernehmung Peter Egloff 1975; FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa sono…, s. 34. 
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politickou vraždu ve Spolkové republice“.807 Ohnesorgovo zastřelení mělo mimořádný 

radikalizační vliv například na Andrease Baadera.808 Gudrun Ensslinová popsala své 

sestře Christiane svůj přechod k ozbrojenému boji lakonicky: „Šáh – Kurras – 

Ohnesorg“.809 O rok později se do obdobné pozice dostal Rudi Dutschke, jehož 

zavraždění se sice pravicovému radikálovi nezdařilo, ale přesto se stalo dalším stupněm 

ve stoupající spirále násilí. Ulrike Meinhofová popsala Dutschkeho zranění jako klíčový 

motiv pro zahájení aktivní rezistence mnoha lidí: „Protest je, když říkám, že to a to se mi 

nelíbí. Odboj je, když se postarám, aby to, co se mi nelíbí, se už neobjevilo. […] Hranice 

mezi verbálním protestem a fyzickým odbojem je v protestu proti útoku na Rudiho 

Dutschkeho o Velikonočních prázdninách poprvé masově přepisována, nikoli jednotlivci, 

ale mnohými, nikoli jednorázově, ale po řadu dní, nikoli jen v Berlíně, ale na mnoha 

místech, nikoli jen symbolicky, ale skutečně.“810 

V Itálii získal podobné postavení nevinné oběti Giuseppe Pinelli, anarchista 

obviněný z bombového útoku na Piazza Fontana v Miláně, který byl pravděpodobně 

vyhozen z okna policejní stanice. Reakce na tuto událost dalece přesahovaly italská 

média, stejně jako reakce na proces s dalším obviněným v souvislosti s řečenými útoky, 

Pietrem Valpredou, jehož jméno bylo definitivně soudy očištěno až v roce 1985.811 

V italském prostředí platil dlouho za oběť režimu také Giangiacomo Feltrinelli, který 

pravděpodobně spáchal neúmyslně sebevraždu, když mu výbušniny, které se chystal 

použít, explodovaly dříve, než je stačil umístit. Prakticky po celá sedmdesátá léta byla ale 

jeho smrt interpretována jednoznačně jako vražda ze strany policejních složek.812 

Později vznikaly v italském i německém prostředí další oběti, jak postupovaly 

útoky teroristických skupin a jak na ně odpovídaly policejní složky. V Německu to byli 

například Petra Schelmová z RAF usmrcená při útěku před policií, Georg von Rauch 

z TWB zabitý na konci roku 1971, a Thomas Weisbecker z B2J zastřelený na začátku 

roku 1972. Weisbecker byl dopaden v Augsburgu spolu s Carmen Rollovou a zastřelen 

                                                           
807 BECKER, Jillian, Hitler’s Children. The Story of the Baader-Meinhof Terrorist Gang, Bloomington 

2014, s. 36. 
808 BUTZ, P., Töddlicher Irrtum…, s. 59. 
809 BRESAN, S. – JANDER, M., Gudrun Ensslin…, s. 405. 
810 TÜRCKE, Christopher, Martyrium. Terrorismus als Sinnstiftung, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die 

RAF…, s. 1317–1327, zde s. 1317–1318. 
811 Valpreda Prozess. Anarchist sitzt für faschistische Provokation, in Rote Hilfe, č. 2, 1972; HIS, Publ. / 

014, 009, (RAF-Sammlung (1. Generation)) Pressearchiv Frauböse VI. 
812 Il Manifesto, 17. 3. 1972; Un rivoluzionario è caduto, in Potere operaio del lunedi, 26. 3. 1972, r. 1, č. 

5; Der Mord an Feltrinelli, in Rote Hilfe, č. 5, 1972. 
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policistou do hrudi ve chvíli, kdy se pokoušel vytáhnout zbraň.813 O několik měsíců 

později, během velké jarní bombové kampaně RAF, umístila tato skupina výbušniny na 

policejní stanici také právě v Augsburgu na připomenutí jejich násilné smrti.814 Policie se 

zároveň dopouštěla i přehmatů, jež posléze levice interpretovala jako důkazy brutality a 

nelegitimity systému. V červnu roku 1972 byl při pátrání po zbylých členech RAF 

prohledáván byt, o jehož vlastníkovi panovalo podezření, že by mohl mít styky se 

švýcarským extrémně levicovým prostředím. Tento muž, skotský obchodník Ian 

MacLeod, byl při zásahu zastřelen, ač byl v bytě neozbrojen; navíc se později ukázalo, že 

informace o údajných stycích s RAF se nezakládaly na pravdě.815  

Levicoví aktivisté po celém světě prezentovali pobyt ve vězení jako formu 

mučednictví a vězni obecně byli symbolem státní oprese. Nechvalnou proslulost získala 

v tomto smyslu americká věznice Attica, kde vypukla vzpoura proti strážím za lepší 

životní podmínky a politická práva. Povstání, kterého se zúčastnilo na tisíc vězňů, bylo 

po čtyřech dnech potlačeno policií, jejíž zásah po sobě zanechal čtyři desítky mrtvých.816 

Také uvěznění členové RAF se zejména od roku 1972 snažili v rámci své strategie 

usvědčit Spolkovou republiku z používání nepřiměřených prostředků a mučení, za něž 

považovali věznění teroristé i psychický nátlak nebo izolované cely, a obzvláště se pak 

hovořilo o případech, kdy někdo z vězňů během výkonu trestu zemřel. Svoji image na 

tom postavila i německo-italská teroristka Petra Krauseová, která navzdory důkazům o 

jejím zapojení do mezinárodního obchodu s kradenými zbraněmi vystupovala jako 

nevinná oběť švýcarského justičního systému. Hladovými stávkami a zdržováním 

soudního procesu vytvořila silnou mezinárodní kampaň za její propuštění, která 

kritizovala vězeňské podmínky ve Švýcarsku.  

Velké hnutí solidarity vzbudila v roce 1974 smrt Holgera Meinse během hladové 

stávky – je pozoruhodné, že jeho smrt byla považována za vraždu a oběť policejní 

brutality i přesto, že zemřel vyčerpáním poté, co dobrovolně přestal přijímat potraviny. 

Pochybení bylo pravděpodobně i na straně správy věznice, jež ponechala Meinse 

                                                           
813 BA, B122/7892, Auszug aus den Akten der Sicherungsgruppe – Sonderkomission BAADER-MEINHOF 

– in Sachen Thomas WEISBECKER, geb. 24. 3. 49 in Freiburg. 
814 Komanda RAF, jež umisťovala bomby, nesla jména Weisbeckera a Schelmové. COLVIN, S., Ulrike 

Meinhof…, s. 107–108. 
815 BA, ZSG/148 Zeitungsausschnittbüro, 30. 6. 1972. 
816 Riot v Attice nastal dva týdny poté, co zemřel ve věznici v San Quentinu známý černošský aktivista 

a člen Strany Černých Panterů George Jackson. THOMPSON, Heather Ann, Blood in the Water. The Attica 

Prison Uprising of 1971 and Its Legacy, New York 2016. 
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v kritickém stavu bez lékařské péče.817 Z řad mimoparlamentní opozice se však ozývaly 

i poměrně absurdní úvahy, jako například obvinění, že byly Meinsovi úmyslně nuceny 

pouze poloviční dávky potravin, jež měly na jeho organismus ničivější účinek, než kdyby 

nedostával žádné.818 Meinsův případ byl první, kdy RAF a na ní napojené podpůrné kruhy 

používaly ve své propagandě mučednický narativ a obviňovaly stát z nelidského 

postupu.819 Jeho pohřeb, kterého se zúčastnilo na pět tisíc lidí, se stal také jakousi 

manifestací. Na ceremonii se objevil i Rudi Dutschke, který před rakví zvedl ruku v pěst 

a pronesl: „Boj pokračuje!“ (Der Kampf geht weiter!)820 Solidarita s Meinsovým údělem 

byla vskutku mezinárodní; kondolence, projevy smutku a rozhořčení přicházely do 

Německa od Rudých brigád, od IRA, ETA, od rozličných afrických hnutí za národní 

osvobození a řady dalších skupin.821  

V roce 1976 a 1977 přibyla do této kategorie velká jména, a sice členové první 

generace RAF – Ulrike Meinhofová, nalezená oběšená ve své cele, a Andreas Baader, 

Gudrun Ensslinová a Jan Carl Raspe, jejichž smrtí vyvrcholil takzvaný „německý 

podzim“ (Deutscher Herbst), byli v očích mimoparlamentní opozice jednoznačně obětmi 

úkladných vražd a dodnes tuto verzi řada lidí, převážně z řad neodborné veřejnosti, 

podporuje. Po smrti Meinhofové byla svolána mezinárodní komise odborníků, která 

zpochybnila teorii o sebevraždě na základě celé řady indicií, od technického provedení 

oběšení, přes výsledky a podivné okolnosti pitvy, až po charakterový profil 

Meinhofové.822 Irmgard Möllerová, která jako jediná s těžkými zraněními přežila noc ze 

sedmnáctého na osmnáctého října 1977, jednoznačně odmítala, že by se jednalo o 

sebevraždu, a poukazovala na neproveditelnost sebevraždy.823 Její případ získal silnou 

odezvu i mezi právníky v Itálii – Lucio Lombardo Radice z Russelovy nadace napsal: 

„Snažme se zachránit život Irmgard Möllerové, zavřené v německých věznicích 

                                                           
817 Informoval o tom Meinsův advokát Siegfried Haag, jenž byl jedním z posledních lidí, kteří vězně viděli 

naživu. HIS, He, B/ 001, 003, (RAF Sammlung (1.Generation)) Handakte Hans Heinz Heldmann zu Petra 

Krause vom September 1974 bis Juli 1976. 
818 VARON, J., Bringing the War Home…, s. 220. 
819 JESSEN, Ralph, Das Folternarrativ als Legitimierungsstrategie. Die Kampagne der RAF zur 

„Isolationsfolter“ in den 1970er Jahren, in ALTENTHAIN, Karsten – WILLENBERG, Nicola (eds.), Die 

Geschichte der Folter seit ihrer Abschaffung, Göttingen 2011, s. 189–210.  
820 KARL, M., Rudi Dutschke…, s. 447. 
821 HIS, Me, H/ 007, 004, (RAF Sammlung (1.Generation)); RA 01/ 009, 001, (RAF Sammlung 

(1.Generation)). 
822 Der Tod Ulrike Meinhofs. Bericht der Internationalen Untersuchngskomission, Münster 2001, s. 5. 
823 Möllerová si kladla například otázky, jak by mohli členové RAF propašovat zbraně do nejstřeženější 

věznice v Německu? Jak to, že levák Baader měl zbraň v pravé ruce? Jak mohl střílet z třiceti až 

čtyřiceticentimetrové vzdálenosti, což tvrdil soudní znalec, shora na hlavu? Jak se na těle Ensslinové 

objevila zranění, která nemají s uškrcením nic společného? Jak to, že na Raspeho zbrani nejsou žádné 

otisky? TOLMEIN, O., „RAF – Das war für uns Befreiung…, s. 90–92. 
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v očekávání, že bude znovu ‚zasebevražděna‘, příliš dlouho držené v totální izolaci.“824 

Mezinárodní komise, která sebevraždu vyšetřovala, také vyjádřila své pochybnosti o 

případu: „Se zřetelem na všechny okolnosti nemůže již být jedinou variantou, že vězni 

spáchali sebevraždu. Podle všech předložených důkazů a indicií mohli také být obětmi 

zákeřného atentátu tajných služeb.“825 Prakticky všichni autoři zabývající se 

problematikou RAF na vědecké úrovni se však dnes přiklání k názoru, že se jednalo o 

sebevraždu – i díky svědectví Volkera Speitela, jenž vypověděl, že to byl on, kdo vězňům 

zbraně do Stammheimu propašoval.826 I další členové druhé generace, kteří byli dopadeni, 

později připustili, že se zakladatelé RAF zabili sami, a toto ohrožení mučednického mýtu 

mělo zásadní dopad na identitu stále ještě operující třetí generace.827 Tato ztráta byla 

dalším faktorem v prohlubujícím se procesu de-ideologizace, započatém již s nástupem 

druhé generace. 

Odborníci zdůrazňují strategickou roli tohoto kroku v celkové perspektivě. Jürgen 

Seifert napsal o Meinhofové, že dokázala v rámci boje proti systému instrumentalizovat 

i svou vlastní smrt, tedy že jejich vlastní smrt by měla pomoci jejich nástupcům 

v radikalizaci.828 Podle Juliana Preece bylo největším úspěchem RAF právě přesvědčit 

lidi, že smrt jejích zakladatelů byla vražda.829 Poslední věc, kterou ještě mohli udělat, 

svou smrtí ještě naposledy očernit systém a zpochybnit jeho legitimitu. Gerd Koenen 

napsal, že pro Baadera a jeho společníky byla sebedestrukce jedinou alternativou k 

vítězství a přirovnával jejich situaci k Hitlerově bunkru, v němž se nacistický vůdce 

ukrýval na konci druhé světové války.830 

Z italských obětí lze jmenovat Maru Cagolovou, jednu z vůdčích osobností 

Rudých brigád a manželku Renata Curcia. Cagolová byla zabita při přestřelce s policií po 

nepodařené akci teroristické skupiny. Podle dalšího z teroristů, Alberta Franceschiniho, 

však existuje svědek, který viděl, že Cagolová nebyla zastřelena v přestřelce, nýbrž byla 

doražena zblízka pistolí s tlumičem osobou v civilním oblečení.831 Z úcty pak po ní Rudé 

brigády pojmenovaly svou turínskou kolonu, jejíž byla dlouholetou vůdkyní, a jméno 

Cagolové neslo také komando RAF. 

                                                           
824 AIG, Fondo Lucio Lombardo Radice, Tribunale Russel, telegram z 16. prosince 1977. 
825 WEIDENHAMMER, K.-H., Selbstmord oder Mord… 
826 TERHOEVEN, P., Deutscher Herbst in Europa…, s. 432. 
827 STRAßNER, A., Die dritte Generation der „Roten Armee Fraktion“…, s. 281. 
828 SEIFERT, Jürgen, Ulrike Meinhof, in KRAUSHAAR, W., Die RAF…, s. 371. 
829 PREECE, J., Baader-Meinhof and the Novel…, s. 7 
830 KOENEN, G., Das rote Jahrzehnt…, s. 364. 
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Symboly a motivy 

Jedním z nejdůležitějších aspektů teroristického diskurzu bylo pojmenovávání 

teroristických skupin, jejich jednotlivých kolon či jednotek a použití log a emblémů. To 

byly totiž komunikační znaky, jež organizace nejvíce reprezentovaly a s nimiž přišla do 

styku největší část veřejnosti. Názvy a symboly by tedy měly ve své stručnosti 

a schematičnosti představovat esenciální poselství, které o sobě chtěly teroristické 

skupiny předat. 

Časté motivy v názvech teroristických skupin pocházejí z armádního prostředí. 

Cílem bylo prezentovat je tak, jako by se nacházely v regulérní válce a tímto způsobem 

dodat jejich boji určitou legitimitu. Jinými slovy se teroristické skupiny použitím této 

symboliky snažily vylučovat z veřejného diskurzu pejorativní pojem terorismus 

a nahrazovat jej příznivější vojenskou terminologií, s níž se sami identifikovali. 

Příkladem organizací, jejichž název byl založen na vojenských metaforách, jsou První 

linie, Rudé brigády nebo Frakce Rudé armády. RAF výběrem názvu pro svou 

teroristickou skupinu zcela evidentně dávala najevo, že považuje SSSR a jeho ozbrojené 

složky za své spojence, ba co víc, že se sama považuje za předvoj těchto vojsk. Tento 

název byl zvolen také proto, že Rudá armáda na konci druhé světové války ničila německá 

města v boji proti nacismu – tedy totéž, co ve svých představách vykonávala také RAF 

v sedmdesátých letech. Podle Jeremyho Varona byla rovněž zkratka „RAF“ symbolem, 

neboť ničení německých měst a boj proti nacismu obstarávalo bombardéry také britské 

letectvo (Royal Air Force) používající stejnou abreviaci.832 Tato interpretace je ovšem 

sporná, neboť sama RAF v prohlášeních spíše interpretovala bombardování Drážďan a 

Hamburku jako zločin britské vlády a stavěla je do stejné řady s Osvětimí, Hirošimou 

nebo Vietnamem.833  

Rudé brigády, původně zamýšlené v singuláru jako Rudá brigáda (Brigata rossa), 

vycházely z italské partyzánské tradice a odkazovaly svým názvem k proslulým 

komunistickým odbojovým skupinám Brigate Garibaldi – Garibaldiho brigády. Jméno 

zároveň odkazovalo i k mezinárodním brigádám bojujícím ve španělské občanské válce. 

Samotný název naznačoval, že se brigadisté považovali za nástupce komunistických 

partyzánů a že boj proti státnímu zřízení Italské republiky pokládali za pokračování boje 
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proti fašismu. Stejnou myšlenku používaly i Feltrinelliho Skupiny partyzánské akce 

(GAP) odkazující na odbojové Skupiny vlastenecké akce (Gruppi d’azione patriotica) a 

používající stejnou zkratku. Rudé brigády i GAP používaly pro své členy označení 

brigadisté, resp. gappisté, jak si říkali příslušníci historických odbojových skupin. Rudé 

brigády pro sebe často používaly označení „ozbrojená strana“ (partito armato) značící, 

že dosud nenastal úplný rozchod s komunistickou stranou, respektive s konceptem 

komunistické strany, jak ji pojímal Lenin. Samy Rudé brigády napsaly, že „[…] jsou 

v první řadě organizací ‚ozbrojené propagandy‘ a jejich základním úkolem je získat 

podporu a sympatie proletářských mas ke komunistické revoluci.“834 Ve spisu Tutto il 

potere al popolo stálo: „Rudé brigády jsou první známkou sjednocení ke zformování 

ozbrojené proletářské strany. V tomto smyslu je náš spolek pevně ukotven v revoluční a 

komunistické tradici dělnického hnutí.“835 Po rozdělení organizace v roce 1980 se odkazy 

na stranickou příslušnost objevily v názvech obou nástupnických organizací, jimiž se od 

sebe navzájem odlišovaly – tedy „guerillová strana“ (partito guerriglia) a „komunistická 

bojující strana“ (partito comunista combattente).  

Název skupiny Nepřetržitý boj (Lotta continua) doslova znamená „Boj 

pokračuje“ a byl oblíbeným heslem pro mimoparlamentní levici. Používal se i ve své 

německé (Der Kampf geht weiter) nebo francouzské (La lutte continue) verzi, zpravidla 

s typickým gestem zdvižené ruky zaťaté v pěst. Heslo bylo používáno také jako bojový 

pokřik ve své portugalské verzi (A luta continua!) mozambickými povstalci z hnutí 

FRELIMO bojujícími za nezávislost na Portugalsku.836 

Kromě vojenského a válečného symbolismu používaly zejména italské 

teroristické a aktivistické skupiny také ve svých názvech rétoriku třídního boje 

a emancipace dělnického hnutí. Do této kategorie lze zařadit například organizace 

Dělnická síla, Dělnická autonomie nebo Proletářská levice. Historik Vincenzo Filetti 

klasifikoval ve své práci nejvýznamnější italské teroristické organizace šířeji než tato 

práce. Kromě těch, jež byly představeny v předchozích kapitolách, dále řadí mezi 

relevantní následující skupiny: Ozbrojené komunistické formace (Formazioni comuniste 

armate), Bojující komunistické jednotky (Unità comuniste comattenti), Revoluční 

komunistické komise (Comitati comunisti rivoluzionari), Benátské politické skupiny pro 
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836 Fronta osvobození Mosambiku, Frente de Libertação de Moçambique. Po získání nezávislosti v roce 

1975 se tento slogan stal neoficiálním mottem nového státu. ISAACMAN, Allen, A Luta Continua. 

Creating a New Society in Mozambique, New York 1978.  
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dělnickou moc (Colletivi politici veneti per il potere operaio), Revoluční akce (Azione 

rivoluzionaria), Bojující komunistické formace (Formazioni comuniste combattenti), 

Ozbrojený boj za komunsimus (Lotta armata per il comunismo), Proletářská bojová 

eskadra (Squadre proletarie di combattimento), Bojující komunistické buňky (Nuclei 

comunisti combattenti), Komunistická guerilla (Guerriglia comunista), Útočné 

komunistické oddíly (Reparti comunisti d'attaco), Revoluční komunistické hnutí 

(Movimento comunista rivoluzionario).837 Ze samotného Filettiho výčtu názvů je patrné, 

že si italské extrémně levicové ozbrojené skupiny příliš nezakládaly na originálních a 

zajímavých jménech, ale že se spíše samotným názvem snažily vystihnout podstatu své 

činnosti a snad se i přihlásit k určitému diskurzu. Převládajícím sémantickým prvkem 

přitom je odkaz na komunistické nebo dělnické hnutí. 

Další variantou při pojmenovávání revolučních skupin byla inspirace 

v památných datech – například Hnutí 2. června v Německu získalo název podle 2. června 

1967, kdy došlo k nechvalně známé demonstraci, na níž byl zabit student Benno 

Ohnesorg. Určitým vzorem pro tyto názvy bylo Castrovo Hnutí 26. července 

pojmenované po jeho neúspěšném útoku na kasárna v Moncadě v roce 1953, jež se stalo 

symbolem úspěšného partyzánského boje proti pravicovým diktaturám. Organizace, jež 

nesly jméno odkazující ke konkrétnímu datu, ať již v pozitivní (oslavující) nebo negativní 

(vymezující se) konotaci, se hojně objevovaly v evropském revolučním boji 

mimoparlamentní opozice i v mimoevropských protikoloniálních bojích. Za všechny lze 

jmenovat například řeckou Revoluční organizaci 17. listopadu pojmenovanou podle 

povstání onoho dne roku 1973 na athénské universitě proti vojenské juntě; francouzské 

Hnutí 22. března (Mouvement du 22-Mars), studentskou skupinu pod vedením Cohn-

Bendita; španělskou anarchistickou Skupinu 1. května, jež podnikla prvního května roku 

1966 svůj první teroristický útok – únos španělského velvyslance ve Vatikánu Marcose 

Ussii.838 Janovská Skupina 22. října je zdánlivě pojmenována podle stejného vzoru, avšak 

datum v jejím názvu nemá žádnou symbolickou hodnotu – skupina dostala toto označení 

podle vlakové jízdenky, se kterou se dostal do Janova zakladatel organizace Mario Rossi 

a toto jméno dal skupině až italský tisk.839 

Pojmenovávání teroristických podjednotek, ať už se jednalo o stálé kolony nebo 

o ad hoc operativní komanda, se zpravidla omezovalo na dedikaci konkrétní osobnosti – 

                                                           
837 FILETTI, V., Per una geografia…, s. 348. 
838 CARR, G., The Angry Brigade…, s. 46. 
839 KNIGGE, J., Feltrinelli…, s. 86. 



176 

 

jednalo se o možnost, jak vyjádřit úctu k padlému soudruhovi nebo solidaritu s jinou 

skupinou. Zároveň je na názvech těchto dílčích jednotek vidět míra internacionalismu 

jednotlivých skupin. Zatímco u první a druhé generace RAF převládalo pojmenovávání 

útočných komand po „mučednících“ z domácího německého prostředí (například po 

Thomasi Weisbeckerovi, Petře Schelmové nebo Holgeru Meinsovi), třetí generace, 

operující v osmdesátých letech, odkazovala i k osobnostem mezinárodního revoluční 

boje, jako byli například: Patsy O’Hara, člen Irské národně osvobozenecké armády (Irish 

National Liberation Army), jenž získal mezinárodní renomé svými hladovými stávkami; 

George Jackson, vůdce Černých Panterů, který byl zabit při pokusu o útěk z vězení; Mara 

Cagolová, jedna z vůdčích osobností Rudých brigád zabitá při přestřelce s policií; Khaled 

Aker, palestinský sebevražedný atentátník; José Manuel Sevillano, člen španělské 

teroristické organizace GRAPO, který zemřel ve vězení v důsledku hladové stávky.840  

Rudé brigády nepojmenovávaly své kolony nebo jednotlivé brigády podle 

konkrétních osobností zcela automaticky a tyto jednotky byly často známé spíš podle 

místa svého působení (například římská kolona či benátská kolona). Přívlastek podle 

určité osobnosti některé jednotky doplnily po smrti některého svého významného člena – 

turínská kolona například přijala jméno své zesnulé vůdkyně Margherity Cagolové, 

a janovská kolona pojmenovala své tři brigády podle svých padlých členů Annamarii 

Ludmannové, Riccarda Dury a Piera Panciarelliho.841 Milánská kolona přijala své 

epiteton podle Waltera Alasii zabitého v prosinci roku 1976 při přestřelce s policií, v níž 

sám dva policisty zastřelil. Alasia podnikal akce i bez souhlasu milánské kolony 

a pojmenování této kolony jeho jménem bylo aktem vzdoru vůči centrálnímu 

Strategickému vedení. Kolona Walter Alasia se od Rudých brigád postupně odtrhla 

a operovala pod vlastní značkou.842 I zde je ovšem možné pozorovat nízkou míru 

internacionalismu Rudých brigád, které se při pojmenovávání uchylovaly pouze 

k osobnostem italského ozbrojeného boje, i když se striktně neomezovaly pouze na své 

vlastní padlé členy. 

Emblémy italských i německých teroristických skupin zpravidla využívaly 

mezinárodních revolučních symbolů. Jedním z nejčastějších motivů v řeči levicových 

                                                           
840 DAASE, Christopher, Die RAF und der internationale Terrorismus. Zur transnationalen Kooperation 

klandestiner Organisationen, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die RAF…, s. 905–929, zde s. 909–910; 

STRAßNER, A., Die dritte Generation…, s. 143–171. 
841 DOGLIOTTI, Chiara, La colonna genovese delle Brigatte rosse, in Studi Storici, r. 45, č. 4 (ottobre–

dicembre, 2004), s. 1151–1177 
842 BOCCA, G., Noi terroristi…, s. 263–270. 
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teroristických skupin byla rudá hvězda značící sebeidentifikaci se světovým 

komunistickým hnutím. Rudé brigády používaly jako svůj symbol rudou pěticípou 

hvězdu, jež podle Franceschiniho odkazovala k emblému Garibaldiho brigády, k Rudé 

armádě a k Vietkongu.843 Jejich hvězda měla ale spodní dva cípy prodloužené, což byl 

znak používaný původně uruguayskými Tupamaros.844 U Rudých brigád se ovšem 

jednalo o jeden z mála internacionalistických symbolů. Rudou hvězdu používaly jako 

svůj symbol také NAP, které ji navíc doplnily srpem a kladivem. Hvězdu ani srp 

s kladivem však není možné v tomto kontextu vnímat jako znak solidarity se Sovětským 

svazem nebo se zeměmi východního bloku, nýbrž spíše jako obecné přihlášení k tradici 

dělnického hnutí. Hvězda se vyskytovala také v logu Revolučních buněk, kde byla 

doplněna iniciálami RZ.845 

Druhým opakujícím se mezinárodním symbolem byla synekdochická zdvižená 

pěst objevující se jako revoluční motiv a gesto masově od šedesátých let. V USA se pěst 

stala symbolem protestu proti útlaku a boje za práva černochů – ikonou tohoto protestu 

se stali běžci Tommie Smith a John Carlos na Olympijských hrách v Mexiku v roce 1968, 

kteří zdvihli zaťatou pěst na protest proti rasové diskriminaci v USA.846 Tento znak však 

přijala i kubánská revoluce a další hnutí ve Třetím světě. Logo OSPAAAL pěst také 

použilo a kromě toho představilo do palety revoluční sémantiky nový prvek, a sice pušku 

nebo samopal. Tato zbraň v sevřené pěsti se symbolickým glóbem na pozadí značícím 

světový rozměr probíhajících či nadcházejících revolučních bojů, tak působila ještě 

rezolutněji a agresivněji než pěst samotná.847 Prakticky stejné logo od OSPAAAL přejala 

také německá skupina B2J.848 Stejný motiv, pouze bez zeměkoule v pozadí, použily i 

Rudé brigády ve svém komuniké.849 Nechvalně známý emblém RAF kombinoval 

samopal s rudou hvězdou.850 Velmi podobné logo měla také portugalská revoluční 

skupina FP25 či španělská GRAPO, jež užívala hvězdu se samopalem a s monogramem 

                                                           
843 FASANELLA, G. – FRANCESCHINI, A., Che cosa sono…, s. 78. 
844 Pozoruhodnou chybu učinil během jednoho z prvních únosů Mario Moretti, který na vlajku, jež byla 

vyfocena s vězněm a odeslána do tisku, nakreslil místo pěticípé hvězdy šesticípou; italské noviny poté 

spekulovaly, zda se jedná o nějaký skrytý vzkaz či jakési napojení na izraelské tajné služby a podobně. 

Zároveň tím Moretti zavdal příčinu pro rozvíjení konspiračních teorií, z nichž jedna se opírala o tajné 

kontakty Rudých brigád s Mossadem. Moretti však vždy trval na tom, že se jednalo o pouhou chybu, kterou 

udělal z roztržitosti. Poté se podle vlastního svědectví učil kreslit hvězdu podle stolirové mince. MORETTI, 

M., Brigate rosse…, s. 19.  
845 Revolutionärer Zorn, Januar 1981 
846 KRAUSHAAR, W., 1698. Das Jahr, das alles verändert hat, München 1998, s. 263–265. 
847 FALIGOT, R., Tricontinentale… 
848 Logo B2J, dostupné z https://haschrebellen.de/node/938, [cit. 23. 1. 2017]. 
849 AIP, La Brigata rossa nella lotta di Pirelli. 
850 ALEXANDER, Y. – PLUCHINSKY, D., Europe’s Red Terrorists…, s. 55. 
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vzniklým spojením písmen G a R.851 Japonská Rudá armáda používala hvězdu složenou 

z pěti pušek, přičemž horizontální puška byla v sevření ruky, vycházející ze středu 

hvězdy. Samopal v pěsti měla ve svém znaku také Irská národně osvobozenecká 

armáda.852 Britská Zuřivá brigáda použila opět samopal ve dvou sevřených pěstech uvnitř 

maskulinního a femininního symbolu, značícího boj za rovnost pohlaví.853 Pěst složenou 

ze slov názvu měl ve znaku také Nepřetržitý boj.854 

Levicové subversivní organizace operující v USA působí ve srovnání s výčtem 

poměrně neoriginálních a vzájemně zaměnitelných názvů i symbolů poněkud kreativněji. 

Skupina Weathermen (později Weather Underground Organisation) byla pojmenována 

podle textu písně Boba Dylana Subterranean Homesick Blues, kde se zpívá 

„Nepotřebuješ předpověď počasí, abys věděl, kam vane vítr“ (You don't need 

a weatherman to know which way the wind blows). V kontextu teroristické skupiny tato 

slova značila vývoj dějin směrem ke světové revoluci, který je tak zjevný a samozřejmý, 

že k jeho rozpoznání není třeba složitých analýz. Logo této skupiny reflektovalo její 

název a sestávalo ze symbolického piktogramu znázorňujícího duhu s bleskem.855 Strana 

Černých panterů se rovněž odlišovala, jak svým zajímavým názvem, tak znakem s titulní 

kočkovitou šelmou. Naproti tomu se zastřešujícím hnutím Černá síla (Black Power) je 

spojován klasický motiv zdvižené černé pěsti s rudou hvězdou na pozadí.856 

Obecně nebyly symboly teroristických skupin příliš invenční ani umělecky 

hodnotné. Na základě uvedených symbolů z italského a německého extrémně levicového 

prostředí doplněných příklady znaků guerillových národně osvobozeneckých hnutí 

z Třetího světa a teroristických skupin z dalších zemí lze vyvodit, že volba symbolů měla 

nejen komunikovat určité poselství k veřejnosti (komunistická ideologie, agresivita 

apod.), ale zároveň (snad i především) deklarovat příslušnost k určitému 

transnacionálnímu proudu. Nápadnou podobnost či stejnost znaků nelze interpretovat 

pouhou inspirací u ideologicky příbuzných uskupení, nýbrž spíše záměrnou deklarací 

solidarity a spojenectví. 

                                                           
851 Tamtéž, s. 114. 
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Závěr  

Kořeny revolučního terorismu, jenž se na počátku sedmdesátých let objevil 

v Německu a v Itálii, lze bezpochyby nalézt v masovém protestním hnutí z konce let 

šedesátých. V první kapitole jsem se věnoval příčinám vzniku a rozšíření 

mimoparlamentní opozice, a zejména té její částí, jež tendovala k politickému násilí. 

Mezi tyto důvody lze zařadit neuspokojivou situaci ve vysokém školství, jež zapříčinila 

masovou účast mladých lidí na organizovaném protestu, nebo nevyhovující pracovní 

prostředí v továrnách, proti němuž se zejména v Itálii vzbouřili dělníci. Dlouhodobé 

příčiny radikalismu jsem hledal v dílech levicových autorů od Marxe po filosofy 

Frankfurtské školy. Jak je ovšem patrné, levicovou teorií se zabývala pouze určitá část 

hnutí a její vliv tak byl omezený. Významnou roli naproti tomu přičítám extrémní pravici 

a neofašistickým skupinám, jež především v Itálii představovaly klíčový činitel pro 

eskalaci násilí. Fakt, že teroristické útoky italských levicových organizací přišly později 

než těch pravicových a že neofašistické atentáty dlouho držely první místo v počtu obětí, 

je při studiu příčin levicového násilí nezanedbatelný. Radikalizaci ovlivnil také ústup 

„tradiční“ levice od revoluční rétoriky a ochota ke smíření se systémem, projevující se 

v případě sociálně demokratických stran podílem na vládách v šedesátých letech a 

v případě italské PCI politikou tzv. historického kompromisu. Právě italské extrémně 

levicové organizace (například Bytová skupina), procházely největší deziluzí z postojů 

„staré levice“. Za možná nejvýznamnější faktor pokládám vývoj ve Třetím světě – je třeba 

přičíst významnou úlohu Konferenci tří kontinentů a globálním událostem, jež 

v šedesátých letech mobilizovaly západoevropskou mládež a vytvářely dojem jako by se 

profilovala jakási jednotná světová protiimperialistická fronta. Zejména Guevarovo 

poselství, v němž vyzval světovou veřejnost k vytváření nových ohnisek tohoto 

novodobého revolučního konfliktu, mělo zásadní radikalizační dopad na evropské 

extrémně levicové kruhy. Městská guerilla v metropolích „prvního světa“ tedy byla v této 

interpretaci pouhou variací na latinskoamerické revoluční organizace nebo na 

nepravidelné jednotky Vietkongu. O vlivu Třetího světa na evropské levicové paradigma 

a na radikalizaci mimoparlamentního hnutí svědčí také vysoká popularita autorů 

prosazujících proti-imperialistické násilí jako Carlos Marighella, Frantz Fanon, Ernesto 

Guevara nebo Mao Ce-tung. Je ovšem zřejmé, že všechny tyto radikalizační faktory nelze 
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přisuzovat všem německým a italským teroristickým skupinám bezvýhradně; jak vyplyne 

z dalších kapitol, pro ideologii každé z nich byla významná jiná směs argumentů.  

Účelem juxtapozice jednotlivých organizací teroristické sítě ve druhé kapitole 

bylo jejich představení, důležité k dalšímu zkoumání jejich vztahů, a také kvalitativní 

rozbor, jenž měl objasnit, do jaké míry se jednalo o charakterově podobné organizace. 

Jakkoli se v organizačních strukturách jednotlivých skupin vyskytovaly poměrně hluboké 

rozdíly, nepokládám toto spíše technické kritérium za rozhodující, neboť vypovídá více 

o mechanice fungování dané organizace než o jejím ideologickém zasazení. Implicitně 

řešenými aspekty komparace byly otázky radikalizace jednotlivých skupin a jejich vazba 

na mimoparlamentní hnutí. Ačkoli všechny zkoumané organizace z protestního hnutí na 

konci šedesátých let nějakým způsobem vycházely, každá z nich vyzdvihovala určité 

vlastní aspekty revolty a každá udržovala s nenásilným zbytkem hnutí jiné vztahy. 

Zatímco organizace jako Nepřetržitý boj, Dělnická síla nebo později Autonomie 

operovaly na bázi silného vztahu k masovému hnutí a na spolupráci velkého množství 

legálních sympatizantů. I přísně ilegální skupiny jako Rudé brigády nebo RAF však se 

svými podporovateli do určité míry udržovaly kontakty; s postupným uhasínáním 

levicového protestu a s rostoucí radikalizací a izolacionizací se ale tyto styky staly čím 

dál vzácnějšími. Motivace pro přechod k ozbrojenému boji se rovněž lišila mezi 

skupinami i mezi jejich jednotlivými členy. Rudé brigády vzešly z továrního prostředí, 

zatímco RAF či B2J akcentovaly více transnacionální témata protestu, NAP se 

zaměřovaly na situaci ve věznicích, pro GAP či Skupinu 22. října hrála významnou roli 

partyzánská tradice. Radikalizace První linie či některých mladších členů Rudých brigád 

proběhla až ve „druhé vlně“ protestu, v rámci takzvaném Hnutí 77. Přesto lze mezi 

domácími událostmi identifikovat dva incidenty, jež významně přispěly ke skokové 

radikalizaci extrémní levice. Jednalo se o demonstraci proti návštěvě perského šáha 

v Západním Berlíně dne 2. června 1967, kdy policie při svém zásahu proti demonstrantům 

zabila studenta Benna Ohnesorga, a druhým případem se stal neofašistický bombový útok 

na Piazza Fontana v Miláně 12. prosince 1969, z jehož přípravy byli obviněni anarchisté. 

U obou těchto případů je přitom pozoruhodné, že se jednalo o vnější podněty stavějící 

levicové extremisty do obranné pozice a svým způsobem legitimizující jejich 

radikalizaci. 

Ve třetí kapitole, jež představuje jádro této práce, jsem se věnoval 

transnacionálním kontaktům, vztahům a styčným bodům mezi jednotlivými 

teroristickými organizacemi. Tento rozbor odhalil poměrně pozoruhodná spojení 
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a potvrdil počáteční premisu, že skutečně lze hovořit v tomto smyslu o teroristické síti, 

tedy že jednotlivé subjekty mezi sebou navazovaly kontakty a poskytovaly si rady 

i materiální pomoc. Vzhledem k ilegální povaze většiny těchto spojení a k poměrně 

nevysokému počtu zapojených uskupení (ve vztahu ke geografickému rozšíření) byly 

zmíněné kontakty sporadické a ve své podstatě často náhodné. 

Ke spolupráci nepříliš překvapivě více tendovaly teroristické skupiny z téhož 

jazykového prostředí, ať již kvůli snadnější komunikaci, menším vzdálenostem, 

společnému kulturně-historickému referenčnímu zázemí či kvůli osobním známostem 

(například z dob studentských protestů). Tyto kontakty jsou zároveň lépe zmapované díky 

vědeckým i popularizačním pracím, vzniklým v rámci studia národních dějin obou států. 

Z tohoto důvodu jsem věnoval více pozornosti kontaktům sahajícím přes státní hranice. 

Důležité úlohy ve zprostředkovávání těchto spojení v teroristické síti hráli mediátoři, kteří 

zvyšovali dosah jednotlivých teroristických skupin a v důsledku také jejich význam. 

Nepropojovali mezi sebou příliš často úspěšné teroristické skupiny, které by toužily po 

vzájemném kontaktu a pouze nebyly schopné k sobě najít cestu. Giangiacomo Feltrinelli 

i Petra Krauseová (respektive Anarchistická bojová organizace), zvolení jako 

nejpozoruhodnější transnacionální činitelé v evropském extrémně levicovém prostředí, 

hráli naopak úlohu iniciátorů, kteří svou aktivitou tato spojení utvářeli. 

Za významnou považuji zejména Feltrinelliho úlohu, jíž se věnuji na počátku třetí 

kapitoly. Feltrinelli zastával mimořádnou a unikátní roli v oblasti evropského terorismu, 

a to jako aktér i jako radikalizační činitel. Díky rozsahu jeho konexí nejen v mnoha 

západoevropských státech, ale i ve Třetím světě nebo ve východní Evropě, a díky jeho 

bohatství, jež mu umožnilo podporovat finančně i materiálně subversivní organizace, 

pokládám jeho osobu za významný faktor umožňující či usnadňující cestu mnoha 

levicových radikálů k ozbrojenému boji. Nezanedbatelným Feltrinelliho příspěvkem 

k rozvoji politického násilí se stalo také jeho nakladatelství publikující i ve ztrátě klíčové 

texty soudobých revolučních autorů a zprostředkovávající psanou produkci teroristických 

organizací italské veřejnosti. 

Švýcarská AKO sama kontaktovala ideologicky příbuzné skupiny i jednotlivce 

v zahraničí a poskytovala jim zbraně a výbušniny. Postavení AKO v evropské teroristické 

síti bylo výjimečné, neboť se jednalo o teroristickou skupinu, jež nevešla ve známost díky 

svým násilným operacím, nýbrž díky krádežím a distribuci materiálu. Tok dodávaného 

zboží však byl jednostranný; AKO poskytovala svým partnerům zbraně, výbušniny i 

munici, ale její úloha zprostředkovatele kontaktů mezi jednotlivými klienty byla malá. 
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Skupina tedy nehrála roli konektivního uzlu, ale spíše zdroje jednosměrných vazeb 

sahajících do všech stran.  

V souvislosti s AKO jsem se věnoval také úloze, jakou hrálo Švýcarsko 

v cirkulaci materiálu mezi evropskými subversivními organizacemi. „Skupina Petry 

Krauseové“ totiž nebyla jediným zdrojem zbraní a výbušnin v této alpské zemi; tajné 

sklady zde zakládal již Feltrinelli a Dělnická síla i Rudé brigády do nich jezdily získávat 

materiál. Dělnická síla se přes švýcarské struktury dostala také do kontaktu s německými 

a dalšími revolučními skupinami. Význam AKO však byl bezesporu největší, její zbraně 

se dostávaly do rukou RAF (zbraně pro útok na německou ambasádu ve Stockholmu), 

skrze Sergia Spazzaliho a další prostředníky italským teroristickým skupinám, a další 

stopy vedly do Španělska, Francie či Řecka.  

Jedním z cílů představení aktérů na německo-italské teroristické scéně v druhé 

kapitole bylo stanovení, do jaké míry se jednalo o kvalitativně podobné subjekty a zda 

ideologická spřízněnost hrála roli při kontaktech mezi jednotlivými skupinami. Švýcarská 

AKO posloužila v této otázce jako příklad vypovídající o ideologických preferencích 

určité skupiny. Anarchistická skupina v tomto případě sice spolupracovala s mnoha 

subjekty, ale preferovala a sama vyhledávala primárně styk s dalšími anarchistickými 

uskupeními. 

Pozoruhodný případ kontaktů mezi levicovými skupinami nastal v Itálii, kde 

došlo k určité „institucionalizaci“ a centralizaci teroristické sítě organizací Dělnická 

autonomie. Ačkoli nepřejímám závěry některých autorů, že Autonomie představovala 

direktivní centralistickou strukturu řídící strategii desítek italských ozbrojených skupin, 

je nutné jí připustit určitou poradní a zastřešovací funkci. Kontakty a spolupráce mezi 

jednotlivými organizacemi (nebo mezi jejich buňkami v italských městech) však 

probíhaly i před vznikem Autonomie a v určité míře by k ní nepochybně došlo i bez 

vzniku této platformy. Autonomie nebo Nepřetržitý boj kooperovaly i s německým 

prostředím, ale nejednalo se o společné subversivní akce jako spíše o organizační 

spolupráci, většinou nepřekračující hranice ilegality. Tyto organizace využívaly svůj 

kredit v zahraničí také pro šíření a překládání svých teoretických děl a měly vliv na 

transnacionální diskurz nové levice.  

Nezastupitelnou roli sehrála v komunikaci mezi jednotlivými teroristickými 

skupinami síť legálních nebo pololegálních podporovatelů. Za nejvýznamnější považuji 

organizovanou strukturu Mezinárodní komise obhájců založenou v několika státech 

západní Evropy za účelem právní pomoci vězněným levicovým radikálům. Řada 
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samotných obhájců se ovšem připojila k organizaci útoků či pomáhala doručovat zbraně 

a další materiál spřáteleným teroristickým organizacím. Domnívám se, že legální 

podpůrná struktura IVK svou solidarizační kampaní podstatně přispívala 

k internacionalizaci lokálních témat a případů, a zároveň skrze své zástupce 

v jednotlivých státech poskytovala konexe a propojovala mezi sebou teroristické skupiny 

– jak dokládá případ Sergia Spazzaliho nebo Siegfrieda Haaga. V Německu lze také 

sledovat výjimečnost a bohatost italské intelektuální marxistické diskuse, jež měla díky 

publikacím v překladu silný dosah i mezi mimoparlamentní opozicí v zahraničí.  

Podkapitola, věnující se transnacionálnímu přesahu Schleyerovy a Morovy 

vraždy, přichází s paralelou dvou případů prominentních obětí německého a italského 

terorismu. Zatímco u Schleyera byl tento přesah poměrně zřejmý díky souběžnému únosu 

letadla do Somálska a díky požadavkům na propuštění zahraničních vězňů, v případě 

italského ex-premiéra se zapojení cizích elementů (ať již spojenců mezi extrémně 

levicovými skupinami nebo zahraničních tajných služeb) řadí spíše do říše konspiračních 

teorií. I přes to však lze u Morova případu nalézt silný přesah – sice v široké paletě 

intervencí ze strany zahraničních osobností. 

Úloha mediátorů postupně klesala v závěrečné fázi evropského levicového 

terorismu, kdy spolu organizace začaly spolupracovat příměji a bez prostředníků. Za 

příčiny obnovené spolupráce mezi západoevropskými skupinami (nikoli pouze 

německými a italskými) považuji procesy de-ideologizace a internacionalizace, a zároveň 

profesionalizace a izolacionizace. Tyto děje je možné vysledovat na konci sedmdesátých 

a v průběhu osmdesátých let u řady teroristických organizací, z nichž mnohé byly v tomto 

duchu již založeny. Je ovšem symptomatické, že ani v této atmosféře nedošlo 

k významnému zapojení italských radikálů. Určitý transnacionální rozměr jsem nalezl 

také v útěcích hledaných teroristů a skrývání se před policií v zahraničí.  

Ve čtvrté kapitole jsem se věnoval přímému srovnání určitých jazykových, 

ideologických i praktických aspektů fungování teroristických organizací. Účelem této 

komparace je v návaznosti na předchozí kapitoly zjistit, co měly jednotlivé skupiny 

společného a nakolik sdílely svůj pohled na svět. Srovnání použitých prostředků a metod 

ilegálního boje přináší vhled do praktické stránky organizace útoků a částečně také do 

jejich hodnotového systému. Zatímco některé skupiny se například snažily minimalizovat 

smrt „nezainteresovaných“ osob odmítáním výbušnin a zabíjením pouze konkrétních cílů, 

jiné zapojení civilistů úmyslně využívaly ke zvýšení nátlaku na státní orgány i ke zvýšení 
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strachu ve společnosti. Metodami se od sebe jednotlivé skupiny často odlišovaly a 

zároveň je od sebe částečně přejímaly.  

Za klíčový prvek jejich ideologie a zásadní předmět srovnání považuji to, koho 

teroristické skupiny vnímaly jako svého spojence nebo jako svého nepřítele. Tato 

komparace potvrdila již z předchozích kapitol patrnou odtažitost mezi některými 

skupinami, respektive nápadnou absenci deklarativních vyjádření vzájemné solidarity. 

RAF nebo RZ, stejně jako mnohé kruhy německých sympatizantů, zdůrazňovaly spíše 

svá transnacionální spojenectví, ať už se jednalo o evropské teroristické skupiny, 

latinskoamerické guerilly, africká či asijská protikoloniální hnutí nebo černošské 

subversivní skupiny v USA. Většina italských skupin, ač se do jisté míry také považovala 

za součást tohoto globálního hnutí, kladla důraz spíše na vzájemnou spolupráci v italském 

prostředí. Sovětský svaz a jeho spojence nevnímaly teroristické skupiny jednoznačně. 

Zatímco někteří teroristé s východním blokem spolupracovali – zejména němečtí v NDR 

či Feltrinelli – řada dalších měla k SSSR stejně odmítavý postoj jako k USA. Přestože 

vztahy se Sovětským svazem neexistovaly a vztahy se satelity byly často negativní, jsou 

teroristická hnutí v Evropě často považována za vedlejší produkt studené války. S touto 

interpretací se ztotožňuji především nepřímo v tom smyslu, že konflikty studené války ve 

Třetím světě ovlivňovaly postoje západoevropské levice, a přímo pouze v případě 

některých konkrétních aktérů, kteří měli styky s komunistickými režimy a skrytě s nimi 

spolupracovali. Pozoruhodným předmětem srovnání byla pozice zatčených či zabitých 

příslušníků teroristických skupin a budování identity kolem tohoto mučednického kultu. 

Problematika mučení a tvrdých podmínek ve věznicích měla vskutku transnacionální 

význam a dalece přesahovala německo-italské mimoparlamentnímu prostředí. 

Analýza symbolů a názvů dále potvrdila příslušnost a solidární spojenectví 

s revolučními skupinami z evropských i mimoevropských zemí. Z použití mezinárodních 

revolučních symbolů sice nelze vyvozovat přímé sympatie ke konkrétním příbuzným 

organizacím, avšak je možné sledovat přihlášení se k určitému diskurzu, používanému 

organizacemi z celého světa. Významnou indicií jsou například názvy jednotlivých buněk 

či komand, jimiž teroristé prokazovali úctu vybraným osobám. Zatímco například RAF 

volila pestrou paletu osobností z různých zemí a skupin, Rudé brigády upřednostňovaly 

vlastní, popřípadě italské mučedníky. 

Výstupem z této závěrečné kapitoly měla být mimo jiné odpověď na otázky, zda 

je možné hovořit o typu levicového terorismu a zda mají jednotlivé skupiny, jimž byl 

v rámci této práce věnován prostor, dostatek společných prvků, které je odlišují od jiných 
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teroristických typů. Jak je patrné, německé i italské teroristické skupiny se vyznačovaly 

řadou shodných prvků. Z přímé i nepřímé komparace vyplývá, že na jejich radikalizaci 

měly vliv podobné faktory, mimoparlamentní hnutí činné v obou státech bylo úzce 

provázáno a vycházelo ze srovnatelných pozic, a jednotlivé skupiny se v mnohém 

ideologicky i metodicky shodovaly a ovlivňovaly.  

Související otázka, na niž jsem se v úvodu této práce tázal, zní, zda je možné či 

odůvodněné mluvit o italském, resp. německém terorismu, tedy zda se jednotlivé 

teroristické organizace v rámci jednoho jazykového prostředí vyznačovaly společnou 

organizační, strukturální, diskurzivní či jinou charakteristikou, a zároveň se touto 

charakteristikou odlišovaly od srovnatelných teroristických skupin z druhé země.  

Při zkoumání italského levicového terorismu existují témata, která ve Spolkové 

republice nerezonovala. Nejvýznamnějším z nich byla bezesporu dělnická stránka 

mimoparlamentního hnutí, boj v továrním prostředí za lepší pracovní podmínky 

a teroristické útoky namířené proti majetku i osobám vysokých manažerů z italských 

továren. Tento aspekt hrál významnou roli již během masových demonstrací na konci 

šedesátých let, kdy se podstatná část protestního hnutí opírala o radikální odborová 

sdružení, i při genezi a radikalizaci teroristických skupin. Dělnický protest významně 

ovlivnil výběr obětí, rétoriku a způsob sebeprezentace řady subversivních uskupení.  

Aktivistické a propagandistické organizace jako Dělnická síla nebo Nepřetržitý boj, 

a později také Autonomie, se přímo na filosofii operaismu a autonomismu zakládaly. 

Prvek proletářského boje je přítomný i u těch italských subversivních organizací, kde 

vztah k dělnickému hnutí netvořil jejich konstitutivní znak. Giangiacomo Feltrinelli se 

profiloval spíše jako nástupce partyzánského hnutí a pokračovatel guerillových skupin 

z Latinské Ameriky, ale i přesto prostřednictvím svého Rádia GAP promlouval 

k dělníkům a organizoval stávky. 

V Německu tento ideologický prvek chyběl, nebo alespoň byl podstatně méně 

významný. Přestože i německé teroristické skupiny ve svých komuniké poukazovaly na 

nutnost boje proti kapitalismu a přestože sama RAF zvolila za oběť svého 

nejproslulejšího útoku předsedu Spolkového svazu německých zaměstnavatelů a Svazu 

německých průmyslníků Schleyera, tento aspekt hrál v jejich ideologickém systému spíše 

druhořadou roli. V případě německého revolučního terorismu je obtížnější zásadní 

stmelující prvky nalézt. Všechny zkoumané německé organizace byly více než ty italské 

propojeny v transnacionální teroristické síti, sahající do západní Evropy, na Blízký 

východ i do Japonska. Na základě spolupráce s vnějšími subjekty německé skupiny často 
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budovaly svoji ideologii a uskutečňovaly své nejvýznamnější operace. Přesto nelze 

teoretický ani praktický internacionalismus považovat za exklusivní charakteristiku 

spojující německé teroristické skupiny – stejné pozice totiž zastávala celá řada dalších 

evropských i mimoevropských levicových uskupení. 

Za specificky italské lze považovat také partyzánskou tradici a mýtus zrazeného 

odboje, byť by se pro ně daly najít v západoevropském prostoru volné paralely. Silná 

aktivita italských neofašistických skupin a pocit návaznosti na atmosféru občanské války 

z let 1943–1945 byly pro radikalizaci mnoha italských teroristických organizací 

formujícím faktorem. Tyto okolnosti se však nedají aplikovat na všechny italské 

organizace beze zbytku, a je tedy obtížné považovat je za spojovací prvek hypotetického 

italského terorismu.   

Závěrem tedy lze na tuto otázku odpovědět, že italské teroristické skupiny byly 

svým historickým, jazykovým a kulturním prostředím ovlivněny k určité ideologické 

výlučnosti v rámci globálního novo-levicového směru a že pojem italský levicový 

terorismus je smysluplně použitelný i v jiném než geografickém či jazykovém kontextu. 

Společné znaky jednotlivých skupin považuji za natolik výrazné a výjimky za natolik 

marginální či ojedinělé, že je možné hovořit o italském terorismu jako svébytné 

subkategorii revolučního terorismu sedmdesátých let. Naproti tomu protistátní 

subversivní skupiny ve Spolkové republice nevykazují takové společné znaky, aby mohly 

podobnou subkategorii vytvořit (respektive sdílejí tyto znaky s dalšími neněmeckými 

organizacemi), a není tedy možné na německý terorismus nahlížet jako na typ.  

Klíčovou otázkou, kladenou zejména v závěrečné části této práce, je, zda 

s ohledem na uvedené rozdíly jsou společné elementy teroristických skupin dostatečně 

početné a výrazné, aby ospravedlnily užívání kategorie levicového terorismu, a zda jsou 

rozdíly oproti teroristickým skupinám jiného „druhu“ dostatečně hluboké, aby bylo 

možné na jejich základě stanovit vzájemná vymezení.  

Jak bylo uvedeno, vzájemně deklarovaná solidarita mezi německými a italskými 

teroristickými skupinami výrazně nevyčnívala proti zmínkám o jiných teroristických 

a guerillových skupinách, a často i nápadně chyběla. Rovněž míra spolupráce 

s přihlédnutím ke geografické a na první pohled i ideologické blízkosti byla překvapivě 

nízká. Také extrémně levicové aktivistické skupiny mimoparlamentní opozice byly 

v obou státech propojeny. Proč tedy spolupracovaly německé teroristické organizace 

znatelně více například s palestinskými organizacemi než s italskými, s nimiž by 

kooperace probíhala po praktické stránce snadněji?   
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V případě dvou největších uskupení, tedy RAF a Rudých brigád, které měly 

zároveň díky dobrému organizačnímu zázemí nejlepší možnosti zahraničního styku, hrála 

roli určitá vzájemná kompetice a nevyhlášený boj o to, kdo bude stát v čele evropské 

revoluce. Jak ukázala svědectví brigadistů, hrál tento faktor až do konce sedmdesátých 

let významnou roli. Za podstatnější ovšem považuji rozdíly mezi zkoumanými 

teroristickými skupinami, potažmo mezi poměrně uzavřenými, proletářsky a 

intelektuálně zaměřenými militantními organizacemi v Itálii, a mezi internacionalisticky 

smýšlejícími revolucionáři v NSR.   

Skupiny takzvaného levicového terorismu začaly v západní Evropě rozvíjet svou 

aktivitu na konci šedesátých let, a posléze zejména v letech sedmdesátých a osmdesátých, 

tedy ve stejném časovém období, kdy kulminovala činnost řady dalších teroristických 

skupin v Evropě i na celém světě. Existence a činnost japonské Rudé armády nebo 

Weather Underground je jednou z hypotéz radikalizace italských a německých 

subversivních hnutí. Tuto hypotézu považuji za správnou; navíc se domnívám, že 

revoluční atmosféru šedesátých let, v různé míře ovlivňující vznik a radikalizaci 

evropských teroristických skupin, utvářely kromě extrémně levicových hnutí 

v kapitalistických zemích také guerillové a teroristické organizace třetího světa, pročež 

jsem v této práci předkládal důkazy. Hovořit separátně o evropském levicovém terorismu 

v jiných než geografických kategoriích mi proto nepřipadá přínosné – kvůli specifičnosti 

a vzájemné provázanosti většiny italských radikálních skupin i kvůli německým 

protiimperialistickým a internacionalistickým tendencím. 

Sedmdesátá léta dvacátého století byla obdobím nového rozmachu světového 

terorismu. Irský boj za jednotné nezávislé Irsko měl dlouhou a krvavou tradici, ale až na 

konci šedesátých let se opět podnikaly teroristické útoky a začala nová kapitola 

„Nepokojů“. V období po „šestidenní válce“ v roce 1967, po níž bylo nutné najít nové 

způsoby boje proti Státu Izrael, se objevil také palestinský terorismus, jenž záhy rozšířil 

své sítě do Evropy a započal spolupráci s místními organizacemi. Americký historik 

Walter Laqueur rozdělil ve své studii z konce sedmdesátých let moderní terorismus na tři 

druhy – na separatistický, jako je v Irsku nebo na Blízkém východě, latinskoamerický, a 

terorismus v západních metropolích vycházející z nové levice, přesněji řečeno ze selhání 

nové levice. Laqueur považoval za náhodu, že se tyto tři typy terorismu objevily víceméně 
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ve stejné době a odmítal vzájemný vliv; jak ve své knize uvedl, „IRA ani Al-Fatah nové 

levici nic nedluží“.857 

Příčiny vzniku IRA nebo palestinského odboje se nacházejí bezesporu především 

v domácím a regionálním vývoji. Přesto je ale nutné reflektovat celosvětový trend 

šedesátých a sedmdesátých let v rozvoji a rozšíření strategie nepravidelného boje, tedy 

guerilly a terorismu. Vzájemná inspirace v subversivním terorismu jako 

„novém“ způsobu boje proti státu i v nátlakových metodách (například hladovkách) byla 

podle mého úsudku nezanedbatelná. 

Podle německého kriminologa Hennera Hesse měl tento typ terorismu 

sedmdesátých let řadu společných prvků. Třebaže hovořil o světové revoluci a světové 

politice, byl svým dosahem provinční. Jeho ideály, i když ve zkroucené podobě, 

navazovaly na francouzskou revoluci, nebo v případě separatistiských teroristů na 

Wilsonův princip sebeurčení.858 Tento typ politického násilí ovšem nepřežil příliš dlouho 

studenou válku a v průběhu devadesátých let postupně zanikal. Novou hrozbou se stal 

jiný druh terorismu, globální, fundamentalistický.   

                                                           
857 LAQUEUR, Walter, Terrorism, London 1977, s. 174. 
858 HESS, Henner, Die neue Herausforderung. Von der RAF zu Al-Qaida, in KRAUSHAAR, W. (ed.), Die 

RAF…, s. 103–122. 
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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a 

v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému 

tématu se přistupuje pomocí východisek transnacionálních studií, která byla v souvislosti 

s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých 

státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, 

kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemnému vlivu. Významnou část práce 

tvoří také přímé i nepřímé srovnání spolupracujících teroristických organizací. 

Důležitým transnacionálním fenoménem se stalo již samotné protestní hnutí, jež 

propuklo na konci šedesátých let a z nějž vzešly jako jeho nejradikálnější odnože budoucí 

teroristické skupiny. První kapitola se věnuje rozboru tohoto hnutí s důrazem na příčiny 

jeho vzniku a na jeho vztah k politickému násilí. Představeny jsou studentské a dělnické 

aspekty hnutí, ale také starší kořeny v protifašistickém odboji nebo v dílech 

marxistických autorů. Obzvláštní inspiraci pro radikalizující se levici nachází práce 

v událostech ve Třetím světě. 

Práce dále zkoumá jednotlivé teroristické skupiny, zvolené podle jejich významu 

a podle relevance jejich kontaktů se zahraničím, s důrazem na dvě nejznámější 

organizace, tedy Frakci Rudé armády a Rudé brigády, jež byly nejčinnější a jejichž akce 

měly největší dosah. Prostor je věnován příčinám jejich radikalizace, vazbám na zbytek 

mimoparlamentního hnutí, a také jejich organizační struktuře s způsobům fungování. 

Představeny jsou zároveň nejvýznamnější teroristické útoky a jejich představitelé.  

Kontakty mezi italskými a německými teroristickými skupinami 

zprostředkovávali mediátoři; práce se podrobně věnuje dvěma nejvýznamnějším 

příkladům, tedy Giangiacomovi Feltrinellimu a švýcarskému anarchistickému kroužku 

kolem Petry Krauseové. Feltrinelli zastával na evropské radikálně levicové scéně 

důležitou úlohu – podporoval finančně i materiálně vznikající teroristické skupiny a 

usnadňoval jim tak jejich obtížné počátky, zprostředkovával know-how, získané ve 

Třetím světě, propojoval mezi sebou radikály z různých států, vydával jejich písemnou 

produkci ve svém nakladatelství, a v neposlední řadě také založil vlastní teroristickou 

organizaci. Petra Krauseová využila distribuční sítě kradených zbraní, budované mladými 

anarchisty z Curychu, a zásobovala s jejich pomocí množství extrémně levicových skupin 

v západní Evropě. Práce se dále věnuje také těm kontaktům mezi německými a italskými 
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organizacemi, jež byly navázány bez prostředníků z iniciativy samotných teroristických 

skupin. Největší úspěch ve svých zahraničních aktivitách zaznamenala italská Dělnická 

síla, navazující spolupráci s řadou dalších evropských subjektů, a především pak 

významné německé organizace jako RAF nebo Revoluční buňky. Ty se řídily svou 

internacionalistickou ideologií a získávaly spojence mezi palestinským národně 

osvobozeneckým hnutím a na něj navázanými strukturami (jako byla teroristická 

organizace venezuelského revolucionáře Carlose), s nimiž také podnikly své 

nejvýznamnější útoky. Italské extrémně levicové prostředí bylo do značné míry 

definováno svými protikapitalistickými postoji. Jádro protestů i politického násilí leželo 

zpočátku ve velkých severoitalských továrnách a samotné mimoparlamentní hnutí bylo 

podstatně početnější a déletrvající než v Německu. V Itálii vznikly desítky levicových 

subversivních skupin a hnutí sympatizantů, z nějž se rekrutovali noví teroristé, čítalo 

desítky tisíc lidí. Od poloviny sedmdesátých let spojovala většinu italských skupin 

poloorganizovaná platforma s názvem Dělnická autonomie, jež konzultovala akce i 

s Rudými brigádami či První linií. Ve druhé polovině sedmdesátých let dosáhl německý 

i italský terorismus svého vrcholu v únosech a vraždách Hannse-Martina Schleyera a 

Alda Mora. Obě tyto akce jsou zkoumány zejména z hlediska jejich transnacionálního 

přesahu; zatímco u RAF je díky paralelnímu únosu letadla palestinskými soudruhy tento 

rozměr zřejmý, v případě Mora pocházejí domněnky o mezinárodním zapojení často 

z říše konspiračních teorií. Osmdesátá léta pak znamenají na jednu stranu postupný 

úpadek a vzrůstající izolaci teroristických skupin, ale také vyšší míru transnacionální 

solidarity a spolupráce. Prostor je také věnován legálním podpůrným organizacím 

(zejména Mezinárodní komisi obhájců) a jejich roli v teroristické síti. 

Závěrečná kapitola srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických 

organizací, jako jsou metody, používané při teroristických útocích i v propagandistických 

kampaních, nebo optika, skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence, a s jakou 

vnímaly mučednictví svých padlých či vězněných soudruhů. Posledním předmětem 

komparace jsou pak názvy organizací i jednotlivých buněk a jejich použitá grafická 

symbolika. Ke srovnání jsou zde použity i příklady z dalších evropských i 

mimoevropských zemí, sloužící k typologizaci italských i německých teroristických 

skupin.   
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Abstract 
The dissertation thesis concerns with the issue of the left-wing terrorism in Italy 

and Federal Republic of Germany in the 1970s. The chosen topic is approached using the 

methods of transnational studies, which have been thus far applied only exceptionally in 

the relation to this phenomenon, despite the numerous parallels in different countries. The 

focus of the research lies in the analysis of the German-Italian terrorist network as a 

whole, the contacts between the organizations and mutual influence. The direct and 

indirect comparison of the cooperating terrorist organizations is also a substantial part of 

the thesis.  

The protest movement, which spread at the end of the 1960s and from which 

emerged the future terrorist groups as its most radical branches, was an important 

transnational phenomenon itself. The first chapter concerns with the analysis of this 

movement, emphasizing the reasons of its inception and its stances on political violence. 

The student and worker aspects of the movement are introduced, as well as older roots in 

the anti-fascist resistance or in the work of the Marxist authors. The thesis finds a special 

inspiration for the radicalizing Left in the events in the Third World.  

The thesis further examines the individual terrorist groups, chosen according to 

their importance and relevance of their contacts with foreign countries, emphasizing 

especially the two well-known organizations, that is, the Red Army Faction and the Red 

Brigades, which were the most active and whose actions had biggest impact. The second 

chapter focuses on the causes of their radicalization, ties to the rest of the extra-

parliamentary movement, and also their organizational structure and ways of functioning. 

The most important terrorist attacks and their exponents are also introduced.  

The contacts between the Italian and German terrorist groups were arranged by 

the mediators; the thesis deals with two most significant examples in detail, that is, 

Giangiacomo Feltrinelli and the Swiss anarchist circle around Petra Krause. Feltrinelli 

played a special role at the European radical left-wing scene – he supported both 

financially and materially the emerging terrorist groups and eased their difficult 

beginnings, mediated know-how, gained in the Third World, interconnected the radicals 

from different countries, published their written production, and last but not least founded 

his own terrorist organization. Petra Krause used the distribution network of the stolen 

weapons, built by the young anarchists from Zurich, and supplied a number of left wing 
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extremist groups in Western Europe with their help. The thesis further explores the 

contacts between Italian and German groups, which were established without any 

intermediaries, only out of the initiative of the terrorist organizations themselves. The 

most successful among them was the Workers’ Power, cooperating with many other 

European entities, and especially important German organizations like the RAF or the 

Revolutionary Cells. These followed their internationalist ideology and gained allies in 

the Palestinian national liberation movement and illegal structures tied to it (such as the 

terrorist organization of the Venezuelan revolutionary Carlos), with which they exercised 

their most important attacks.  The Italian left wing extremist milieu was to a great extent 

defined by its anti-capitalist stances. In the beginning, the core of the protest and of the 

political violence lay in the big North Italian factories and the extra-parliamentary 

movement itself was much more numerous and long-lasting than in Germany. Tens of 

subversive groups emerged in Italy and the sympathizers’ movement, from which the new 

terrorist were recruited, counted tens of thousands of people. Since the mid-1970s, most 

of the Italian groups were connected by a half-organized platform called the Worker’s 

Autonomy, which consulted the operations even with the Red Brigades or the Front Line. 

In the second half of the 1970s, the German and Italian terrorism reached its peak in the 

kidnappings and murders of Hanns-Martin Schleyer and Aldo Moro. Both these 

operations are analysed from the view of their transnational importance; while this 

dimensions is rather obvious with the RAF due to the parallel plane abduction by the 

Palestinian comrades, in the Moro case the speculations of the international involvement 

come often from the conspiracy theories realm. A space is also dedicated to the legal 

supportive organizations (especially the International Defendant Committee) and their 

role in the terrorist network.  

The final chapter compares chosen aspects of the examined terrorist 

organizations, such as the methods, used during the terrorist attacks and during the 

propaganda campaigns, or the optics, through which they categorized their allies and 

enemies, and through which they perceived the martyrdom of their fallen or imprisoned 

comrades. The last subject of comparison is the names of the organizations and their 

individual cells and their used graphic symbolism. The examples from other European 

and non-European countries are used in the comparison, helping with the typology of 

the Italian and German terrorist groups. 
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