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Britskí anarchisti v medzivojnovom období 

 

Jakub DRÁBIK 

 

V poslednom období sa o „anarchizme“ začalo hovoriť vo všetkým možných 

súvislostiach. Tento termín sa začal používať čoraz viac a na čoraz väčšie množstvo udalostí, 

začína sa spájať s čoraz väčším počtom ľudí. Tým sa stáva neprehľadným a preto je v 

súvislosti s pojmom „anarchizmus“ nevyhnutné aspoň v stručnosti vysvetliť, čo vlastne tento 

pojem znamená. Pojem anarchizmus má často pejoratívny význam a je bežne považovaný za 

čosi negatívne, deštrukčné, je spájaný s násilím či terorizmom. Je to predovšetkým preto, že 

sa spája s konaním „samozvaných“ anarchistov, ktorí sa za anarchistov prehlasujú 

predovšetkým preto, aby mohli jednoducho ospravedlniť svoje kriminálne a neakceptovateľné 

správanie. Tým hnutie diskreditujú. Obsah pojmu „anarchizmus“ je chápaný predovšetkým 

v negatívnom zmysle ako ohrozenie všeobecného poriadku a existujúceho vládnuceho 

systému. Je pravdou, že anarchisti sa snažia zničiť akúkoľvek vládu, štát či cirkevnú 

hierarchiu. Túto svoju snahu vidia ale v pozitívnom zmysle, ako snahu o slobodu jednotlivca 

v slobodnom spoločenstve bez akejkoľvek nadvlády – či už ide o politickú, ekonomickú, 

náboženskú alebo nadvládu ktorá vychádza z rešpektovania istého hierarchického 

usporiadania spoločnosti. Anarchisti vidia príčinu všetkého zla a útlaku v moci jedného 

človeka nad druhým. Jedinec by podľa nich mal mať možnosť vždy sám rozhodovať 

o svojom živote a robiť si čo chce, aj keby proti tomu bola majoritná spoločnosť. Anarchisti 

uznávajú istú potrebu organizácie ľudí, no presadzujú ju na čo možno najnižšom stupni a čo je 

podstatné – na dobrovoľnej báze, teda bez štátu, cirkvi či nadriadeného alebo šéfa. Definovať 

pojem anarchizmus je ťažké, keďže nie je jednotným a súdržným súborom politických ideí 

(anarchisti vychádzajú z rôznych filozofických hľadísk a nezhodujú sa v tom, ako by mala 

vyzerať anarchistická spoločnosť, existuje viacero koncepcií a smerov anarchizmu ako 

anarchosyndikalizmus, anarchokomunizmus, mutualizmu, individualizmus a pod.). 

Najjednoduchšia definícia by bola asi charakterizovať anarchizmus ako politickú ideológiu 

usilujúcu o vytvorenie spoločnosti bez sociálnej, ekonomickej a politickej hierarchie, či iných 

foriem nadvlády človeka nad človekom1.  

                                                            
1 viac pozri napr. HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie. Praha : Bohemia, 2005. s. 185-207 alebo TOMEK, 
Václav - SLAČÁLEK, Ondřej: Anarchismus. Praha : Vyšehrad, 2006. s. 15-49.  



  413

Vnútropolitický vývoj vo Veľkej Británii v medzivojnovom období a najmä v rokoch 

tesne po prvej svetovej vojne, charakteristický katastrofálnou ekonomickou, sociálnou 

a hospodárskou situáciou a existenčnými problémami širokých más vytváral dobré 

podmienky pre rýchly rozvoj radikálnych pravicových alebo ľavicových hnutí. Tesne po 

skončení vojny a v roku 1919 sa uskutočnilo v Británii niekoľko stoviek štrajkov, ktoré 

pripravili britský priemysel o 35 miliónov pracovných dní2. Lojalita jednotiek vracajúcich sa 

z Francúzska bola zúfalo nízka a Spojené kráľovstvo bolo veľmi blízko ku generálnemu 

štrajku. Za to, že k nemu nedošlo, môže britská vláda ďakovať predovšetkým šikovnosti 

a rečníckemu umeniu vodcov Labour party a trade-unionov (odborových hnutí), ktorí 

dokázali udržať štrajkujúcich v relatívnom pokoji. Koncom roku 1919 sa situácia upokojila 

a mier dokonca priniesol Veľkej Británii zdanie prosperity. Mzdy rástli a obyvateľstvo 

entuziasticky nakupovalo množstvo tovaru, ktorý si počas vojny buď nemohli dovoliť, alebo 

jednoducho nebol na trhu dostupný. Táto povojnová konjunktúra ale trvala veľmi krátko a 

čoskoro ju vystriedala recesia. Približne v polovici roka 1920 došlo k vážnej hospodárskej 

kríze, ktorú mala na svedomí predovšetkým neschopnosť Británie obnoviť predvojnové 

odbytiská tovaru. V júni 1921 dosiahla nezamestnanosť takmer 2,5 milióna3. Podľa sčítania 

obyvateľstva z roku 1921 bol počet obyvateľov Británie (už bez Írska, teda len Anglicka, 

Walesu, Škótska a Severného Írska) približne 44 miliónov4. Nezamestnanosť teda dosiahla 6 

%, čo bolo pre Britániu nezvykle veľké číslo. Na druhej strane pracovné podmienky tých 

zamestnaných sa prudko zhoršovali. Ani vyhliadky na ďalšie roky pre Britániu nevyzerali 

dobre5. Podobne ako v Európe, aj v Británii sa hospodárstvo začiatkom 20. rokov zmáhalo len 

veľmi pomaly a čiastočné oživenie prišlo až po roku 1925. Mnoho odvetví priemyslu, na 

ktorých Británia vybudovala v 19. storočí svoju silu (lodiarenský, bavlnársky priemysel, 

ťažba uhlia) však bolo v chronickej depresii počas celého medzivojnového obdobia6 a medzi 

                                                            
2 QUAIL, John. Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 297. 

3 HILL, Charles Peter. British Economic and Social History 1700 – 1982. London : Edward Arnold, 1985, s. 
244.  

4 HICKS, Joe – ALLEN, Grahame: A Century of Change: Trends in UK statistics since 1900. Research Paper 
99/111, 21. december 1999, s.6 

5 Okrem množstva problémov v rámci zahraničnej politiky museli britskí politici riešiť aj dva veľké problémy na 
domácej politickej scéne. Okrem nezamestnanosti to bol aj “Írsky problém“. Tieto problémy si všimla aj 
zahraničná tlač. Pozri napr. “Britain´s outlook sombre for 1921“ [online]. In.: New York Times. 31.december 
1920. [cit. 2010-04-29] <http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?_r=2&res=9B0CE0DA143CE533A25752C3A9649D946195D6CF> 

6 HILL, Charles Peter: British Economic and Social History 1700 – 1982. London : Edward Arnold, 1985, s. 
244-256. 
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rokmi 1921 a 1939 nebolo vo Veľkej Británii číslo nezamestnanosti nikdy nižšie ako 1 

000 000.  

Na hospodárske problémy reagovalo robotnícke hnutie spomenutými rozsiahlymi 

štrajkami. Týchto štrajkov sa zúčastnili aj anarchisti, no rozhodne nie ako vedúca sila. Po 

prvej svetovej vojne už hnutie zďaleka nemalo energiu, akú malo koncom 19. storočia, keď 

bolo najsilnejšie a najpočetnejšie7. Už po roku 1900 badať výraznejší úpadok, ktorý sa 

prehĺbil počas prvej svetovej vojny, keď sa anarchistické hnutie rozštiepilo na dva tábory – 

jeden (na čele s s významným ruským anarchistom Petrom Kropotkinom8, toho času 

v emigrácii práve vo Veľkej Británii) vyjadroval podporu spojencom, druhý považoval 

akúkoľvek vojnu za zlo a nepodporoval ani jednu z bojujúcich strán9. Po udalostiach októbra 

1917 sa rozpadla aj pôvodne silná a vplyvná židovská anarchistická komunita imigrantov 

z Ruska, keď sa väčšina jej členov vrátila späť domov v nádeji že budú môcť začať svoju 

vlasť budovať na anarchistických ideáloch10.  

Anarchisti teda ostávali v Spojenom kráľovstve na okraji politického spektra. Spôsobila 

to predovšetkým im celkom vlastná neschopnosť zjednotiť sa a prísť s jednotnou 

programovou líniou. Tým, že vychádzajú myšlienky anarchizmu z rôznych filozofických 

a teoretických hľadísk, je takmer nemožné, aby sa zhodli a zjednotili na takejto jednotnej línii 

postupu. V Británii sa to v rokoch 1919-1920 prejavilo ostrou teoretickou diskusiou na 

stránkach anarchistického časopisu Freedom11, ktorý v Británii založil ešte v roku 1886 Peter 

                                                            
7 Dejiny anarchizmu (alebo možno lepšie povedané libertariánstva – snahy minimalizovať silu vlády a štátu) 
môžeme na Britských ostrovoch sledovať už od roľníckej revolúcie roku 1381. Podľa historika anarchizmu Petra 
Marshalla bolo prvým anarchistickým hnutím na svete hnutie diggerov z anglickej revolúcie 17. storočia a prvý 
kto jasne definoval anarchistické princípy a položil tak základ pre ďalšie formovanie hnutia bol anglický 
novinár, filozof a spisovateľ William Godwin (1756-1836). Spojené kráľovstvo bolo rodnou krajinou množstva 
anarchistických teoretikov, filozofov a intelektuálov. Spomeňme napr. Roberta Owena (1771-1858) alebo 
írskeho spisovateľa Oscara Wildeho (1854-1900). Bližšie pozri napr. MARSHALL, Peter. Demanding the 
impossible: history of anarchism. New York : HarperCollins Publishers, 1992, s. 487 alebo WOODCOCK, 
George : Anarchism: a history of libertarian ideas and movements. Harmondsworth : Penguin, 1970, s. 427 

8 Peter Alexejevič KROPOTKIN (1842-1921). Ruský revolucionár, publicista, geograf a geológ, popredný 
anarchista. Jeden z prvých zástancov a teoretikov anarchokomunizmu. Pre svoj kniežací pôvod bol prezývaný aj 
„anarchistickým princom“. V rokoch 1886 až 1917 pôsobil vo Veľkej Británii.  

9 QUAIL, John: Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 287 – 290. 

10 FRANKS, Benjamin: Rebel Alliances. The Means and ends of Contemporary British anarchisms. Edinburgh : 
AK Press, 2006, s. 46 

11 prvé číslo dostupné online. Freedom. A Journal of Anarchist Socialism. October 1886, No.1 Vol.1 [online] 
[cit. 2010-04-14] <http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/journals/freedom/freedom1_1.html> 
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Kropotkin spolu s a Charlotte Wilsonovou12. Hlavnými aktérmi týchto debát boli Guy 

Aldred13 a Rudolf Grossman14 (pseudonym Pierre Ramus)15. Išlo v nich predovšetkým o spor 

medzi anarchistami a komunistami (leninistami), ktorý spočiatku vyzeral len ako taktický 

rozdiel medzi týmito hnutiami. Aj anarchisti, aj komunisti totiž sledovali rovnaký cieľ – 

odstránenie štátu. Zatiaľ však čo anarchisti požadovali okamžité zničenie štátu, Vladimír Iľjič 

Lenin, nasledujúc Fridricha Engelsa, počítal s dočasnou vládou proletariátu16. Časť britských 

anarchistov, fascinovaná „úspechom“ ruskej revolúcie začala otvorene podporovať 

boľševikov17. Iní v nich videli koniec nádejí na vytvorenie nového spoločenstva ktoré vkladali 

do tejto revolúcie a časť hnutia odmietala boľševikov už len kvôli tomu, že vytvorili vládu 

a tá nemôže byť lepšia ako akákoľvek iná vláda.  

V. I. Lenin vo svojej knihe Detská choroba: ľavicovosť v komunizme18 spočiatku 

nabádal ľavicové robotnícke strany v Británii aby sa zúčastnili volieb, dokonca aby sa spojili 

s Labour party. To sa stalo na druhom kongrese v Moskve medzi 23. 6. a 6. 8. 1920 aj 

oficiálnou politikou Tretej internacionály19. Túto svoju taktiku ale Lenin čoskoro zmenil 

a v januári 1921 bola na jeho popud založená CPGB, Komunistická strana Veľkej Británie20. 

                                                            
12 Charlotte WILSON (1854 - 1944) britská anarchistka. Editovala a finančne podporovala Freedom až do roku 
1895 

13 Guy Alfred ALDRED (1886-1963) britský anarcho-komunista, člen Anti-Paliamentary Communist Federation 
(APCF), ktorá síce poslala svojich zástupcov na zjazd III. internacionály, no odmietla sa spojiť s Komunistickou 
stranou Veľkej Británie (CPGB) 

14 Rudolf GROSSMAN (1882-1942) rakúsky anarchista, organizoval nemeckú FKAD (Federácia nemeckých 
anarcho-komunistov) 

15 QUAIL, John: Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 299. 

16 LENIN, Vladimír Iľjič: Štát a revolúcia. In.: LENIN, Vladimír Iľjič: Spisy. Zväzok 25. Bratislava : 
Vydavateľstvo politickej literatúry, 1955. s.358 - 359 

17 O Boľševikoch sa šírilo množstvo nepresných, nepravdivých správ, vytvárali sa rôzne mýty a pod. QUAIL, 
John: Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 298 – 299. 

18 V angličtine ako „Left wing“ Communism: An Infantile Disorder. LENIN, Vladimír Iľjič. Dětská nemoc 
“levičáctví“ v komunizmu. In.: LENIN, Vladimir Iljič. Vybrané spisy, sv. 2, Praha : Svoboda, 1950.  

19 Tretia internacionála bola založená na kongrese v Moskve 2. až 6. marca 1919. Na samotných rokovaniach 
druhého kongresu III. Internacionály sa zúčastnili aj zástupcovia rôznych ľavicových strán a združení z Veľkej 
Británie. Medzi nimi aj vyslanci anarchosyndikalistických odborov SSWCM (Shop Stewards and Works 
Committee Movement), ktorý sa vyslovili jednoznačne proti vstupu do Labour party a proti účasti 
v parlamentných voľbách. Názory iných delegátov sa však líšili, BSP (British socialist party) hlasovala za vstup 
do Labour party, delegát Ramsay zas žiadal, aby bolo toto rozhodnutie ponechané na britských komunistoch. 
Ramsayho žiadosť V. I. Lenin kategoricky odmietol. Pozri HÁJEK, Miloš – MEJDROVA, Hana. Vznik Třetí 
internacionály. Praha : Karolinum, 2000, s. 287 

20 Communist party of Great Britain, CPGB bola založená po druhom kongrese Tretej internacionály 
koncom roku 1920, v januári 1921 bola reorganizovaná a začala normálne fungovať. In.: WORLEY, Matthew. 
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Vďaka prestíži, ktorú získali boľševici počas revolúcie a občianskej vojny sa CPGB postupne 

stávala dominantným politickým subjektom revolučných ľavicových skupín v Spojenom 

kráľovstve. Mnoho anarchistov opustilo svoje postoje a vstúpilo do Komunistickej strany. 

Podľa Lenina boli komunistické strany v jednotlivých krajinách jedinou možnou cestou 

revolúcie a všetky ostatné ľavicové hnutia, ktoré nevstúpili do týchto komunistických strán sa 

nie len mýlili, ale boli kontrarevolučné.  

Rozklad anarchistického hnutia a rast sily CPGB dosiahli vrchol v rokoch 1921 a 1922. 

Tento vývoj vyvolával v anarchistickom hnutí oprávnené obavy. Komunisti ovládli aj 

pôvodne anarchosyndikalistické odbory SSWCM (Shop Stewards and Works Committee 

Movement). Na konferencii v roku 1921 boli odbory premenované na NWCM (National 

Workers Commitee Movement) a pričlenené ku Komunistickej strane21. Počet ľavicových 

skupín mimo Komunistickej strany prudko klesal. Je ale nutné dodať, že ani Komunistická 

strana nebola vo Veľkej Británii masovou stranou s obrovskou členskou základňou. Podľa 

niektorých údajov mala v roku 1921 len približne 2 500 registrovaných členov22.   

Ďalším faktorom, ktorý značne ovplyvnil anarchistické hnutie (ale aj ďalšie ľavicové 

zoskupenia) bolo ekonomická kríza. V dobe neistoty, keď nezamestnanosť prudko stúpala, sa 

robotníci báli o svoje miesta a počet štrajkov klesol na minimum23. Mnoho tých, ktorý 

predtým hlásali revolučné myšlienky si teraz hľadali prácu, aby uživili rodiny. Kým ešte 

v roku 1920, počas rusko-poľskej vojny sa vláda obávala generálneho štrajku24, v roku 1921 

si už dovolila uväzniť vyše 100 členov komunistickej strany, bez väčšej odozvy. Kým v roku 

1918 sa prvomájových osláv v Glasgowe zúčastnilo cez 100 000 ľudí, v roku 1924 to bolo už 

len približne 10025.  

                                                                                                                                                                                          
Class against Class. The Communist Party in Britain between the Wars. London : I.B.Tauris Publishers, 2002, s. 
1 - 26. 

21 A history of anarcho-syndicalism. Anarcho-syndicalism in Britain, 1914-1930 [online]. s. 22 – 23 [cit. 2009-
02-10] <http://www.selfed.org.uk/units/2001/pdfs/binder.pdf>  

22 HÁJEK, Miloš – MEJDROVA, Hana. Vznik Třetí internacionály. Praha : Karolinum, 2000, s. 445. 

23 Tomu nezabránilo ani zníženie miezd asi šiestim miliónom pracujúcich koncom roku 1921. In. QUAIL, John. 
Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 302. 

24 Robotníci v londýnskych prístavoch odmietli naložiť zbrane, muníciu a iný materiál na loď Jolly George, 
pretože verili, že je určená na pre poľskú vládu na boj proti boľševikom. Rozpútalo to akciu pod názvom “Hands 
off Russia (Ruky preč od Ruska)“, ktorá hrozila prerásť do generálneho štrajku. Táto akcia efektívne zastavila 
britskú pomoc pre Poľsko a existujú dokonca názory, že zabránila britskej vláde vyhlásiť vojnu Sovietskemu 
Rusku. In. HILL, Charles Peter: British Economic and Social History 1700 – 1982. London : Edward Arnold, 
1985, s. 257. 

25 QUAIL, John. Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 303. 
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Keď v roku 1924 prišla do Veľkej Británie Emma Goldman26, aby  upozornila na 

perzekvovanie anarchistov v sovietskom Rusku, ktorého bola očitým svedkom a aby 

rozpútala protestnú kampaň, našla anarchistické hnutie v troskách27. Zvyšky anarchistov 

združených okolo časopisu Freedom sa pokúsili oboznámiť širšiu verejnosť s faktami, ktoré 

Goldmanová zhromaždila, no s minimálnymi výsledkami. Sama zorganizovala niekoľko 

prednášok, no po čase zistila, že o ne nie je takmer žiadny záujem28.  

Anarchistické hnutie bolo v rokoch 1910-1919 obzvlášť silné v Škótsku a najmä 

v oblastiach ťažby uhlia vo Walese. Práve vo Walese sa v roku 1926 začal najväčší konflikt 

v britských dejinách priemyslu - Generálny štrajk. V roku 1925, v snahe čeliť celkovému 

ekonomickému poklesu, oznámili majitelia baní zníženie miezd, čo vyvolalo vlnu odporu. 

Kongres odborových zväzov TUC (Trade Union Congress) sa rozhodol podporiť baníkov 

a vznikla hrozba, že spolupráca medzi baníkmi a dopravcami povedie k úplnému zastaveniu 

dodávok uhlia. Spočiatku sa darilo Baldwinovej vláde držať veci pod kontrolou tým, že 

sľúbila baníkom doplácať zníženú mzdu po dobu deviatich mesiacov. 5. 9. 1925 bola zriadená 

kráľovská komisia na čele s Herbertom Samuelom, ktorá mala situáciu prešetriť.29 Táto 

udalosť bola označovaná ako „Červený piatok“ a militantní odboroví vodcovia ju považovali 

za svoje veľké víťazstvo. V marci ale vydala kráľovská komisia správu, v ktorej sa postavila 

proti štátnej dotácii. Navyše navrhli majitelia baní predĺženie pracovnej doby. Baníci to 

odmietli a 1. 5. 1926 obsadili šachty. Rokovania medzi TUC a vládou stroskotali a 3. 5. bol 

vyhlásený generálny štrajk. Anarchisti hrali v tomto štrajku istú úlohu, no netreba ju 

preceňovať. Už v roku 1924 bolo hnutie v hlbokej kríze a podľa slov britského historika 

anarchizmu Johna Quaila sa štrajku zúčastnili anarchisti len individuálne30. Vláda bola na 

štrajk veľmi dobre pripravená a odbory ho museli 12. 5. odvolať. Baníci zostali v štrajku 

osamote ešte ďalších 6 mesiacov, nakoniec však boli nútení prijať aj nižšiu mzdu, aj dlhšiu 

pracovnú dobu. Generálny štrajk ukázal, že revolučný potenciál britského odborového hnutia 

                                                            
26 Emma GOLDMAN (1869-1940) jedna z najvýznamnejších teoretikov anarchistickej politickej filozofie. Aj 
keď sa dištancovala od feminizmu, je jednou zo zakladateľských osobností anarcho-feministického hnutia. 
Narodila sa v Rusku, no emigrovala do USA. V roku 1917 sa vrátila do Ruska, sklamaná vývojom však odišla 
do Spojeného kráľovstvá a neskôr do Kanady.  

27 WOODCOCK, George. Anarchism: a history of libertarian ideas and movements. Harmondsworth : Penguin, 
1970, s. 427. 

28 QUAIL, John. Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 304. 

29 - MOWAT, Charles Loch. Britain between the Wars. London : Meuthen, 1968, s.294. 

30 QUAIL, John. Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 305. 
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prakticky neexistuje31. Porážka Generálneho štrajku znamenala v podstate aj takmer úplný 

koniec anarchistického hnutia vo Veľkej Británii a čoskoro, v roku 1927, dočasne zanikol aj 

časopis Freedom32.  

I keď sympatizantov s anarchizmom bolo nepochybne viac, začiatkom 30. rokov 

môžeme hovoriť už len o skupine približne 500 aktívnych33 anarchistov na celom území 

Spojeného kráľovstva34. Bývalý hlavný redaktor časopisu Freedom Tom Keell35, v tom čase 

žijúci v anarchistickej komúne  Whiteway36 v Cotswolds v strednom Anglicku, sa síce snažil 

vydávať aspoň anarchistické občasníky (napr. Freedom bulletin), no ich obsahom boli skôr 

spomienky a memoáre než praktické výzvy na aktivitu37.  

K čiastočnému obnoveniu anarchistického hnutia v Británii došlo až počas španielskej 

občianskej vojny 1936 – 1939, keď na podporu španielskych anarchosyndikalistických 

odborov CNT/FAI38 vznikli britské ASU (Anarcho-Syndicalist Union). Toto obnovenie 

spôsobil predovšetkým príchod mnohých španielskych anarchistov na územie Spojeného 

                                                            
31 MOWAT, Charles Loch. Britain between the Wars. London : Meuthen, 1968, s. 331 – 335. 

32 QUAIL, John. Slow Burning Fuse. Frugmore : Granada Publishing Limited, 1978, s. 305 – 306.  
33 členovia anarchistických skupín alebo pravidelní dopisovatelia do anarchistických tlačovín 

34 FRANKS, Benjamin: Rebel Alliances. The Means and ends of Contemporary British anarchisms. Edinburgh : 
AK Press, 2006, s. 49 

35 Thomas KEELL (1866-1938) britský anarchista, zúčastnil sa Medzinárodného anarchistického kongresu 
v Amsterdame v roku 1907, Emma Goldman ho označila za najusilovnejšieho redaktora Freedom a vysoko si 
cenila jeho prácu. Bol jeden z najvýraznejších odporcov Prvej svetovej vojny.  

36 Whiteway Colony je usadlosť v Costwolds, neďaleko mesta Stroud v regióne Gloucestershire vo Veľkej 
Británii. Pôvodne bola táto usadlosť založená Tolstojanskými anarchistami v roku 1898. Tí kúpili 40 akrov 
(162 000 m2) zeme a na znak symbolického odmietnutia práva na majetok napichli zmluvu na vidly a spálili ju. 
V medzivojnovom období sa stala útočiskom mnohých anarchistov, ľudí ktorí odmietli vojenskú službu, či 
utečencov z čias Španielskej občianskej vojny. Obyvatelia tu svojpomocne (predovšetkým z dreva) vybudovali 
všetky budovy. Mestská hala, jediná kamenná budova, bola postavená v roku 1924; obyvatelia tu tiež postavili 
školu a v roku 1969 dokonca plaváreň. Usadlosť, aj keď už nemá čisto anarchistický charakter, existuje dodnes. 
Viac pozri THACKER, Joy: Whiteway Colony, the social history of Tolstoyan community. Whiteway, Stroud : 
Joy Thacker, 1993, 220 s.  

37 FRANKS, Benjamin: Rebel Alliances. The Means and ends of Contemporary British anarchisms. Edinburgh : 
AK Press, 2006, s. 49 

38 Confederación Nacional de Trabajo/Asociación Internacional de los Trabajadores, Národná konfederácia 
práce,  člen Medzinárodnej Asociácie pracujúcich. Vznikla 1.11.1910; počas diktatúry Miguela Primo de Riveru 
1923 – 1930 bola v ilegalite, no po jeho rezignácii rýchlo nadobudla pôvodnú silu vyše milióna členov a spolu 
s FAI (Federación Anarquista Ibérica, Iberská anarchistická federácia) hrali v Španielskej občianskej vojne 
kľúčovú rolu v boji proti fašizmu. Pozri PEIRATS, José. Anarchists in the Spanish revolution. London : 
Freedom Press, 1998, s. 27 – 28.  
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kráľovstva. Vernon Richards39 (Vero Recchioni) a Marie-Louise Berneri40 začali produkovať 

časopis Spain and the World, okolo ktorého sa začala koordinovať pomoc španielskym 

anarchistom. K časopisu sa pridružili aj bývalí autori z časopisu Freedom. Škótske hnutie 

Anarchist Communist Federation vedené Guyom Aldredom dokonca zastavilo vydávanie 

svojich novín Solidarity, aby mohlo všetku energiu vložiť do časopisu Spain and the World41. 

Zvyšky skupiny okolo časopisu Freedom po týchto impulzoch zintenzívnili svoju kampaň na 

šírenie anarchistických tlačovín a literatúry.  

Koniec Španielskej občianskej vojny znamenal aj koniec mnohých aktivít anarchistov. 

V roku 1939 došlo k pokusu o zabránenie tohto poklesu aktivity, a to vytvorením AFB, 

Anarchistickej Federácie Británie (Anarchist Federation of Britain)42. AFB prijala do svojich 

radov široké spektrum ľavicovo a antifašisticky orientovaných skupín od anarcho-

syndikalistov z ASU, cez koncilistov (Committee for Worker´s Control, Výbor pre správu 

robotníkov), neparlamentných komunistov (Anarchist Federation of Glasgow, Glasgowská 

anarchistická federácia), antifašistov, až po anarchistov z trade-unionov (britské odbory) či 

skupinu ľudí okolo časopisu Freedom43. Táto diverzita v rámci federácie už onedlho začala 

spôsobovať vnútorné trenie a nakoniec sa federácia po niekoľkých mesiacoch pôsobenia 

rozpadla. Najaktívnejšou zostala skupina okolo časopisu Freedom, Freedom Press Group, 

v ktorej ostali pôsobiť Vernon Richards, Marie-Louis Berneri, či Philip Samson. Vyhrocujúca 

sa medzinárodná situácia a začiatok druhej svetovej vojny demoralizovala hnutie rovnako ako 

počas prvej svetovej vojny. Spain and the World bola nahradená War Commentary, ktorú 

znova editovali Berneri a Richards, tento krát ale už aj s pomocou Alberta Meltzera44. 

Výraznejšie však dianie neovplyvnili.  

                                                            
39 Vernon RICHARDS (1915-2001) anglo-taliansky anarchista, editor a spisovateľ. Syn talianskeho anarchistu 
Emidio Recchioniho, ktorý viedol v Taliansku rozsiahlu propagandistickú kampaň proti Mussolinimu. Narodil sa 
v Londýne, editoval Spain and the World, Revolt, War Commentery, Freedom a ďalšie tlačoviny.  

40 Marie-Louis BERNERI (1918-1949) anarchistická aktivistka a spisovateľka. Narodila sa v známej talianskej 
anarchistickej rodine. Jej otec bol Camillo Berneri. V roku 1926 museli kvôli Mussolinimu emigrovať 
z Talianska. Jej otca zavraždili počas španielskej občianskej vojny komunistickí agenti. Bola členkou britskej 
delegácie na prvej povojnovej anarchistickej konferencii v Paríži 1948, no v roku 1949 zomrela spolu 
s dieťaťom pri pôrode vo veku 31 rokov.  

41 FRANKS, Benjamin: Rebel Alliances. The Means and ends of Contemporary British anarchisms. Edinburgh : 
AK Press, 2006, s. 50 

42 k podobnému pokusu došlo už začiatkom 30. rokov, no neúspešne 

43 FRANKS, Benjamin: Rebel Alliances. The Means and ends of Contemporary British anarchisms. Edinburgh : 
AK Press, 2006, s. 50 - 51 

44 Albert MELTZER (1920-1996) britský anarcho-komunista, aktivista a spisovateľ 
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Záver 

Anarchistom v Británii sa nepodarilo využiť situáciu, ktorú im poskytovalo revolučné 

vrenie tesne po prvej svetovej vojne. Ak zvážime silu hnutia po prvej svetovej vojne, 

popularitu anarchistických myšlienok v Británii a všeobecnú podporu vlády a existujúceho 

politického systému, dospejeme k tomu, že ani nebolo v silách anarchistov túto situáciu 

využiť. Predovšetkým pre rozdrobenosť a neschopnosť (resp. nemožnosť) dospieť k jednotnej 

línii postupu bolo britské anarchistické hnutie medzi dvoma vojnami odsúdené na hádky, 

teoretické boje a následný neúspech. Na druhej strane britská spoločnosť počas celej svojej 

histórie len výnimočne zachádzala do politických extrémov a to bolo aj prípadom 

medzivojnového obdobia. Hnutia, akými boli komunistické, anarchistické či fašistické neboli 

veľké. Nemôžeme ani povedať, že by výraznejšie zasahovali do diania v krajine. Všetky tieto 

radikálne hnutia boli skôr marginálnou súčasťou politického spektra a nedokázali sa presadiť. 

Rovnako tak britský anarchizmus je v rámci celosvetového anarchistického hnutia špecifický. 

Britský anarchisti nikdy nekontrolovali britské robotnícke hnutie a vždy boli na okraji 

spoločnosti. Anarchistické hnutie vo Veľkej Británii nebolo nikdy ničím iným než malou 

„sektou“ živoriacou v Londýne, Glasgowe a Walese. Sami si ale veľmi dobre uvedomovali 

svoju slabosť, z čoho rezultovala ich následná koncentrácia na umenie a literatúru, ktorá je 

v Spojenom kráľovstve podstatne výraznejšia než v akejkoľvek inej krajine. Známymi 

autormi, ktorých diela sú ovplyvnené anarchizmom sú napríklad Lewis Grassic Gibbon (1901 

- 1935), Aldous Huxley (1894 – 1963) alebo Alex Comfort (1920 - 2000)45.   
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