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Anotácia

Hlavným cieľom tejto práce je analýza a komparácia prístupov členov antiautoritatívneho, resp.

anarchistického hnutia na základe vzťahu k otázke práv a oslobodenia mimoľudských zvierat. Prvá

časť práce preukazuje historickú perspektívu pomocou autorov ako L. N. Tolstoj, P. A. Kropotkin a

Elisée Reclus, druhá analyzuje a porovnáva prístupy v súčasnom antiautoritatívnom hnutí so snahou

o zasadenie do aktivistického prostredia za práva zvierat na území Českej republiky. Ukázalo sa, že

anarchistické hnutie v spojení s radikálnymi ochranármi zvierat je názorovo vo vzťahu k tejto téme

veľmi diverzifikované (historicky aj v súčasnosti), preukazuje sa však spoločný dôraz na odpor ku

kapitalizmu a  k  druhovej  nadradenosti  ako forme hierarchickej  štruktúry. Výsledky  tejto  práce

umožňujú  a  prispievajú  ku  konštruktívnej  diskusii  o  vplyve  celospoločenských  vzťahov  na

využívanie mimoľudských zvierat a na ekologickú devastáciu. 

Kľúčové slová:  práva zvierat,  oslobodenie zvierat,  hnutie  za oslobodenie zvierat,  anarchizmus,

radikálne hnutie, speciesizmus, kapitalizmus, critical animal studies

Abstract

The main objective of this work is to analyze and compare the approaches of members of the anti-

authoritative, in other words anarchist movement on the basis of the relationship towards the rights

and liberation of nonhuman animals. The first part shows the historical perspective by writers such

as  L.  N.  Tolstoy, P. A.  Kropotkin and Elisée Reclus,  the other  one analyzes  and compares  the

approaches in the current anti-authoritative movement with an effort to place it in the activist scene

for animal rights in the Czech Republic. It was revealed that the anarchist movement and the radical

animal  liberationists  have different opinions in  relation to  this  topic  and that their  attitudes are

diverse (historically and currently), however, both of them point out the resistance to capitalism and

to speciesism as the form of hierarchical structure. The results of this work allow the constructive

debate  on  the  impact  of  societal  relations  in  the  use  of  nonhuman  animals  and  ecological

devastation, as well as contribute to it.

Keywords:  animal  rights,  animal  liberation,  animal  liberation  movement,  anarchism,  radical

movement, speciesism, capitalism, critical animal studies
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1. Úvod

Etická  spotreba  a  zodpovedný konzum je  dnes  často  skloňovaná téma,  nie  len  v  rámci

environmentálneho  hnutia.  Málokto  si  však  uvedomuje,  že  pod  pojmom  etika  výrobku  sa

neschováva len sociálny aspekt,  či nepriaznivosť dopadu na životné prostredie a ekosystémy. V

chápaní niektorých ľudí sa za tým skrýva aj možnosť utrpenia mimoľudských zvierat1 využívaných

na  akékoľvek  ľudské  účely,  prevažne  v  poľnohospodárskom,  odevnom,  zdravotníckom  alebo

kozmetickom priemysle. Sám sa považujem za človeka, ktorému pôvod a história výrobkov (aj z

hľadiska  nevyužívania  zvierat)  nie  je  ľahostajná,  a  preto  som sa  rozhodol  zaujímať  sa  o  túto

problematiku zo širšej perspektívy a prepojiť ju so svojim záujmom o sociálne a environmentálne

otázky v rámci súčasného sociálneho, politického a ekonomického usporiadania. Ako reprezentanta

kritického pohľadu na kapitalistickú ekonomiku a (neo)liberálnu demokraciu som vybral krajne-

ľavicovú sféru politického spektra, pretože predstavuje takmer úplný názorový protipól. Ten však

bol odjakživa zameraný viac antropocentricky, teda zameraný na človeka a jeho problémy. Avšak

ich  kritický  pohľad  na  hierarchickú  štruktúru  je  aplikovateľný  aj  na  oblasť  práv,  respektíve

oslobodenia  mimoľudských zvierat. Preto mi príde skutočne zaujímavé analyzovať ľudí a hnutie

vymedzujúce sa voči dominancii jednej skupiny nad druhou, ako v prípade ekonomickej nadvlády,

rasizmu či sexizmu v kontexte speciesizmu, teda druhovej nadradenosti. Svojou prácou by som rád

smeroval  k  vysvetleniu  a  pochopeniu  východísk  autorov,  prikláňajúcich  sa  k  prijatiu  alebo

odmietnutiu  konceptu  práv  zvierat  v  rámci  antiautoritatívneho  a  antikapitalistického  hnutia  a

prispel tak k zaujímavej diskusii medzi hnutím usilujúcim o slobodu ľudí dosiahnuteľnú pomocou

zmeny spoločenského usporiadania a hnutím za práva a oslobodenie mimoľudských zvierat.

K  svojej  práci  pristupujem z  názorovej  pozície  pomerne  nového  akademického  odboru

Critical Animal Studies (CAS), ktorý sa definuje následovne. Ako interdisciplinárny odbor sleduje a

vníma  komplexné  previazanie  (témy  útlaku  zvierat)  mimo  iného  aj  s  politickou  ekonómiou.

Odmieta  pozitivistickú2 predstavu  o  úplnej  objektívnosti  a  apolitickosti  vedeckého  skúmania,

pričom vychádza  prevažne  z  post-štrukturalistických  a  post-modernistických  teórii.  Predstavuje

holistický pohľad k porozumeniu  útlaku v rôznych typoch hierarchických ideológii  a  inštitúcií,

zasadených  do  širšieho,  globálneho  systému  dominancie.  Orientáciou  na  antikapitalistickú  a

nehierarchickú politiku sa snaží rozoberať štruktúry vykorisťovania a útlaku v prospech skutočne

demokratickej a decentralizovanej spoločnosti a to globálne a na všetkých úrovniach. Zdôrazňuje

1 Termín ľudské a mimoľudské zvieratá používajú autori z Critical Animal Studies (CAS) z praktického dôvodu, aby 
sa dostal do povedomia a nabúral čierno-biele videnie vzťahu človek - zviera, pričom ľudia sú tiež výsledkom 
evolúcie živých organizmov, teda zvieratami. Tieto pomenovania budem vo svojej práci tiež často používať.

2 Kritika pozitívnej vedy (ako protiklad normatívnej) vychádza prevažne z presvedčenia, že už len samotný záujem o 
tému, pokladané otázky a metódy skúmania pochádzajú z nejakého systému hodnôt. 
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komplexné prepojenie boja za oslobodenie ľudí, mimoľudských zvierat a planéty ako celku. Okrem

už spomínanej dekonštrukcie binárnej opozície človek - zviera sa o to snaží aj u dichotómie kultúra

– príroda, civilizácia – divočina a iné. V neposlednom rade ide o vytvorenie priestoru, kde bude

dochádzať  ku  konštruktívnemu  kritickému  dialógu  medzi  akademikmi,  aktivistami,  ľuďmi  z

verejného aj súkromného sektoru, z nevládnych organizácii či politickými útvarmi.3 

2. Metodická časť

V tejto  časti  svojej  práce  by  som rád  objasnil  čo  a  koho  budem skúmať,  aké  ciele  si

vytyčujem a akými prostriedkami a metódami ku svojim východiskám chcem dospieť. Po bližšom

preskúmaní svojej  témy som sa rozhodol  k  zúženiu  okruhu z antikapitalistickej  ľavice  na tú  z

podstaty antiautoritatívnu, inak povedané anarchistickú. Dôvodom je prílišná rôznorodosť smerov a

ideových  východísk  ľavicového  hnutia,  pričom by  na  tak  obsiahly  okruh  jednoznačne  nestačil

rozsah určený pre tento typ práce. Zároveň aj v rámci antiautoritatívneho hnutia existuje niekoľko

prístupov ku konečnému ekonomickému zriadeniu, aj keď ich spájajú v podstate rovnaké ideje a

princípy.4 

Ako  už  bolo  spomenuté,  anarchistické  hnutie  historicky  vychádza  prevažne  z

antropocentrického zmýšľania a k otázke práv či oslobodenia mimoľudských zvierat sa explicitne

vyjadrovalo málo autorov, o to bude táto úloha zložitejšia. Preto som sa rozhodol pristúpiť najskôr k

historickej časti práce, v ktorej je mojím cieľom predstaviť najmä texty a názory na danú tému v

rámci  vybraných  historických  osobností  anarchizmu  a  poukázať  tak,  že  to  nie  je  téma  úplne

prehliadaná a v rámci anarchizmu neopodstatnená. Po predbežnej rešerši som vybral následujúcich

autorov, pretože  sa  najviac  vyjadrovali  a  dotýkali  zásadných tém vhodných do konceptu  danej

práce. Ako prvého autora predstavím známeho zástupcu kresťanského anarchizmu, ktorého meno je

Lev Nikolajevič Tolstoj a popíšem jeho postoj k tejto otázke na základe predhovoru, ktorý napísal

ku knihe Howarda Williamsa s názvom The Ethics of Diet5 vydanej v roku 1883. Ďalším autorom je

klasik  kolektivistického  anarchizmu  Piotr  Alexejevič  Kropotkin,  v  ktorého  diele  Anarchistická

morálka  (2005) sa  pokúsim identifikovať  pohľad na  mimoľudské zvieratá.  Posledným z  mnou

vybraných historických predstaviteľov anarchizmu bude Elisée  Reclus. Budem interpretovať jeho

postoj na základe jeho esejí  On vegetarianism6 z roku 1901 a The Great Kinship Of Humans and

Fauna7 (1933). 

3 Kompletné znenie predstavenia tohto odboru v anglickom originále je možné nájsť na web stránke the Institute for 
Critical Animal Studies (ICAS), pozri www.criticalanimalstudies.org.

4 Pozri (Tomek a Slačálek 2006).
5 „Etika stravovania“
6 „O vegetariánstve“
7 „Významné príbuzenstvo ľudí a zvierat“
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Analytická  časť  práce  sa  bude  skladať  z  dvoch  línií.  Prvou  bude  predstavenie  textov

antiautoritatívnych autorov zahrňujúcich do svojich teórií boja proti nadvláde primárne oslobodenie

zvierat, na základe ktorých si definujeme základné koncepty a východiská, ktoré budu použité v

následnej analyticko-komparačnej časti práce. Budú to prevažne texty Dr. Stevena Besta (jedného

zo zakladateľov CAS) a ďalších členov CAS, text Briana A.  Dominicka  Animal Liberation and

Social Revolution8 (2012) a iné. Zároveň, keďže sa bude jednať prevažne o analýzu zahraničných

textov,  bude  snahou  v  rámci  analytickej  časti  práce  aj  zasadenie  do  súčasného  aktivistického

prostredia za práva a oslobodenie zvierat na území Českej republiky. 

V druhej línii analytickej časti práce pôjde prevažne o fingovaný dialóg a komparáciu medzi

východiskami  a  konceptami  autorov  CAS  (spolu  s  inými,  podľa  ktorých  je  v  rámci  širšieho

antikapitalistického hnutia potrebné presadzovať aj vegánstvo) a autormi z prostredia anarchizmu,

ktorí  sa  nejakým  spôsobom  priamo  vyjadrujú  k  myšlienke  práv  a  oslobodenia  zvierat  či  k

vegánskemu stravovaniu a životnému štýlu. Predmetom analýzy budú niektoré články a práce zo

zahraničného serveru Anarchistická knižnica9, pretože združuje texty, ktoré sa dotýkajú danej témy

v súčasnejšom merítku, pričom som zaradil prevažne texty anarchistu Petra Gelderloosa Veganism

is a consumer activity  (2008) a  Veganism: Why not10 (2011),  kolektív Subversive energy a text

Beyond Animal  Liberation11 (2012)  a  iné.  Tieto texty budu dopĺňané mnohými inými prevažne

servermi, brožúrami či článkami, keďže si to povaha tohto kvalitatívneho výskumu vyžaduje, ale aj

knižné publikácie ako Anarchizmus a ekológia (Purchase 2002) a iné.

K  dosiahnutiu  svojich  cieľov  výskumu  budem  teda  používať  metódy  kvalitatívneho

výskumu, predovšetkým metódy deskripcie,  analýzy a komparácie pomocou diel  a dokumentov

vyššie vymenovaných antiautoritatívnych autorov, a to ako primárnu, tak aj sekundárnu literatúru

vzťahujúcu  sa  k  téme.  Účelom  je  zodpovedať  na  nasledujúcu  hlavnú  výskumnú  otázku:  Ako

pristupujú autori v rámci antikapitalistickej, antiautoritatívnej ľavice k otázke práv a oslobodenia

zvierat? K vedľajším otázkam patrí: Prečo dochádza k prijímaniu, prečo k odmietaniu? Z akých

predpokladov a etických postojov autori vychádzajú? Cieľom práce je teda zhrnúť rôzne prístupy

členov tohto hnutia na základe vzťahu k otázke oslobodenie zvierat a vytvoriť tak ucelenejší pohľad

na túto problematiku a dialóg, ktorý sa odohráva prevažne v rámci článkov a brožúr vydávaných

členmi hnutí, ale dnes už aj v rámci akademickej či vedeckej sféry.    

8 „Oslobodenie zvierat a sociálna revolúcia“
9 Pozri www.theanarchistlibrary.org.
10 „Vegánstvo je konzumná aktivita“ a „Vegánstvo: Prečo nie“
11 „Druhá strana oslobodenia zvierat“
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3. Historická časť

3.1. Historická perspektíva práv mimoľudských zvierat v antiautoritatívnom myslení

Mohlo by sa zdať,  že téma práv zvierat  (spolu s  inými  „novými“  hodnotami ako napr.

záujem  o  čisté  životné  prostredie)  je  prevažne  doménou  postmateriálnej12 doby.  Myšlienka

rovnocenného prístupu k mimoľudským tvorom sa však datuje už od čias antického Grécka.  K

pravdepodobne signifikantnejšiemu rozšíreniu vegetariánstva na území Európy ale dochádza až o

mnoho storočí neskôr. Touto témou sa v priebehu času zaoberali aj niektorí socialistickí, marxistickí

či  anarchistickí myslitelia. Predstavíme si však tri  veľké osobnosti,  vychádzajúce z anarchizmu,

ktoré majú blízko aj k otázke ľudsko-zvieracích vzťahov a tými sú Lev Nikolajevič  Tolstoj,  Piotr

Alexejevič  Kropotkin a  Elisée  Reclus.  Úlohou  nasledujúcej  časti  je  poukázať  na  historickú

relevanciu spojenia práv a oslobodenia zvierat s antiautoritatívnym myslením a zároveň snaha o

rozbor  myšlienok  daných  autorov  a  ich  zasadenie  do  dnešného  kontextu,  keďže  textov

zaoberajúcich sa touto témou mnoho neexistuje.

3.1.1. Lev Nikolajevič Tolstoj

Tolstoj  (1828-1910)  bol  v  rámci  antiautoritatívneho  anarchistického  hnutia  kontroverzná

osobnosť. Väčšinou je radený do tzv. kresťanského anarchizmu, aj keď sám seba anarchistom nikdy

nenazval.  Kritizoval  štát,  cirkev, ekonomickú nadvládu a súkromné vlastníctvo,  avšak to  čo ho

oddeľovalo od ostatných anarchistov 19. storočia bol jeho silný pacifizmus a náboženský postoj

(Goehlert 1981). Môžme predpokladať, že práve toto ho priviedlo ku kritickému pohľadu na to,

akým spôsobom sa  k  sebe  správajú  nie  len  ľudia  medzi  sebou,  ale  aj  ako interagujú  s  inými

živočíšnymi  druhmi,  keďže  kvôli  živočíšnej  potrave  je  nutné  použiť  násilie  voči  „Božím

stvoreniam“. Pozrime sa teda, ako argumentuje svoj postoj k mimoľudským tvorom vo svojej eseji

The First Step (1883), ktorú napísal ako predhovor k dielu Howarda Williamsa The Ethics of Diet

(1883).

 Názov práce Prvý krok je príhodným odkazom k myšlienke sprevádzajúcej celý text. Tolstoj

na začiatku svojej eseje popisuje, že všetko musí mať určitý postup ak to má byť kvalitné, či už sa

jedná o prácu alebo o život. Zatiaľ čo pri fyzickej práci, ktorá nie je robená poriadne vidíme, že

výsledok je nekvalitný a nedobrý, so zisťovaním toho či je dobrý ľudský život je to zložitejšie.

„Respect  for  a  man's  activity,  and  the  acknowledgment  of  its  utility  and  pleasantness  by  his

12 Postmaterializmus chápem v zmysle konceptu Ronalda Ingleharta, kedy sa cca od 50. rokov narozdiel od 
„materialistických“ hodnôt ako bezpečné ekonomické zázemie dostávajú do popredia hodnoty „postmateriálne“, 
teda napr. estetické, ekologické či občiansko-participatívne.
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contemporaries, furnish no proof of the real goodness of his life.“13 (Tolstoy 1883) V tomto citáte

nachádzame prvú narážku na jeho názor, že to čo robí človeka dobrým, morálnym je niečo viac, ako

len vnútrodruhový altruizmus. Preto píše, že ak chceme odlíšiť realitu od zdanlivo dobrého života je

potrebné všímať si jeho kvality a to predovšetkým v živote svojom. Cnosti je možné dosiahnuť len

správnym poradím krokov a ich dosiahnutie je nevyhnutnou podmienkou dobrého života,  avšak

upozorňuje,  že  v  kresťanstve  aj  vo  väčšinovej  spoločnosti  sa  na  tento  postup  zabudlo.  Týmto

úvodom nepriamo poukázal na to, že dobrý život nie je definovaný iba úctou k ľuďom, ale že musí

byť vystavaný od začiatku kvalitnými cnosťami, ku ktorým zrejme patrí aj medzidruhová úcta. 

Podstatná časť textu sa potom zaoberá úlohou sebakontroly, ako prvého kroku k dobrému

životu. Tú rozoberá v rámci kresťanstva a popisuje ju aj vo vzťahu k jedlu.14 „During a long period

of darkness and lack of all guidance, Pagan or Christian, so many wild, immoral ideas have made

their way into our life (especially into that lower region of the first steps toward a good life — our

relation to food, to which no one paid any attention), that it is difficult for us even to understand the

audacity  and  senselessness  of  upholding  in  our  days,  Christianity  or  virtue  with  beefsteaks.“15

(Tolstoy 1883) Vysvetľuje, že človek si dokáže zvyknúť na rôzne zverstvá a nie je tomu inak ani v

oblasti morálky. Dlhšiu dobu sa odhodlával k návšteve jatiek, aby na vlastné oči videl to, o čom pri

vegetariánskych diskusiách  ide,  no bál  sa  čeliť  pravde,  ktorej  nemohol  zabrániť.  Popisuje  svoj

rozhovor s náhodným mäsiarom, pričom po diskusii a  Tolstého argumentoch o zbytočnosti tohto

správania vyplynulo, že mäsiar zvieratá zabíjať nechce a nie je nato hrdý, ale musí to robiť, aby

prežil  a  zarobil  si  tak  na  živobytie.  Podobnú situáciu  zažil  aj  s  inými  ľuďmi.  Vyjadruje  svoje

sklamanie nad potlačením duchovného života ľudí a súcitu s inými živými tvormi. „So strong is

man's aversion to all killing. But by example, by encouraging greediness, by the assertion that God

has allowed it, and, above all, by habit, people entirely lose this natural feeling.“16 (Tolstoy 1883)

Nakoniec teda navštívil jatky vo svojom meste Tule. Celú skúsenosť popisuje skutočne obsiahle a

do podrobností (proces porážky rôznych zvierat,  miestnosti,  zápachy, pocity...)  a hodnotí ju ako

veľmi traumatizujúcu. 

V poslednej časti predhovoru  Tolstoj myšlienku tiahnucu sa celý textom dáva priamo do

súvislosti  s  pojedaním zvierat.  Pojedanie mäsa je podľa neho zbytočné a naviac deštruktívne k

13 „Rešpekt k činnosti človeka a jeho užitočnosť a príjemnosť potvrdená svojimi rovesníkmi nedokazuje, že jeho život
je skutočne dobrým.“ (vlastný preklad)

14 Určité časti tejto pasáže Tolstého eseje je možné nájsť preložené do češtiny v knihe Jana Čejku Zvířata jsou naši 
bližní. (Čejka 2010, s. 164–169)

15 „Počas dlhej doby temna a nedostatku ponaučenia, či už v dobe pohanstva alebo kresťanstva, sa do našich životov 
dostalo mnoho divokých a nemorálnych názorov (hlavne do tých prvých krokov k dobrému životu – nášmu vzťahu 
k jedlu, ktorému nevenoval nikto žiadnu pozornosť), takže dnes je pre nás zložité pochopiť trúfalosť a 
nezmyselnosť spojenia kresťanstva s biftekmi.“ (vlastný preklad)

16 „Odpor človeka k zabíjaniu je skutočne silný. Ale príklad druhých, okolím povzbudzovaná nenásytnosť, tvrdenie, 
že Boh nám to dovolil a hlavne zvyk pôsobí tak, že ľudia úplne o tento prirodzený pocit prišli.“ (vlastný preklad)
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ľudskej osobnosti, lebo podporuje naše najnižšie pudy a chúťky ako je promiskuita a alkoholizmus.

Preto sa znova vracia ku svojej téze o postupnosti krokov k úspešnému a dobrému životu, kde

popredné miesto v cnostiach musí zastávať sebaovládanie v jedle a odopieranie mäsa, keďže je

získané  nemorálnym  činom,  zabitím.  Zaujímavé  je,  že  pri  zamýšľaní  sa  nad  príčinou  týchto

ľudských návykov dochádza k záveru, že vývoj k uvedomelejším ľudským bytostiam je pomalý, tak

ako v iných oblastiach,  no všíma si,  že rozmach vegetariánstva má zrýchlený stúpajúci trend.17

Svoje  myšlienky  zakončuje  následovne.  „…  vegetarianism  ...  is  a  sign  that  the  aspiration  of

mankind toward moral perfection is serious and sincere, ... beginning with the first step.“18 (Tolstoy

1883) Tolstoj je teda evidentne historickou osobnosťou v rámci antiautoritatívneho hnutia, ktorá

zvieratám venovala svoju pozornosť nie na tanieri, ale bral ich ako rovnocenné bytosti, ktoré je

nutné zbaviť otroctva pre dosiahnutie slobodného „kráľovstva Božieho“.

3.1.2. Piotr Alexejevič Kropotkin

Kropotkin (1842-1921)  bol  jednou  z  formujúcich  osobností  anarchizmu,  konkrétne

anarchokomunizmu.  Uvedomoval  si  prepojenie  spoločnosti  a  prírody  a  je  označovaný  za

predchodcu myšlienok dnešnej sociálnej ekológie. Jednou z jeho záujmových oblastí bola aj etika a

práve spojenie etiky a ekológie udáva vhodný predpoklad k formulovaniu pozitívneho vzťahu k

zvieratám. Ako k nim pristupuje Kropotkin?

Etikou sa zaoberá v diele Anarchistická morálka (2005), no to je zamerané hlavne na vzťahy

k ľuďom. Napriek tomu je tam možné nájsť odkazy, ktoré si možno ani sám neuvedomoval, ktoré

pomáhajú argumentovať k lepšiemu postoju k zvieratám a pokúsime sa ich identifikovať. Poukazuje

na to, že mravný cit by nemal byť považovaný za výsadu ľudí, pretože inak ho nikdy nebudeme

vedieť  vysvetliť:  „  ...dokud  nesestoupí  až  ke  zvířatúm a  rostlinám,  skalám,  aby  ho  pochopil.“

(Kropotkin 2005, s. 4) Celé dielo je pretkané príkladmi z prírody a zo života zvierat, ktoré sa snaží

aplikovať na ľudskú morálku. Uvedomoval si, že všetky organizmy vyhľadávajú radosť narozdiel

od bolesti a strasti a považoval to za samotný základ života, pretože bez toho by bol nemožný

(Kropotkin 2005, s. 10). Nazval to egoizmom, pričom sa snaží dokázať, že egoizmus a altruizmus

idú ruku v ruke, a že to, čo je dobré pre jedinca, je dobré aj pre zachovanie druhu. To, že morálka

zvierat a ľudí sa zhoduje v predstave toho, čo je dobré a zlé, predstavuje na príkladoch mnohých

zvierat  (využíva  to  ako  argument  proti  nutnosti  náboženstva  ako  predstaviteľa  hodnôt  v

spoločnosti). „Mravenec, pták, svišť a divoký Čukč nečetli ani Kanta ani sv. otců aniž Mojžíše. A

17 Dnes, 130 rokov po týchto Tolstého úvahách je možno vidieť, aký je tento vývoj pomalý (napriek jeho vtedajším 
pozitívnym pozorovaniam), keďže sa počet vegetariánov a vegánov v jednotlivých štátoch stále odhaduje na pár 
percent, pozri (Wikipedia, the free encyclopedia 2015c).

18 „… vegetariánstvo ... je znamením, že úsilie ľudstva o dosiahnutie morálnej dokonalosti je vážne a úprimné, ... a je 
tým prvým krokom.“ (vlastný preklad)
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přece mají všichni tutéž ideu dobra a zla.“ (Kropotkin 2005, s. 16) Zároveň to môžeme považovať

za argument, ktorý nás s mimoľudskými zvieratami spája. Neskôr vysvetľuje, prečo podľa neho

dochádza k zastávaniu sa obetí násilia,  ako sú napríklad deti.  Je to práve z toho dôvodu, že sa

dokážeme vžiť do situácie obete, na základe empatie a schopnosti obraznosti. Dodáva však, že tento

pocit  empatie  nie  je  výsadou  ľudí,  ale  sú  toho  schopné  aj  živočíchy  medzi  sebou.  Určitým

spôsobom poukazuje na problém anonymizácie obete a ten je možné prekonať len zvýšenou mierou

empatie  a  schopnosťou  dosadiť  seba  na  pozíciu  obete.  Tieto  kvality  človeka  sú  posilňované

kolektívom s rovnakými hodnotami, až sa z toho stáva zvyk (Kropotkin 2005, s. 20). Solidarita je

podľa neho prírodným zákonom, dokonca dôležitejším než toľko prezentovaný boj a sila v rámci

evolučnej teórie. Túto logiku však môžeme bezpečne využiť aj pri medzidruhových vzťahoch a

medzidruhovej  empatii,  ktoré  Kropotkin pri  tejto  téze  nespomenul.  Zviera  na  jatkách  či  vo

výskumnom laboratóriu  je  anonymizovaný  subjekt,  pre  ktorý  sa  okrem iného  aj  odosobnením

jedincov v systémových štruktúrach daného priemyslu či v laboratóriu (no platí to aj pre spoločnosť

ako takú) ťažko hľadá pocit empatie a solidarity.19 Po vzore Kropotkinových úvah by východiskom

mohlo byť vytváranie kolektívov, ktoré sa budú snažiť o vnášanie obraznosti o živote zvierat do

spoločnosti, aby došlo aj k medzidruhovej empatii.20 Koncom svojich úvah píše o ľudskej bytosti

ako o vyššom ideále, ktorú: „Zvířecí život nemůže ji uspokojiti.“ (Kropotkin 2005, s. 37) Na túto

vetu sa môžeme pozrieť z dvoch pohľadov. Buď ako na dehonestujúci pohľad na zvieratá, ktoré sú

podradené človeku a nedosahujú jeho kvalít, alebo ako na vyšší morálny princíp, ktorý by nás mal

zaväzovať  k  vystúpeniu  z  drsných  prírodných  zákonov  a  k  ohľaduplnosti  k  prírode  a  jej

mimoľudským  obyvateľom.  Na  základe  predchádzajúceho  popisu  myšlienok  však  môžeme

predpokladať, že sa jedná o druhú možnosť.

Myšlienky  Kropotkina boli  jednoznačne zaujímavé a  prínosné pre definovanie  kladného

vzťahu nie len k ľuďom, ale aj k zvieratám. Navštívil niekoľko anarchistických a socialistických

komunít napr. vo Švajčiarsku či v Británii, ktoré sa pýšili, okrem iného, aj svojim vegetariánstvom.

Narozdiel  však  od  svojho  dlhoročného  spolupracovníka  a  priateľa  Elisée  Reclusa  nikdy  nebol

vegetariánom a celkovo bol viac zameraný na človeka a dával ho do popredia (Purchase 2009, s.

21). To však nebráni tomu, že mnoho z jeho myšlienok a názorov, ako sme si ukázali, reflektuje

vzťah  k  zvieratám na  základe  pokročilej  ľudskej  morálky  a  dokazuje  to,  že  anarchizmus  ako

ideológia  v  chápaní  Kropotkina,  dokáže  definovať  tento  vzťah  ako  pozitívny  už  len  tým,  že

19 De-individualizáciou zvierat vo výskumnom prostredí sa zaoberala napr. česká sociologička Tereza Vandrovcová. 
Popisuje ako dochádza k utlmeniu emócií a morálky u vivisekčných vedcov, pričom príčiny nachádza v školskom 
systéme výchovy, spôsobe fungovania vedeckých inštitúcií aj mechanizmoch spoločnosti ako takej, pozri 
(Vandrovcová 2011).

20 To sa samozrejme v rámci aktivistických skupín deje, no bráni tomu okrem spomenutých celospoločenských 
mechanizmov aj hodnotové nastavenie západnej spoločnosti smerom k antropocentrizmu.
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znemožňuje pohľad na všetkých „iných“ ako na podradených. Raz povedal: “Equality in all things,

the synonym of equity, this is anarchism in very deed.”21 (Bruce 2014, s. 6) Ak by mali byť jeho

slová brané seriózne, vážne a smerovať k podstate výroku, prívrženci anarchizmu môžu uvažovať o

aplikovaní ideí rovnosti a spravodlivosti aj na mimoľudský svet prírody a zvierat.       

3.1.3. Elisée Reclus

Ako už bolo spomenuté, Reclusa (1830-1905) spájalo s Kropotkinom silné priateľské puto.

Zatiaľ čo ohľadom usporiadania spoločnosti v anarchokomunistickom zriadení mali obaja jasno, k

právam  zvierat  pristupoval  Reclus  podstatne  radikálnejšie.  V  jeho  ponímaní  anarchistická

spoločnosť  mala  zahrňovať  aj  ukončenie  krutosti  k  zvieratám  a  celkovo  sa  jeho  predstava

biologického  rovnostárstva  dá  spájať  s  dnešnou  hlbinnou  ekológiou22 (Purchase  2009,  s.  21).

Narozdiel od Tolstého popudu chrániť zvieratá z dôvodu jeho pacifizmu, Reclus mal od  pacifizmu

ďaleko a násilie v ľudskej sfére považoval v určitých prípadoch za  nevyhnutné a dokonca nutné pri

obrane slabších, zvierat aj ľudí. Preto môže byť naviac chápané ako dôkaz lásky a opatery. Zatiaľ čo

Kropotkin razil vo svojej Anarchistickej morálke princíp „Čiň iným to, čo chceš, aby tebe činili za

rovnakých okolností“ (Marshall 2010, s. 343), Reclusova pozícia nevyhnutnosti násilia vychádzala

z celkom iných presvedčení,  ktoré si teraz rozoberieme. Svoj postoj k vegetariánstvu a právam

zvierat podal v dvoch textoch, na ktoré sa zameriame, konkrétne  On vegetarianism (1901) a  The

Great Kinship Of Humans and Fauna (1933).

V prvom z menovaných textov vyjadruje hlavne svoje dojmy a skúsenosti s vegetariánstvom

bez  toho,  aby  sa  to  snažil  ukotviť  nejakými  štúdiami  či  chemickými  a  lekárskymi  poučkami.

Podobne ako  Tolstoj, spomína na svoje prvé stretnutie so zabíjaním zvierat, pri ktorom ešte ako

dieťa, ktoré poslali pre kus mäsa na zabíjačku, omdlel. Jednou z najsilnejších emócii bola udalosť,

kedy stará  žena bránila  svoje prasa,  ktoré jej  dedinčania násilím odniesli  na porážku.  Vtedy si

uvedomil, že cíti vnútorný rozpor. Nevedel či má súcitiť so ženou a jej žiaľom, alebo to brať bežnou

morálkou ostatných, že zabitie prasaťa je normálne a legitímne. Tak sa dostáva k príčine týchto

rozporuplných pocitov. Podľa Reclusa, napriek tomu, že mnoho detí tento rozpor vníma, plynutím

času a uchytením do vzdelávacieho procesu, ktorý vedie k priemernosti, tento rozpor opadá. Dáva

to teda za vinu vzdelávaciemu systému a spoločnosti, ktorá učí, že je normálne pozerať na zviera

ako na štvornohé jedlo, ktoré však: „...  loves as we do, feels as we do, and, under our influence,

progresses  or  retrogresses  as  we  do.“23 (Reclus  1901) „Mäsožravá“  spoločnosť  tieto  zvieratá

21 „Rovnosť v každom prípade, čo je synonymom spravodlivosti, to je pravou podstatou anarchizmu.“ (vlastný 
preklad)

22 Hlbinná ekológia vyjadruje pohľad na prírodu, ktorá má svoju vlastnú vnútornú hodnotu a potreby a vymedzuje sa 
voči názoru, že účelom prírody je len slúžiť ľudským požiadavkám. 

23 „... miluje ako my, cíti ako my a pod naším vplyvom postupuje alebo upadá, tak ako my.“ (vlastný preklad)
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systematicky degraduje na odporné a beztvaré stvorenia, bez inteligencie a morálnych hodnôt24 –

dokonca  názvy  jedál  často  neodpovedajú  ich  pôvodu.  Kritizuje  šľachtenie  zvierat  k  väčším

objemom, ktoré je neprimerane nazývané slovom „chov“ a vyjadruje údiv nad zvykom mäsiarov,

ktorý vo výkladoch obchodov ozdobujú kusy mŕtvych tiel ružami a myslia si, že to je nejakým

spôsobom estetické. 

Na základe vtedajších hrôz vojny v Číne sa Reclus pýta, či neexistuje vzťah medzi potravou

vojakov a ich hroznými skutkami. Podľa neho zvyk na porážku zvierat spôsobuje zvyk na kruté

zabíjanie ľudí. Na základe dvojitej rasistickej morálky vo vzťahu medzi „žltými“ a privilegovanými

„bielymi“, kedy Európania považujú jednu smrť za prijateľnejšiu ako druhú uvažuje, že táto dvojitá

morálka aplikovaná na zvieratá je vlastne to isté.25 „Harking on dogs to tear a fox to pieces teaches a

gentleman  how  to  make  his  men  pursue  the  fugitive  Chinese.“26 „The  diet  of  individuals

corresponds  closely  to  their  manners.  Blood  demands  blood.“27 (Reclus  1901)

Rozoberá  aj  chovanie  týchto  ironicky  nazvaných  „super  osôb“,  ktoré  často  podľa  neho

pôsobia agresívne a arogantne a narozdiel od vegetariánov sú často ich argumenty len nepodložené

teórie. Píše, že pre mnohých vegetariánov nie je dôležité, či majú väčšie svaly alebo či dokážu

lepšie odolať chorobám, ale to, že dokážu rozšíriť okruh súcitu k takzvaným „nižším“ zvieratám,

podobne ako to človek urobil pri skoncovaní s kanibalizmom. Kontakt so zvieratami by nás mal

tešiť skôr ako vídanie sa s priateľmi, nie ako s jedlom. Takisto odmieta vivisekciu a rôzne druhy

nebezpečných  experimentov.  Samozrejme  si  uvedomuje,  že  to  netreba  vháňať  do  absurdít  a

dogmaticky sa vyhýbať vode s baktériami a robiť z toho nové náboženstvo. Dúfa, že tak ako už

vtedy „mäsožravci“ odmietali jesť kone, psy či mačky, tak bude vývoj pokračovať a raz sa stanú

minoritou,  ktorá  bude mať mäsiarstva na periférii  miest,  tak  ako sú tam už  jatky. Jedlo,  ktoré

považoval za vhodné sú vajíčka, obilniny či ovocie. Argumentuje tým, že sú to plody života, v

ktorých je koncentrovaná vitalita a človek ich získa k jedlu bez nutnosti zabíjania.

           Narozdiel od prvého, viac osobnejšieho textu sa v The Great Kinship Of Humans and Fauna

(1933) ukazuje jeho geografická a antropologická sčítanosť, pričom je text zameraný hlavne na

preukázanie podľa neho potrebnej  symbiózy ľudskej a zvieracej  ríše.  „The ideal would be that

civilised men should have preserved the force of the savage, that he should also have his skill, that

he should still  possess a perfect balance of limb, native health, tranquillity of the moral nature,

24 K podobnosti morálke ľudí a zvierat sa vyjadroval Kropotkin, ako bolo spomenuté v kapitole jemu venovanej.
25 K rovnakému záveru došiel aj významný súčasný mysliteľ Charles Patterson vo svojej knihe Věčná Treblinka, kde 

ukazuje, že: „krutosti páchané na bezbranných mimolidských stvořeních jsou předzvěstí zločinů vůči lidem samým 
a že zotročení a zabíjení zvířat je kořenem všemožného zla a násilí – otroctví, rasismu, genocid, pogromů a 
mnohých jiných krutostí.“ (Patterson et al. 2003)

26 „Psy trhajúce líšku na kusy učia gentlemanov ako prenasledovať čínskeho utečenca.“ (vlastný preklad)
27 „Strava osôb úzko korešponduje s ich správaním. Krv vyžaduje krv.“ (vlastný preklad)
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simplicity of life, intimacy with the animals and the fields, and the harmony with the earth and all

that inhabits it.“28 (Reclus 1933, s. 1) Píše však, že skoro všetko z týchto  „výhier“ ľudstvo stratilo a

celý tento svet sa pre nás stal cudzím. Celý text je postavený na porovnávaní pohľadu civilizácie a

„primitívnych“  domorodcov  na  domestikáciu  zvierat.  Reclus  poukazuje,  že  zatiaľ  čo  naša

spoločnosť  vníma  domestikáciu  len  v  rovine  otroctva,  primitívni  ľudia  vidia  tieto  bytosti  ako

spoločníkov. Na mnohých príkladoch popisuje vzájomnú pomoc a harmóniu medzi jednoduchými

ľuďmi a zvieratami. Naopak, nešetrí kritikou na domestikáciu praktikovanú vyspelým človekom.

Zvieratá  vraj  deformoval  a  degradoval  na „chodiace mäso“,  ktoré ledva dokráča na jatky a  vo

voľnej  prírode  je  úplne  neschopné  začlenenia  sa.  Toto  sa  však  nedeje  len  tzv.  hospodárskym

zvieratám, ale človek svojou činnosťou ovplyvňuje a ničí aj životy mnohých iných zvierat (Reclus

1933, s. 3). Svoje myšlienky zakončuje tým, že by civilizovaný človek mal vnímať zvieratá ako

verných spoločníkov a nie ako sluhov či stroje a znovu tak vytvoriť priateľstvo, ktoré bude výhodné

aj  pre  nás.  Tak  ako  významne  prispelo  štúdium  primitívneho  človeka  k  pochopeniu  toho

modernejšieho, tak by nám pochopenie zvykov zvierat pomohlo hlbšie preniknúť do samotných

zákonitostí života (Reclus 1933, s. 4). V tejto poslednej myšlienke by sa Reclus zhodol so svojim

kolegom Kropotkinom, ktorý na tomto predpoklade vystaval svoju Anarchistickú morálku.

Reclusov pohľad na primitívne kmene a ich dokonalé harmonické súžitie so zvieratami sa

zdá  miestami  až  prehnane  nekritický  a  naivný.  Na  mnohých  uvádzaných  príkladoch

nespochybňoval vlastníctvo zvierat a ich využívanie si racionalizoval poskytnutím „prirodzeného“

prostredia, priateľstva a podobne. S ohliadnutím na jeho obhajobu vajec ako vhodnej potraviny a

myšlienky domestikácie,  ktorú však chápal  skôr  ako symbiózu  než otroctvo,  môžeme  Reclusa

pravdepodobne zaradiť  pod obhajcu  welfare29 prístupu ku zvieratám,  pričom chov na  mäso by

vylučoval. Elisée Reclus bol na svoju dobu veľmi radikálnym nie len v otázke socio-ekonomického

usporiadania spoločnosti, ale ako sme videli aj v otázke vzťahu k prírode a jej ďalším obyvateľom.

Mnohé  z  jeho  myšlienok,  názorov  a  postrehov  sú  z  hľadiska  slobody  zvierat  pokrokové  a

aplikovateľné  aj  na  dnešnú  dobu  a  môžeme  ho  tak  zaradiť  k  ďalším  veľkým  historickým

osobnostiam  v  rámci  antiautoritatívneho  hnutia,  ktoré  preukázali  svoj  záujem  o  práva  zvierat

rovnako vážne ako o práva ľudí.

28 „Ideálne by bolo, keby si civilizovaný človek zachoval svoju silu divocha, keby mal tiež svoje schopnosti, ktorými 
by dokázal aj naďalej udržať dokonalú rovnováhu údov, prirodzeného zdravia, pokoja mravného charakteru, 
jednoduchosti života a intimity so zvieratami a poliami a harmóniu so Zemou a všetkým, čo ju obýva.“ (vlastný 
preklad) 

29 Welfare je definovaný ako typ chovu, kde sú naplnené materiálne aj nemateriálne podmienky pre zdravie zvieraťa v
jeho prirodzenom prostredí. Musí byť zaobstarané uspokojenie jeho potrieb a ochrana pred týraním. Musí byť 
dosiahnutá spokojnosť a pohoda, avšak tento prístup nespochybňuje samotnú domestikáciu a využívanie 
mimoľudských zvierat.
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4. Analytická časť

4.1. Charakteristika konceptov a prístupov zahrňujúcich oslobodenie mimoľudských zvierat

Po  historickej  časti,  kde  sme  si  poukázali  na  prepojenie  a  záujem  o  zvieratá  v

anarchistickom  myslení  sa  teraz  zameriame  na  súčasnejších  autorov  a  texty,  ktoré  reflektujú

prepájanie sociálnych a environmentálnych tém a aktivistických činností. Následujúca analýza bude

snahou nie len o uvedenie myšlienok autorov a aktivistov z prostredia práv a oslobodenia zvierat s

antiautoritatívnym presahom, ale aj  o komparáciu s inými autormi zaoberajúcimi sa konceptom

práv  zvierat  a  zároveň snaha  o  zasadenie  do  súčasného aktivistického rámca  na  území  Českej

republiky.

4.1.1. Dr. Steven Best 

Steven  Best30 je autorom mnohých textov zaoberajúcich sa témami tejto práce. Hlavným

textom,  o  ktorý  budem  opierať  analýzu  je  Rethinking  Revolution:  Animal  Liberation,  Human

Liberation,  and  the  Future  of  the  Left31 (Best  2006). Venuje  sa  v  ňom  konštruktívnej  kritike

ľavicového  prístupu  ku  konceptu  práv  a  k  oslobodeniu  zvierat,  ale  zároveň  poukazuje  na

nedostatočnú reflexiu ekonomických, sociálnych a politických štruktúr v myslení a praktikách v

hnutiach obhajujúcich práva zvierat. Narozdiel od  Besta, ktorý analyzuje ľavicové tendencie ako

celok,  táto  práca  je  zameraná  iba  na  antiautoritatívne  prostredie,  napriek  tomu  považujem  za

dôležité predstaviť jeho celkové argumenty k ľavici, ktoré budú použité pri analýze anarchistov.  

Začneme s jeho vymedzením a typológiou prístupov k ochrane zvierat, ktorá je podstatná

pre pochopenie ďalších súvislostí v rámci tejto práce. Toto sociálne hnutie ako celok nazval Animal

Advocacy  Movement  (AAM),  teda  hnutie  obhajujúce  zvieratá.  To  rozdelil  do  troch  hlavných

odvetví,  ktoré  majú  často  veľmi  rozdielne  ciele  či  metódy.  V  prvom  odvetví  je  snaha  o  už

spomínaný  welfare,  v  druhom  sú  hlavnou  témou  práva  zvierat  a  tretím  a  člensky  najmenej

početným je oslobodenie zvierat.32 

Podľa  Besta,  u  welfare  organizácii  nikdy  nebolo  cieľom  odstránenie  inštitúcii,  ktoré

vykorisťujú zvieratá. Cieľom bolo, ako uvádza, skôr redukovanie  či zmiernenie utrpenia v týchto

represívnych a násilných štruktúrach. Prívrženci tohto zmýšľania teda veria, že zvieratá môžu byť

30 Je profesorom filozofie a humanitných vied na univerzite v Texase, El paso. Medzi jeho výskumné okruhy patria 
prevažne témy týkajúce sa filozofie, práv zvierat, ekologickej krízy, ekoterorizmu, globalizácie, sociálnej teórie a 
politickej ekonómie. Zaradil som ho do analýzy, pretože vykazuje množstvo antiautoritárskych (ako autorita je 
myslený hlavne štát) myšlienok a je známy svojim post-štrukturalistickým myslením.

31 „Opätovné premyslenie revolúcie: Oslobodenie zvierat, ľudí a budúcnosť ľavice.“
32 Podobné delenie používa vo svojich analýzach a myšlienkach aj mnoho iných autorov a aktivistov z prostredia 

antiautoritatívnej ľavice, pozri napr. (Forkasiewicz 2012; Watkinson a O’Driscoll 2014).
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využívané dovtedy, pokiaľ sa to robí v rámci možností bezbolestne a „humánne“ (Best 2006). Pre

ukážku tohto postoja, český aktivista za oslobodenie zvierat a anarchista Michal Kolesár vyjadruje k

tomuto welfare prístupu zo svojej pozície nasledujúcu kritiku: „Do jakých rozměrů až může dojít

taková logika je poznat např. na tom, že považuje za lepší - odebrat krávě tele okamžitě po narození

než po dvou týdnech, protože jejich instinktivní vzájemná vazba je po dvou týdnech silnější než

okamžitě po narození, tedy je to menší trápení. A mají pravdu. Bezchybná logika, když uvažujete

pouze v možnostech zotročení.“ (Kolesár 2007) 

Naopak ľudia, ktorých označuje ako Animal Rights Advocates  (ARA), teda obrancov práv

zvierat,  odmietajú  tento  utilitaristický  pohľad  a  vychádzajú  prevažne  z  konceptov  amerického

filozofa Toma  Regana33 a jeho knihy „Za práva zvierat“  The Case for Animal Rights (1983). Na

základe toho, že zvieratá majú svoju vnútornú hodnotu, ich názor je, že práva zvierat nemôžu byť

potlačované pre akékoľvek väčšie dobro. Best toto odvetvie radí pod nový abolicionizmus34, ktorý

požaduje  ukončenie  otroctva  mimoľudských  zvierat,  nie  jeho  zmiernenie  na  „znesiteľné“

podmienky. Píše, že zatiaľ čo ARA sú v protiklade k welfare svojim rovnostárstvom, konceptom

práv zvierat a abolicionistickou myšlienkou, zhodujú sa v tom, že zmeny môžu byť dosiahnuté len

striktne  legálnymi  prostriedkami  cez  vzdelávanie  a  zmenou  zákonov35.  Vo svojich  praktikách

nespochybňujú  súkromné  vlastníctvo,  mocenské  inštitúcie  a  sotva  berú  na  vedomie  logiku

kapitalizmu a prepojenie štátu a trhu (Best 2006).

Treťou a poslednou časťou AAM, ktorú spomína je  Animal Liberation Movement  (ALM),

ktoré sa odlišuje od zástancov welfare a práv tým, že neverí  v zmenu cez prostriedky dopredu

schválené štátom, ktorý vidí ako skorumpovaný a posluhujúci súkromným korporátnym záujmom.

Ich taktikou sú priame akcie  na inštitúcie,  ktoré majú zisk z využívania zvierat.  ALM odmieta

kapitalizmus, imperializmus a akékoľvek hierarchické štruktúry, a preto je možné ho označiť za

anarchistické – či už sa jedná o ideológiu, taktiky či spôsob organizácie. Hlavnými taktikami sú

priame akcie typu Animal Liberation Front (ALF), teda front za oslobodenie zvierat, kedy dochádza

k záchrane zvierat alebo ekonomickým škodám na vlastníctve firiem. Spomína, že existuje aj malá

odnož  ALM,  ktorá  si  racionalizuje  aj  násilie  na  ľuďoch  podieľajúcich  sa  na  zneužívaní

mimoľudských zvierat36, avšak členovia ALF prijali princíp nenásilia voči živým bytostiam a útočia

33 Regan argumentuje tým, že okrem toho, že mimoľudské zvieratá sú cítiacimi tvormi, majú aj iné mentálne 
schopnosti, či schopnosti týkajúce sa správania, ktoré sú podmienkou k prijatiu morálneho statusu.

34 Rozpracovaním paralel medzi abolicionistickým hnutím 19. storočia za úplné ukončenie otroctva černochov v 
náväznosti na ukončenie nadvlády belochov a novým abolicionizmom za odstránenie nadvlády človeka nad 
zvieratami sa zaoberal v texte Nový abolicionizmus: kapitalizmus, otroctvo a oslobodenie zvierat, pozri (Best no 
date).

35 V českom prostredí by sme mohli do tohto smeru zaradiť v súčasnosti novo vzniknutú organizáciu OBRAZ – 
Obránci zvířat, ktorá sa snaží o legislatívny zákaz kožušinových fariem na území ČR, pozri www.obrancizvirat.cz. 
Čiastočne sem presahuje aj organizácia Svoboda zvířat, ktorá kombinuje welfare témy s témami práv zvierat.

36 Sú to hlavne organizácie ako Animal Rights Militia (ARM), Revolutionary Cells – Animal Liberation Brigade 

17



len na majetok37 (Best 2006). 

Na základe tohto rozdelenia píše, že hlavným delením v AAM nie je welfare verzus práva

zvierat ako by sa mohlo zdať (pretože aj ARA aj ALM sú abolicionistické), ale skôr medzi štátnymi,

teda  legálnymi  a  proti-štátnymi  prístupmi  a  taktikami.  Upozorňuje,  že  tieto  3  hlavné  odvetvia

prechádzajú  všetkými  politickými  názormi,  triedami,  rasami,  rodmi,  vekom či  náboženstvom -

narozdiel od triedneho boja a sociálnej spravodlivosti. Čo má výhody pre legislatívny boj, ale hnutie

sa tak stáva často rozdrobeným, reformistickým a „single-issue“, teda orientovaným na jednu tému

bez  holistického  rámca,  ktorý  by  obsahoval  sociálnu  kritiku  prepájajúcu  logiku  kapitálu  s

vykorisťovaním  zvierat  a  prírody,  a  ktorý  by  rozpoznal  štát  ako  štruktúru  ovládanú  trhom  a

nereagujúcu na sociálnu zmenu  (Best 2006). Na častú kritiku z ľavicového prostredia smerom k

ochrancom zvierat teda odpovedá súhlasom, ale zároveň vyzdvihuje ALM ako výnimku, ktorá má

veľký potenciál v tom stať sa podstatnou silou sociálnej zmeny na základe snahy o oslobodenie

zvierat, ľudských aj mimoľudských. 

Tým  sa  dostávame  ku  konkrétnym  argumentom,  ktorými  sa  snaží  zasadiť  oslobodenie

mimoľudských zvierat do ľavicového zmýšľania. Zvieratá v laboratóriách, kožušinových farmách,

veľkochovoch, cirkusoch a v mnohých iných inštitúciách považuje za otrokov ekonomiky, ktorý sú

vykorisťovaním  podstatnou  hybnou  silou  kapitalizmu.  Kapitalizmus  vidí  ako  systém,  ktorý  je

založený na raste a zisku a komodifikáciou zvierat z nich spravil otrokov, ktorým odoprel všetky

práva a stali sa len materiálom pre úžitok človeka a tržnej logiky. Preto by podľa neho ľavičiari mali

reflektovať oslobodenie zvierat ako ďalší logický krok pri obrane práv a rovnosti, tak ako to spravili

pri  environmentálnych  témach,  ktoré  im  pomohli  prehĺbiť  kritickú  teóriu.  Avšak  pod

speciesistickým38 uvažovaním často nedokážu prepojiť snahy o oslobodenie ľudí, zvierat a prírody,

ktoré Best vidí ako jeden odboj voči nadvláde, vykorisťovaniu a hierarchickému usporiadaniu (Best

(RCALB) a Justice Department.
37 Sem môžeme zaradiť už spomínaného Kolesára, ktorý otvorene priznáva svoje oslobodzovacie aktivity v rámci 

ALF. Zaujímavý je jeho názor na ochranárske hnutie v ČR v rozhovore z roku 2008, ktorý potvrdzuje Bestov 
výklad o vymedzení sa ALM od ARA a welfare: 

„Z velké části uzavřelo kompromisy a spolupracuje s obhajobou zneužívání zvířat a zdůvodňuje to strategií. Je
zkrocené a welfare. Plné frází. Zaměřené více na popularitu a méně na obsah. Pokud se týká přímých akcí, nejvíce 
se toho děje v oblasti nošení triček ALF a řečnění na koncertech a internetových diskuzích. Především, podle mého 
názoru, schází uvědomění si toho, že ve společnosti, která má etické normy nastavené podle pravidel trhu a zvířata 
vnímá jako svůj majetek, musí být ochrana zvířat jak praktický odboj, tak i politický boj. Nemluvím o peticích, 
lobování u mocných apod. To vede k rozmělnění síly a dříve či později zkorumpuje a změní na bezmocnou každou 
myšlenku. … Věřím, že to, co může vést k lepšímu je politická práce ve smyslu vytváření silných sociálních nebo 
politických hnutí, které nebudou hrát podle pravidel, ve kterých je život pracovní tábor, tržnice a jatka.“ (Kolesár 
2008b) 

38 Termín speciesism (druhizmus) je spájaný prevažne s filozofom Petrom Singerom a jeho zoocentrickou etikou, 
pozri (Binka 2008, s. 119–122). Poukazuje na druhovú nadradenosť ľudí nad zvieratami, na základe ktorej sú ich 
záujmy druhoradé a môžu tak slúžiť ľudským záujmom a potrebám. Zaujímavé je, že Best radí Singerov 
utilitarizmus pod welfare, pretože koncept práv je abolicionistický a neuznáva utilitaristický princíp väčšieho dobra.
Naproti tomu, Erazim Kohák píše vo svojej knihe Zelená svatozář (1998) v kapitole o vegetariánstve, že Singer 
zastáva názor puritanizmu: „Count me out! V tomhle nejedu!“ (Kohák 1998, s. 49)
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2006).  Vidíme  v  jeho  myšlienkach  silný  odkaz  k  prepájaniu  hnutí  a  príčin  útlaku,  teda  k

intersekcionalizmu39. 

Poukazuje, že marxisti a iní radikálni ľavičiari boli historicky často v reakčnom postoji voči

ekológii a právam zvierat. Marx a Engels sa na tieto témy pozerali ako na buržoázne reformistické

tendencie.  Podľa  neho  ale  svojou  materialistickou  teóriou  a  argumentami,  že  len  človek  má

vedomie a komplexitu sociálneho sveta (dnes už na základe etológie, teda vedy o správaní zvierat

vieme, že tomu tak nie je) vytvorili silný dualizmus medzi ľudskými a mimoľudskými zvieratami.

Kritizuje  teda  marxistické  ľavicové  tendencie  za  to,  že  boli  a  sú  v  zajatí  antropocentrizmu  a

speciesizmu. Zároveň poukazuje na tradičný redukcionistický pohľad ľavičiarov, ktorý je zameraný

len  na  kritiku  ekonomického  utlačovania,  ale  vyhýba  sa  dôležitosti  kultúry.  Tú  vraj  začali

reflektovať  až  postmoderní40 neomarxisti  v  spojení  s  Frankfurtskou sociologickou školou,  ktorí

preukázali  dôležité  prepojenie  medzi  nadvládou  ľudí  nad  prírodou  a  medzi  ľuďmi  samotnými.

Ľavicové antropocentrické zmýšľanie vidí ako v podstate  stalinistické vo vzťahu k zvieratám a

malo by podľa neho pochopiť, že by sa malo snažiť o emancipáciu všetkých bytostí (Best 2006). 

Venuje svoju pozornosť aj kritike legálnych postupov pri ochrane zvierat, ktoré ale úplne

neodsudzuje,  pretože  každé  zlepšenie  vidí  ako  aspoň  niečo  naviac  pre  zvieratá.  Teraz  je  však

podstatnejšia  jeho  obhajoba  ALM,  ako  progresívneho  antikapitalistického  hnutia,  ktoré

pripodobňuje  k iným radikálne  ľavicovým hnutiam.  Zameriava  sa na  to  v niekoľkých bodoch.

Vyjadrovanie  a  taktiky  ALM  podľa  neho  ukázali,  že  pochopili  štát  ako  obranu  a  rozšírenie

pôsobnosti kapitalistickej ekonomiky a spochybňujú tak zastupiteľskú demokraciu s jej zákonmi

ako celok a o zmenu sa snažia priamym tlakom na vykorisťovateľov zvierat. Zároveň teda považuje

za jasné, že ALM je antikapitalistické a má holistickú analýzu systému hierarchie a útlaku – z toho

vyplýva odmietanie „single-issue“ zamerania.  Poslednou charakteristikou ALM sú anarchistické

metódy  organizácie  a  taktík  –  malé  individuálne  bunky, ktoré  sťažujú  nabúranie  represívnymi

zložkami a zároveň tam dochádza k vzniku solidarity a spoločného vedomia. Spomína aj významnú

edukačnú činnosť  týchto  ľudí  prostredníctvom web stránok a  blogov, či  ako súčasť  subkultúry

39 Intersekcionalizmus sa zameriava na prepojenie všetkých foriem útlaku či diskriminácie a vyšiel prevažne z 
feministickej sociologickej teórie. Študuje vplyv rôznych biologických, sociálnych či kultúrnych kategórii (rasa, 
gender, druh, trieda...) na identitu a ich vzájomné prepojenie, ktoré často vedie k systémovým nespravodlivostiam a
sociálnym nerovnostiam, pozri (Wikipedia, the free encyclopedia 2015a). V súvislosti s tým býva často odkazované
na knihu od Carol J. Adams The Sexual Politics of Meat: A Feminist-vegetarian Critical Theory (2010).

40 V súvislosti s postmodernizmom by som doplnil myšlienku autora, ktorý sa sem radí, Michela Foucaulta. Zaoberal 
sa dejinami sexuality a v jednej pasáži svojej knihy vysvetľuje, že buržoázia si na základe starosti o svoje zdravé 
telo, hygienu a pod. vybudovala triedne vedomie. Tieto zvyklosti sa potom presúvali aj na proletariát, ktorý sa tomu
bránil, pretože za tým videl snahu o svoje podrobenie a potlačoval tak nejaký čas svoju sexualitu a buržoázne zvyky
a záujem o čisté zdravé telo (Foucault 1999:143–149). To by mohlo byť jedným z historických dôvodov, prečo 
často  (nie len) radikálna ľavica na vegánstvo (ktoré je často prezentované len ako zdravé stravovanie) a záujem o 
čisté životné prostredie a iné environmentálne témy reaguje odmietavo ako na témy buržoázie, s ktorými nechcú 
mať nič spoločné.
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hardcore41, alebo ako členov a sympatizantov mnohých ľudsko-právnych činností. Podstatné vidí to,

že kým ľavicoví radikáli sú často uzavretý v teoretizovaní, prívrženci ALM prakticky oslobodzujú

zvieratá  a  napadajú  inštitúcie,  ktoré  považujú  za  vykorisťovateľské  a  spôsobujú  im tak  škodu.

Uvedomujú si  však spoločne s  Bestom, že to  nie je  niečo čo dokáže systém zmeniť,  pokiaľ  si

holistický pohľad nezačne uvedomovať celé hnutie (Best 2006). 

Zameriava sa aj na koncept práv, ktorý je z anarchistického hľadiska kritizovaný, pretože

práva sú podľa nich garantované štátom a platné len vo vzťahu k nemu – zatiaľ čo v autonómnej

decentralizovanej demokracii sa stanú bezvýznamnými.  Best píše, že si to uvedomuje a súhlasí s

tým, že koncept práv je buržoáznou konštrukciou, ktorá je vhodná ku kapitalistickej logike voľného

trhu a súvisí prevažne s právom na súkromný majetok42 a na jeho akumuláciu chránenú štátom.43

Zavrhnutie  diskurzu  práv  v  súčasnom nastavení  však  považuje  za  obrovskú strategickú chybu,

pretože  sú  jedným  z  hlavných  nástrojov  pre  šírenie  myšlienok  oslobodenia  zvierat  aj  ľudí  a

podporujú politickú imagináciu, ktorá môže vyústiť v kritiku kapitalizmu. Naviac koncept práv vidí

ako  hlavný  rozdiel  oddeľujúci  welfare  a  utilitarizmus  od  abolicionizmu.  Píše,  že  v  bezštátnej

spoločnosti  môžu  práva  zmiznúť,  ale  v  súčasnosti  sú  veľmi  dôležité.  Podobne  ako  Singer

argumentuje, že zvieratá nepotrebujú právo voliť, ale potrebujú to základné právo a tým je právo na

život a slobodu (Best 2006). 

Zaoberá sa mnohými, ako to nazval, častými triviálnymi preferenciami ľudí nad záujmami

zvierat  smerom od  radikálnych  ľavičiarov. Z  ich  kruhov  prichádzajú  argumenty, že  zakazovať

konzumáciu živočíšnych produktov je určitým spôsobom autoritatívne a nezlučiteľné s osobnou

slobodou človeka, pretože mu to prikazuje ako má žiť. Best argumentuje tým, či si nemyslia, či by

nebolo totalitné zakázať aj rasizmus, sexuálne násilie na deťoch a iné formy násilia a otroctva, ak

by sa na tom väčšina zhodla (pri  konsenzuálnom rozhodovaní  to  platí  taktiež).  Viedlo by to k

používaniu dvojitej  morálky a  zároveň upozorňuje,  že ak by sa mohol  ktokoľvek rozhodnúť k

jedeniu  mäsa,  mohlo  by  to  viesť  znova  k  podmienkam veľkochovov. Tam,  ako  píše,  zvieratá

nenapochodujú dobrovoľne a radostne s vidinou uspokojenia ľudského dopytu po mäse či iných

živočíšnych produktoch. Považuje to za vrcholne neobjektívne a odkazuje na Herberta Marcuse (z

Frankfurtskej  školy),  ktorý odsúdil  túto „represívnu toleranciu“ ako relativistickú pozíciu,  ktorá

41 Prepojením subkultúry hardcore a jej odnože straight edge s environmentálnym presahom aj právami zvierat sa v 
diplomovej práci zaoberal Jan Michoin, pozri (Michoin 2010). 

42 S kritikou toho, že ľavica spochybňuje súkromný majetok ale zabúda na to pri vlastníctve zvierat operuje text 
amerických autorov (ktorých by Best zaradil pod ARA) s názvom The American Left Should Support Animal 
Rights: A Manifesto (Charlton et al. 1993). Títo autori však ako bolo spomenuté u popisu ARA razia iba legálne 
taktiky oslobodenia mimoľudských zvierat a preto sa voči nim prívrženci ALM či vegánsky anarchisti vymedzujú, 
pozri (Best no date; Forkasiewicz 2012, s. 5).

43 Text na Ius wiki pre právnikov hovorí o vzniku a vývoji koncepcie základných ľudských práv a slobôd následovné: 
„Lidská práva se začínají objevovat na přelomu 18. a 19. století – jde především o subjektivní, základní a materiální
práva – právo na život, právo na soukromý majetek, právo na soukromí“ (Ius Wiki 2012)
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odmieta odsúdiť zneužívanie či násilie. Zaujímavou námietkou na ktorú reaguje je to, že v rámci

priamej demokracie nemôžu byť zvieratá zastupované, pretože by to popieralo samotný koncept

priamej demokracie.  Best odpovedá, že nech už nastane akákoľvek forma politického zriadenia,

vždy bude určitým spôsobom „zastupovať“ mimoľudské záujmy. Keďže zvieratá nedokážu hovoriť

sami za seba potrebujú na to delegátov, ktorí budú reprezentovať ich záujmy na základe toho, ako

vyjadrujú  svoje  emócie,  potreby  a  požiadavky.  Dodáva,  že  aplikovanie  unikátnych  ľudských

podmienok sociálneho života na mimoľudské tvory by bolo absolutistické a imperialistické  (Best

2006). 

Svoje myšlienky zakončuje tým, že rozpoznanie prepojenia medzi oslobodením zvierat a

ľudí je veľkou výzvou pre ľavicové hnutie. Po zapracovaní ekologických rámcov, ktoré by nemalo

vnímať len ako fyzické prostredie a ekosystémy, je podľa neho potrebné reflektovať aj  dopady

živočíšnej  výroby  a  zároveň  vnímať  ekosystémy  ako  prostredie  závislé  na  širokom  rozpätí

živočíšnych druhov. Ľavicová podpora ALM by mala vychádzať z ich antikapitalistického prístupu

a z ich snahy o zmenu kultúrnej paradigmy z vykorisťovateľskej  na rovnostársku. Oslobodenie

zvierat vníma ako dostatočnú podmienku pre demokraciu a ekologicky udržateľnú spoločnosť, ale

ako nutnosť pre ekonomickú, sociálnu, kultúrnu či psychologickú zmenu. 

„Having  recognized  the  illogical  and  unjustifiable  rationales  used  to  oppress  blacks,

women, and other disadvantaged groups, society is beginning to grasp that speciesism is another

unsubstantiated form of oppression and discrimination.  The gross inconsistency of Leftists  who

champion democracy and rights while supporting a system that enslaves billions of other sentient

and intelligent life forms is  on par with the hypocrisy of American colonists  protesting British

tyranny while enslaving millions of blacks.“44 (Best 2006) 

Hnutia obhajujúce slobodu ľudí aj zvierat sa majú podľa Besta od seba navzájom čo učiť a

prepájanie  ich  myšlienok a  činností  považuje  za nutné  k dosiahnutiu  solidárnejšej  a  súcitnejšej

spoločnosti bez krutosti a environmentálnej a sociálnej degradácie. 

Z  radikálne  ľavicového  prostredia  sa  samozrejme  objavili  odpovede  na  názory  Stevena

Besta  prezentované  v  tejto  a  iných  jeho  prácach.  Tie  budú  rozoberané  v  analýze  pohľadu

anarchizmu na oslobodenie zvierat  a vegánstvo. Táto časť bola zameraná na prehľad kritických

argumentov vegánov a antiautoritárov prevažne smerom k radikálnym ľavičiarom. V následujúcej

časti sa zameriame viac na ich kritiku do vlastných radov, teda na kritiku hnutia, ktoré sa venuje

ochrane zvierat.                            

44 „Po tom, ako spoločnosť rozpoznala nelogické a neospravedlniteľné dôvody na utláčanie černochov, žien a iných 
znevýhodnených skupín, začala chápať, že speciesizmus je ďalšou neopodstatnenou formou útlaku a diskriminácie. 
Hrubý rozpor ľavičiarov, ktorí bojujú za demokraciu a práva, zatiaľ čo podporujú systém, ktorý zotročuje miliardy 
iných cítiacich a inteligentných foriem života je na rovnakej úrovni ako pokrytectvo amerických kolonialistov 
protestujúcich proti britskej tyranii, kým zotročujú milióny černochov.“ (vlastný preklad)
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4.1.2. Veganarchizmus

Veganarchisti alebo vegánsky anarchisti sú ľudia, ktorí sa týmto označením chcú vydeliť od

liberálnych a reformistických prístupov v hnutí  ochraňujúcom zvieratá a zároveň od sociálnych

anarchistov  a  iných  radikálnych  ľavičiarov,  ktorí  neprijali  vegánsky  životný  štýl  a  myšlienky

oslobodenia  zvierat.  Jedná  sa  hlavne  o  prepojenie  zeleného  anarchizmu  s  anti-speciesistickým

uvažovaním alebo ako znie podnadpis v práci Briana A.  Dominicka, autora textu formulujúceho

tento  postoj  a  vydaného  pôvodne  v  roku  1995,  ide  o  vysvetlenie  toho  ako  chápe  Veganské

perspektivy v anarchismu aneb anarchistické perspektivy ve veganství.  Jeho pohľad budú dopĺňať

texty Michala Kolesára, ktoré budú ilustrovať zasadenie veganarchistickej teórie priamo do názorov

ALF aktivistu v českom prostredí. 

 Dominick sa pri definovaní svojich argumentov, východisk a názorov v mnohom zhoduje s

Bestom.  Uvedomuje  si,  že  ľavicové  hnutie  často  ignoruje  oslobodenie  zvierat,  ale  mnoho

anarchistov, prevažne mladších,  začína  pridávať  aj  záujem o témy ekológie  a  zvierat.  Naopak,

radikálni  osloboditelia  zvierat  začínajú  chápať  iné  formy  útlaku  a  preto:  „  ...anarchisté  a

osvoboditelé zvířat sdílejí strategickou metodologii.“ (Dominick 2012, s. 4) Uvedomuje si tiež, že

priamymi akciami a spôsobovaním ekonomických strát nedosiahnu svoj cieľ. Veganarchisti sa však

vymedzujú od reformných liberálnych spôsobov, ktoré nespochybňujú systém. 

„Samozřejmě je to omezený úspěch, ale ani legální ochrana zvířat není schopna jiných než

omezených úspěchů. Navíc udržuje převrácené priority. Záchrana života pro ně není důležitější než

majetek, zákon, většinový názor. Nebo se chovají jako by to tak nebylo. Pravdou je, že tito lidé

mnohdy poškozují práci ALF a podobných uskupení a dělají to vědomě, i když z různých důvodů.45

Většinou nedomýšlejí důsledků, protože ani ve svém myšlení nepřekračují legální hranice. Myslím,

že je zapotřebí otevřeně konfrontovat démonizaci těchto aktivit. Ať už ze strany státu, průmyslu,

neziskového sektoru nebo většinového názoru. My jsme antiteroristické, nikoli teroristické hnutí.“

(Kolesár 2007)  

Dominick sa na revolúciu pozerá ako na vnútorný proces, pri ktorom jedinec mení osobné

postoje a myslenie v každodennej situácii. Vysvetľuje však, že postoje a názory väčšiny ľudí boli

vytvorené  skôr  inštitucionálne  ako  slobodnou  vôľou  jedincov.  Systém,  ktorý  nazýva  ako

establishment  podľa  neho  používa  kombináciu  mnohých  druhov  útlaku,  od  známejších  ako  je

existencia tried, sexizmus, či rasizmus až po speciesizmus či ageizmus46. A práve preto je pre neho

45 Dokladá to aj oficiálne vyjadrenie Svobody zvířat z roku 2013, kedy došlo k vypusteniu zvierat na kožušinovej 
farme v Dolní Cerekvi aktivistami z ALF a ARM. Píše: „Vypouštění zvířat z kožešinových farem nepovažujeme za 
vhodný a efektivní způsob práce a od podobných akcí své příznivce zásadně odrazujeme. … Důrazně též odmítáme 
jakékoli vyhrožování či násilí vůči jejich majitelům a všechny naše kampaně vedeme legální a nenásilnou cestou.“ 
(Svoboda zvířat 2013)  

46 Nadraďovanie záujmov medzi jedincami či jednej skupiny nad druhou na základe veku.
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revolúcia proces postupnej konfrontácie týchto systémových hodnôt, ktoré vyústia k reálnej zmene

(Dominick 2012, s. 5). Odkazuje tak na uvedomenie si rôznych prekážok k oslobodeniu ľudských aj

mimoľudských zvierat.

Zaoberá  sa  dôležitým  vysvetlením   toho,  čo  vlastne  predstavuje  pojem  vegánstvo  aby

nedochádzalo k dezinterpretácii. Vegánstvo nevníma ako stravovací smer, ktorý by mal byť dávaný

do súvislosti s vegetariánstvom. Vidí ho ako informovaný životný postoj a štýl, ktorý má potenciál

narozdiel  od liberálneho vegetariánstva  rozpoznať  previazanosť  vykorisťovania  v kapitalistickej

spoločnosti (Dominick 2012, s. 6). Problém vidí v tom, že mnoho ľudí, ktorí sa nazývajú vegánmi

dokázalo  prijať  etické  a  environmentálne  hodnoty  smerom  k  mimoľudským  zvieratám,  ale

nedokázalo pochopiť úzke prepojenie zákonov spoločnosti s prírodou. Paralely s týmto zmýšľaním

nájdeme aj u Kolesára:

„Mnoho  lidí  považuje  veganství  za  součást  vegetariánství.  Nesouhlasím.  Veganství

překračuje vegetariánství nejen mírou vhledu na zbytečné trápení a zabíjení zvířat, ale také svým

potenciálem. Vegetariánství je pozitivní v tom, že odmítá konzumaci masa, a s tím spojené zabíjení,

a negativní v tom, že neodmítá a napomáhá konzumaci mléka a vajec, a s tím spojenému trápení a

zabíjení. Právě proto je důležité popularizovat a šířit veganství nikoli jako součást vegetariánství,

ale jako samostatný kulturní směr.“ (Kolesár 2007)

Pri snahe o ilustráciu dôvodov k holistickému revolučnému zmýšľaniu Dominick uvádza, že

k  vykorisťovaniu  zvierat  dochádza  hlavne  z  toho  dôvodu,  lebo  z  toho  majú  kapitalisti  zisk.47

Upozorňuje však, že bojkotom priemyslu využívajúceho zvieratá sa mnoho nemení, pretože zisk je

len  jedným z mnohých faktorov a  spoločenských vzťahov, ktoré podporujú využívanie zvierat.

Zaraďuje tam kresťanstvo a s tým súvisiacu ideu podrobenia zvierat  a prírody.48 Vyjadruje sa k

vivisekcii,  kde  politických  radikálov  upozorňuje,  že:  „Je  nutné pozorovat  zvířata  v  jejich

přirozeném prostředí  a  tam,  kde  je  to  možné,  napodobit  jejich  vztahy  se  životním prostředím

a přenést je do prostředí svého.“ (Dominick 2012, s. 8) V tomto výroku nachádzame podobnosť s

myslením Kropotkina, ktorý, ako bolo ukázané v historickej časti, premýšľal rovnakým smerom aj

keď sa neodkazoval k vivisekcii.  Ďalším z faktorov je speciesizmus, ktorý dáva do súvislosti  s

rasizmom a poukazuje aj na súvis feminizmu a vegánstva, pričom sa tiež odkazuje na spomínanú

47 Ponúka sa pochybnosť, ako je potom možné, že aj za socializmu existovali veľkochovy. Anarchisti sa však 
vymedzujú voči štátnemu socializmu, ktorý vidia ako ľaví kapitalizmus, kde je jediným kapitalistom štát. Okrem 
toho, na blogu Species and Class (druh a trieda), ktorý sa zaoberá ľudsko-zvieracími vzťahmi zo socialistickej a 
anarchistickej perspektívy, je možné nájsť názory, ktoré hovoria, že nie je ani tak otázkou či v slobodnom 
bezštátnom socialistickom usporiadaní bude dochádzať k vykorisťovaniu zvierat, ale či môže byť niečo ešte horšie 
ako kapitalizmus a nedotknuteľné súkromné vlastníctvo, pozri (Vincent 2015). 

48 V tomto bode by s ním pravdepodobne nesúhlasil Tolstoj a mnoho ďalších autorov, pretože výkladov biblických 
textov existuje niekoľko a veľa kresťanských mysliteľov vnímalo kriticky cirkev a „mainstreamové“ kresťanstvo. 
Úryvky z kresťanských textov, ktoré sa vyjadrovali pozitívne ku vzťahu ku zvieratám nájdeme v knihe 
spomínaného autora Jana Čejku Zvířata jsou naši bližní (Čejka 2010). 
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knihu od Carol Adams Sexuálna politika mäsa (2010). Zaujímavím je porovnávanie paralel medzi

ageizmom a využívaním zvierat: „Podobně jako u zvířat: s utiskovanými ageismem je zacházeno

jako s objekty postrádajícími jedinečnou osobnost a hodnotu. Jsou vykořisťováni, kdekoliv je to

možné,  lidé se  s  nimi  pomazlí,  kdykoliv  jsou považování  za rozkošné,  ale  téměř  nikdy nejsou

respektování tak,  jako dospělí  lidé.  Skutečnost,  že děti,  postarší  a zvířata jsou živoucí,  myslící,

vnímající bytosti, se jaksi ztrácí ve výpravě dospělých za nadvládou a mocí.“ (Dominick 2012, s. 8) 

Rozoberá aj podstatný koncept vo vzťahu k anarchistom a tým je štát. Ten spolu so zákonmi

vidí  na  strane,  ktorá  je  proti  zvieratám a  ich  zájmom – či  už  dotáciami  na  živočíšnu výrobu,

vivisekciou na vojenské účely alebo represívnym charakterom voči osloboditeľom zvierat a tým, že

chráni záujmy priemyslu, ktorý využíva zvieratá. Vysvetľuje, že legislatívny zákaz mäsa by vyvolal

viac škody ako úžitku, tak ako sa to stalo pri zákaze alkoholu v USA, ktorý bol príčinou hrubého

násilia a zločinov. Na spoločenské tlaky o potrebe drog a mäsa by podľa Dominicka mali vegáni

odpovedať zničením takej spoločnosti (Dominick 2012, s. 9). Opäť nachádzame podobné názory aj

v textoch českého aktivistu: „Nevěřím, že k lepšímu může vést zákon a jeho represivní ochrana

zvířat, protože to je řešení silou a strachem bez směřování k něčemu bez síly a strachu (Zákon stojí

a zůstává na síle a strachu. Bez nich není nic.).“ (Kolesár 2008a)

 Podobne ako  Best  sa  zamýšľa sa nad tým, ako koreluje  využívanie zvierat  s  prejavmi

násilia v spoločnosti a dochádza k rovnakému názoru. Považuje za absurdné aby vznikla spoločnosť

slobodných ľudí zatiaľ čo bude zneužívať zvieratá, čo je výčitka smerom k radikálom. Píše však, že

je  to  obojstranný proces.  Smerom k vegetariánom a vegánom vysvetľuje,  že pri  strate  moci  je

tendencia vymáhať si ju na nižších pozíciách (Dominick 2012, s. 9). To znamená, že ak šéf potrestá

podriadeného, často to smeruje dole v hierarchii vzťahov, smerom k robotníkom, ženám, deťom a

ak je s ľuďmi zachádzané zle, často sú zvieratá terčom vydobytia dôstojnosti a vybitia frustrácie.

Kolesár ide v myšlienkach podobným smerom, keď hovorí, že boj za oslobodenie zvierat nemožno

separovať od ostatných sociálnych problémov. 

„Co chcete po ženské, která vstane ráno v šest, nachystá dětem svačinu, na osm nebo deset

hodin jde do práce, která ji nebaví, ubíjí a otupuje a o kterou se ještě bojí, pak jde domů a počítá

prachy na jídlo a pro děcka na školní pomůcky, uvaří, vypere, vypne se u telenovely, potom se

podívá na zprávy v televizi a vidí tam záběry z jatek, kde se mlátí zvířata nebo je někdo řeže ještě

živé a v další zprávě se dozví, že ceny energie a s tím i všechno ostatní zase půjde nahoru. Jídlo,

nájem, doprava… Která zpráva bude pro ni horší? Kolik prostoru a síly jí zbývá na soucit? Kolik

prostoru a síly jí zbývá na uvědomění si souvislostí?“ (Kolesár 2008a) 

Dôležitý  koncept,  s  ktorým  pracuje  je  odcudzenie.  Na  základe  neho  vysvetľuje,  že

zneužívanie  zvierat  v  akomkoľvek  smere  nie  je  z  nejakej  zlej  ľudskej  podstaty,  ale  preto,  že
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dôsledky tohto konania sú ľuďom, resp. spotrebiteľom vzdialené a cudzie tým, že sú odstránení z

výrobného procesu.  Preto  by si  mali  podľa  neho uvedomiť,  že  tak  ako je  ľuďom predkladaná

dichotómia človek – zviera, ktorej z anti-speciesistického pohľadu dokážu vzdorovať, tak by mali

vzdorovať  aj  iným utláčateľským dichotómiám a  zaujímať  sa  aj  o  pôvod  výrobku  z  hľadiska

ľudských práv49 (Dominick 2012, s. 10–11). 

Tak sa dostávame k riešeniam, ktoré  Dominick ponúka. Odkazuje ku svojmu pochopeniu

revolúcie ako k zmene, ktorá je v prvom rade zmenou myslenia a konfrontáciou každej myšlienky a

každého praktického kroku v  živote.  Každá činnosť  v  živote  pre  neho predstavuje  potenciálne

miesto  pre  šírenie  myšlienok  oslobodenia  a  dôležité  je  preňho  to,  aby  si  každý  vytváral  svoj

alternatívny svet tu a teraz. To znamená, že spochybňovanie všetkých foriem útlaku a hierarchie by

sa malo stať životným štýlom všetkých vegánov aj  anarchistov a stať sa tak veganarchistami a

veganarchistkami,  a tí  čo tak nespravia,  nie sú podľa neho skutočnými anarchistami  (Dominick

2012, s. 13).  Kolesár sa k tejto problematike vyjadril následovne: „Mé poznávaní, mě přivedlo k

tomu, že, mírně řečeno, připadal bych si nekonzistentní a nelogický, kdybych byl veganem a nebyl

anarchistou. … Potřebujeme více anarchie v ochraně zvířat.“ (Kolesár 2007)       

Mohlo by sa zdať, že celý tento koncept je zameraný veľmi individualisticky na osobnú

zmenu a na snahu o „ten správny“ životný štýl a to ostatné potom nejak nastane. Zrejme mu to bolo

od revolučných radikálov vyčítané, a preto v doslove v neskoršom vydaní vysvetľuje svoj postoj.

Uvedomuje si, že osobná zmena aj keby nastala u veľkého množstva ľudí nebude mať dosah na

štruktúry spoločnosti50.  To ale  nevidí  ako dôvod k tomu upustiť  od životného štýlu,  ktorí  chcú

dosiahnuť po revolučnej  zmene a  nevidí  šancu k vytvoreniu spoločnosti  bez mäsa a  bez iných

druhov útlaku bez toho, aby sa toho vzdali v súčasnosti  (Dominick 2012, s. 15). Upozorňuje tak

znova na trend tradičného ľavicového ekonomického redukcionizmu smerom k ich „hlavnému“

problému. 

4.1.3. Zhrnutie Ι

Zhrňme si doterajšie výsledky analýzy. Antiautoritatívnych osloboditeľov zvierat, či už ich

zaradíme pod Bestovu typológiu ako ALM alebo pod Dominickov koncept veganarchizmu môžeme

49 Pre ilustráciu, tejto téme sa venuje vo svojom texte Etické otazníky „etické spotřeby“ aj český anarchista Lukáš 
Borl. Rozoberá tam z anarchistickej perspektívy spotrebu produktov, ktoré vegáni považujú za etické. Odkazuje sa 
prevažne na relatívnosť etického konzumu v rámci kapitalistickej ekonomiky a na jej schopnosť ponúknuť vhodný 
výrobok, ktorý premení jedincovo konanie v pasívny konzum, z ktorého kapitalizmus ťaží a naviac aj bez 
vyriešenia pôvodnej príčiny „vzdoru“, pozri (Borl 2013).

50 Tiahnutie anarchistov k individualistickému životnému štýlu bolo a je veľkou témou v radikálnom 
antiautoritárskom prostredí. Zaoberal sa tým sociálny ekológ Murray Bookchin vo svojom texte Sociální 
anarchismus nebo anarchismus jako životní styl? Nepřemostitelná propast, pozri (Bookchin 2012).
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definovať  ako  ľudí,  ktorí  sa  snažia  o  holistickú  analýzu  príčin  útlaku  a  z  toho  dôvodu  majú

pripomienky k ich slabému reflektovaniu od radikálnych ľavičiarov aj ochrancov zvierat. Zároveň

je  u  nich  silné  presvedčenie,  že  vegánstvo  ako  životný  štýl  je  nutnou  podmienkou  pre

konzistentnosť v teórii aj praxi.  

Medzi hlavné body ich kritiky smerom k iným radikálnym ľavičiarom patrí prevažne: 1.

nedostatočná  konfrontácia  (od  ktorej  sa  odvíja  väčšina  ostatného)  antropocentrizmu  a  jeho

neoddeliteľného  prejavu  speciesizmu  v  zmýšľaní,  konaní  aj  životnom  štýle,  2.  častý

redukcionistický  pohľad  na  príčiny  a  prejavy  útlaku  a  nadvlády  smerom  len  k  ekonomickým

štruktúram, 3. nekonzistentnosť postoja – ich welfare prístup vo vzťahu k právam zvierat narozdiel

od abolicionistického vo vzťahu k právam ľudí,  4.  slabá analýza hierarchie od útlaku zvierat  a

prírody smerom do spoločenských vzťahov. 

Ich  kritika  smerom  k  ochrancom  zvierat  zahŕňa  prevažne  následovné:  1.  nedostatočné

uvedomenie si prepojenia útlaku ľudských a mimoľudských zvierat,  ktorý podľa nich vychádza

dnes prevažne z kapitalistickej ekonomiky, 2. z toho vychádza ich kritika k „single-issue“ tendencii

ochranárov, teda k zameraniu sa len na mimoľudské zvieratá bez širšieho rámca, 3. nepochopenie

štátu a zákonov ako spôsobov legitimácie vykorisťovania, 4. z dlhodobej perspektívy neefektívne a

kontraproduktívne  tendencie  tiahnuť  k  reformizmu,  legislatívnym  úpravám  a  čisto  legálnym

spôsobom zmeny, ktoré legitimizujú systém založený na komodifikácii zvierat,  5. opačne ako u

ľavičiarov, nepochopené účinky hierarchie od spoločenských procesov a vzťahov (ekonomických,

politických, kultúrnych, medziľudských) smerom k útlaku a zneužívaniu mimoľudských zvierat.

Zároveň nachádzame určité rozpory v definovaní toho, čo by mali vegánski antiautoritári

robiť  k  dosiahnutiu  ich  cieľa.  Zatiaľ  čo  Steven  Best  v  rámci  ALM  kladie  dôraz  viac  na

intersekcionalizmus  a  budovanie  silného  radikálneho  sociálneho  hnutia  v  spojení  s  ľavicovými

hnutiami a na priame akcie, Brian Dominick vo svojich tézach často dochádza k nekonzistentnosti.

Jeho chápanie revolúcie  ako vnútorného procesu,  ktorého vyvrcholením bude zmena štruktúr  v

spoločnosti je v protiklade zmenám hodnôt u ľudí, zatiaľ čo na nich majú vplyv vládnuce inštitúcie

spoločnosti. Aj keď sa v doslove vyjadril, že si to uvedomuje, stále nevysvetľuje ako k takej zmene

hodnôt u ľudí má prísť a ponúka riešenie spojené len s individuálnym životným štýlom a snahou o

zmenu blízkeho okolia. Z vedeckého hľadiska chýba znalosť o tom, ako sa hodnoty v spoločnosti

menia.51 

51 V českom prostredí sa napríklad zmenou hodnôt zaoberali autori vo výskume, ktorý skúmal dopady 
socioekonomických a politických zmien na hodnoty a vzorce správania. Na základe typológie od S. Schwartza 
zistili, že medzi staršou generáciou socializovanou počas socializmu a mladšou generáciou došlo ku zmene hodnôt 
okrem iného aj na základe toho, že sa zmenil politický diskurz smerom k hodnotám univerzalizmu a benevolencie, 
ktoré zahrňujú sociálnu spravodlivosť, porozumenie, toleranciu, ochranu prírody a podobne, pozri (Danis et al. 
2011). Nahráva to teda viac k riešeniu pomocou silných sociálnych hnutí.
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4.2. Anarchizmus a koncepty a prístupy k mimoľudským zvieratám

V  tejto  druhej  línii  analytickej  časti  práce  prichádza  analýza  názorov  anarchistov  a

komparácia s radikálnymi časťami hnutia za oslobodenie zvierat, teda s Bestovým popisom smeru

ALM a s konceptom veganarchizmu od Dominicka. Členovia anarchistického hnutia sa snažia zo

svojej perspektívy kriticky nazerať na myšlienku práv zvierat a vegánstva, no ich texty nie sú (zo

samotnej podstaty anarchizmu, že hierarchie by mali byť zničené a častého prekrývania radikálov a

ich aktivít) vo výslovnom protiklade tým predchádzajúcim, skôr ide o rozdielny uhol pohľadu na

témy spojené s mimoľudskými zvieratami.

4.2.1. Vegánstvo – stimul alebo brzda oslobodenia?

Anarchizmus  stál  historicky  vždy  po  boku  hnutí,  ktoré  bojovali  proti  útlaku  ľudí.

Upozorňoval však na to, aby nedochádzalo len k úzkemu zameraniu sa na svoj emancipačný boj,

ale  aby dochádzalo  k prepájaniu s  inými  hnutiami,  pretože udržovanie sa  vo svojom vlastnom

tematickom a záujmovom okruhu často skončilo len u reforiem systému, ktorý je vlastne príčinou

ich  boja  (Tomek  a  Slačálek  2006,  s.  17). Inak  tomu  nie  je  ani  v  rámci  snahy  o  oslobodenie

mimoľudských  zvierat.  Keďže  anarchizmus  je  možné  veľmi  dobre  spojiť  s  ekológiou  do

ekoanarchizmu52,  mnoho anarchistov vo svojich textoch dokáže reflektovať aj  speciesizmus ako

ďalšiu neprijateľnú formu hierarchie vzťahov. To však neznamená, že nekriticky prijímajú názory,

životný štýl či metódy prezentované ochranármi zvierat, a to ako tých umiernených a liberálnych

tak radikálnych. Analyzujme a porovnajme teda texty radikálov z oboch skupín, pričom je mojou

snahou vyberať najpodstatnejšie argumenty, z ktorých niektoré sa vyslovene opierajú či dopĺňajú

názory Dominicka a Besta.

Ako už bolo naznačené,  najväčším problémom je pre mnohých anarchistov životný štýl

spojený s ich snahou o oslobodenie zvierat a tým je vegánstvo. Často ho označujú ako konzumnú

aktivitu  a  druh  náboženstva  (Gelderloos  2008), falošnú  opozíciu  (Anonymus  2009b), ako

devastačne liberálne  (Anonymus 2009a) či  jednoducho ako niečo,  čo nedokáže v kapitalistickej

spoločnosti  zabrániť  násiliu  na  zvieratách  a  preto  je  snaha  o  konzumnú  čistotu  a  stravovací

puritanizmus často (z rôznych dôvodov) kontraproduktívna  (subversive energy 2012). Títo rôzni

jedinci či kolektívy píšu, že si uvedomujú zo svojich anarchistických pozícii túžbu po odstránení

dichotómie človek -  zviera,  ale  je nejasné,  prečo by to malo zahrňovať aj  vegánstvo, keďže aj

mnoho  vegánov  vie,  že  bojkotom  živočíšnych  potravín  a  produktov  nedochádza  k  reálnemu

zachraňovaniu zvierat a že túžba úplnej etickej čistoty je nedosiahnuteľná. Anarchisti pociťujú, že

52 Pozri (Ruman 2006; Bruce 2014; Purchase 2002).
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ich  to  tlačí  do  určitej  špecifickej  role53,  ktorá  akceptuje  status  konzumenta  a  povzbudzuje  do

„etického“ konzumu namiesto toho, aby sa snažili o konfrontáciu kapitalizmu. Zatiaľ čo pre Besta,

Dominicka a iných radikálov z radov ALM je vegánstvo dôležitá súčasť vzdorovania speciesizmu a

je pre nich nutné zaradiť ho do svojho životného štýlu,  títo anarchisti  vo svojich textoch často

uvádzajú, že: „... a person can be against speciesism without being vegan in the same way that one

can be against industrial civilization while driving a car.“54 (subversive energy 2012, s. 5), zároveň

si uvedomujú, že: „Unlike veganism, animal liberation is, in my view, an important part of a full

anarchist movement.“55 (Gelderloos 2008, s. 11) Konzum spojený nie len s vegánstvom však chápu

ako niečo, čo pomáha sociálnemu násiliu (subversive energy 2012, s. 5) alebo niečo čo podporuje

kapitál a ničí planétu a v konečnom dôsledku jeho bojkot nefunguje (Gelderloos 2011, s. 8). Z toho

dôvodu je občas prítomné aj  poukázanie na kradnutie v obchodoch, ktoré považujú za morálne

obhájiteľné  (Gelderloos  2011,  s.  12) alebo  na  freeganstvo56,  ako  sa  píše  na  webe  známeho

anarchistického kolektívu Crimethink: „In the meantime, rather than practising veganism, I practise

"freeganism." I know that as long as I participate in the mainstream economy, whether I am buying

vegan or non-vegan products, I am supporting the corporations which represent world capitalism.“57

(CrimethInc. Ex-workers' Collective) 

Kolektív subversive energy označuje Dominickovu tézu o revolúcii ako o osobnej zmene za

naivnú a zhoduje sa skôr s Bestovou definíciou ALM, pretože kladú dôraz na priame akcie a útok

voči hierarchickým štruktúram. Naopak, v čom sa s Bestom nezhodnú je to, že  zatiaľ čo Best vidí

vo vegánstve a vegánoch potenciálnu revolučnú silu, pre nich vegánstvo nemôže byť nikdy viac ako

životný  štýl,  ktorý  odvádza  pozornosť  od  budovania  skutočne  revolučného  antikapitalistického

projektu. Problém vidia aj v apolitickosti podstaty vegánskeho životného štýlu a jeho schopnosti

zapasovať sa do každej sféry. Preto považujú za možné spojiť svoj boj s radikálmi z ALM v rámci

priamych akcii, ale nezhodnú sa v ich moralizovaní58 a zameraní sa hlavne na zvieratá. Nachádzame

53 Poukazujú tak na to, že všetka zodpovednosť za to čo ľudia nakupujú a konzumujú padá na nich samotných a to je 
podľa nich dôvod, prečo je to prezentované ako voľba, nie ako rola, do ktorej sú násilne tlačený (Gelderloos 2011, 
s. 8). S podobným uvažovaním pracuje aj známy sociológ Ulrich Beck, ktorý poukazuje na to, že v 
individualizovanej spoločnosti je väčšina spoločenských či ekologických rizík prenášaných na jedincov a ich 
individuálne (konzumné) správanie a tlačí tak na to, aby to riešili oni sami zmenou svojich návykov, pozri (Beck a 
Vochoč 2011).

54 „... človek môže byť proti speciesizmu bez toho, aby bol vegán, presne tak isto ako môže byť proti priemyselnej 
civilizácii a jazdiť na aute.“ (vlastný preklad)

55 „Narozdiel od vegánstva, oslobodenie zvierat je z môjho pohľadu dôležitou súčasťou úplného anarchistického 
hnutia.“ (vlastný preklad)

56 Freeganstvo je termín, ktorý označuje životný štýl spojený s redukovaním konzumu a snahou o vyjadrenie prevažne
politického, sociálneho či environmentálneho názoru. Jedlo, oblečenie a iné potrebné veci sú získavané pomocou 
dumpster divingu, teda v kontajneroch, najčastejšie pri supermarketoch a veľkých obchodných strediskách.

57 „Do tej doby, radšej praktikujem freeganstvo ako vegánstvo. Viem, že kým sa zapájam do ekonomiky, či už 
nakupujem vegánske alebo nevegánske produkty, podporujem korporácie, ktoré predstavujú svetový kapitalizmus“ 
(vlastný preklad)

58 Moralizovanie je podľa nich niečo, čo tlačí jedincov do toho, aby žili podľa týchto morálnych konštruktov, ktoré 
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v ich textoch naznačovanie, že Best až príliš idealizuje ALM ako primárne antikapitalistické, a že

stále je u nich viditeľné „single-issue“ zameranie - napríklad tým, že často dochádza k prekrývaniu

a participácii členov ALM aj v rámci legálnych častí ARA, alebo preto, lebo často po akciách ALF

v  komuniké  uvádzajú,  že  bojujú  za  oslobodenie  zvierat  bez  spomenutia  ľudí  či  kapitalizmu.

Zároveň dochádza k rozporu v zaradení anarchizmu, ktorý  Best radí pod radikálnu ľavicu, oni sa

však voči tomu označeniu vymedzujú a nepovažujú sa za súčasť ľavice, ktorú vidia ako liberálne

ideologickú (subversive energy 2012, s. 8–9). Upozorňujú aj na mizantropické prejavy niektorých

radikálov z ALF, s ktorými sa ako anarchisti nedokážu stotožniť. Podobné prejavy je možné nájsť aj

u Kolesára, ktorý píše:

„Před pár lety vznikla skupina Only One Solution (O.O.S.) vycházející z přesvědčení, že svět

není jen o člověku a že pokud jeden živočišný druh působí kolem sebe tak velké množství trápení, je

k obecnému prospěchu zničení takového živočišného druhu. Ve svém manifestu uvádí, že nejsou

vedeni a vedené nenávistí, jen, že není jiná cesta. Říkají, že historie a každodenní realita ukazují, že

se nelze spoléhat na lidský soucit, že lidé se nikdy nevzdají nadvlády nad nelidmi, že síla je příliš

návyková a nadvláda příliš pohodlná, že záchrana několika zvířat, včetně změny několika lidí, je

nedostatečná. A jak přijdou ta zvířata, jež jsou teď v trápení, k našemu čekání? Přijmeš-li fakt, že

svět není vlastnictvím člověka a podíváš-li se takto na svět  působení člověka v něm, zbavený všech

člověkem vytvořených morálních i amorálních pravidel, přestane se zdát toto řešení šílené nebo

přinejmenším více šílené než to, co se světem udělali lidé.“ (Kolesár 2007)

Vidíme teda,  že táto námietka anarchistov nie  je neopodstatnená a skutočne dochádza k

prejavom mizantropizmu aj u tohto hnutia. Ten by sa podľa nich nemal v anarchistickom zmýšľaní

objavovať a preukazuje nekonzistentnosť v tendencii k holistickému zmýšľaniu u ALM a preto ho

nevidia ako anarchistické, ale len ako militantnú odnož ochranárov zvierat (subversive energy 2012,

s. 10).59

Tak  isto  dochádza  k  rozporom  ani  nie  tak  v  pochopení  zákonov  a  práv  ako  skôr  v

teoretickom aj praktickom prístupe k nim. Zatiaľ čo Best, ako bolo poukázané, prezentuje u ALM

pohľad, ktorý prekračuje hranice zákona ak je  daný zákon zlý ku zvieratám, títo  anarchisti  ich

nerozdeľujú na dobré a zlé, ale chcú vzdorovať všetkému, čo je definované štátom. Poukazujú tak

znova  na  nekonzistentnosť  postoja  ALM,  ktorý  oslavuje  legálne  zákazy  určitých  typov

však oni odmietajú a a dávajú dôraz na túžby a vášeň (subversive energy 2012, s. 11–12) alebo na potreby a želania 
(Gelderloos 2008, s. 5). Morálku tvoria autority a voči tým sa vymedzujú a nechávajú na ľuďoch samotných aby 
zvážili svoje konanie v rámci súčasného systému. Narozdiel od morálky, ktorá im káže čo je dobré a čo zlé, pri 
slobodnom rozhodovaní dochádza k pocitu oslobodenia osobnosti (Anonymus 2009b, s. 14–16). Poukazuje to na 
silný dôraz na individuálnu slobodu v ich anarchistickom myslení.

59 Podobné spochybňovanie zaradenia ALF pod anarchizmus nachádzame aj u iných textov (Anonymus 2009a, s. 19–
22), (Anonymus 2009b, s. 24–26).
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vykorisťovania  zvierat  (Anonymus  2009b,  s.  30) a  zároveň  hovorí,  že  chce  vzdorovať  štátu.

Poukazujú na to, že štát dovolí len také zákony, ktoré ho neohrozujú, alebo ktoré tak nepriamo

potlačujú vzburu.  Koncept práv v ich chápaní nepredstavuje stimul k politickej imaginácii,  ako

uvádza  Best, ale skôr tlačí ľudí do reformného postoja, namiesto toho aby zničili systém, ktorý

vidia ako utlačovateľský. Upevňuje to tak podľa nich moc štátu (subversive energy 2012, s. 12).

„Humans and all other animals are much more free and full outside of legal frameworks, without

rights...“60 (Gelderloos 2008, s. 5)

Posledný problém, na ktorý sa zameriame je časté odkazovanie sa na prirodzenosť vzťahu

človek - zviera u „primitívnych“ a domorodých spoločností, ktoré považujú za harmonickú súčasť

Zeme. Tieto príklady rozpoznávame aj v historickom myslení Reclusa a rovnako sa na ne odkazujú

aj niektorí dnešní anarchisti. Zároveň nachádzame časté odvolávanie sa na ekologické argumenty

proti  vegánstvu.  Austrálsky  autor  zaoberajúci  sa  anarchizmom  Graham  Purchase  vo  svojej

publikácii Anarchizmus a ekológia (2002) preukazuje podobné myslenie: „Otázky vegetariánstva a

práv zvierat nie sú pre anarchistov ani zďaleka nové. Zatiaľ čo sa argumenty proti jedeniu mäsa a

zvlášť proti pokusom na zvieratách zdajú byť presvedčivé, ekologické argumenty proti humánnemu

využívaniu  zvierat  a  jedeniu  mäsa  sa  už  po  preskúmaní  zdajú  byť  presvedčivé  oveľa  menej.“

(Purchase 2002, s. 98) Zatiaľ čo správne poukazujú na to, že vegánska strava v súčasnom systéme

nemusí byť automaticky environmentálne priaznivá  (Gelderloos 2008, s. 7), a že môže existovať

spoločnosť, ktorá je ekologicky udržateľná aj keď konzumuje mäso (subversive energy 2012, s. 6),

neznamená to automaticky, že pôvodné a domorodé spoločenstvá boli  vždy v čistej  harmónii  s

prírodou  a  mimoľudskými  zvieratami.  Ich  argumentácia  často  pripomína  „mýtus  ušľachtilého

divocha“.  Welfare  prístup  (ktorý  automaticky  nemusí  byť  len  súčasťou  štátnej  spoločnosti)  sa

ukazuje teda aj  medzi anarchistami,  keď sa odkazujú na využívanie zvierat  v rámci ekologicky

udržateľného poľnohospodárstva, napr. sliepky na hnojenie a prehrabávanie pôdy, ktoré zároveň

môžu byť využité na vajíčka a prípadne aj mäso (Gelderloos 2008, s. 4) či dobytok na spásanie a

obnovovanie  krajiny  (Gelderloos  2008,  s.  5).61 Iní  dávajú  prednosť  tzv.  mikrostatku,  ktorý  je

ekologicky menej náročný.62 Títo anarchisti teda upozorňujú na to, že problémom nie sú ani tak

samotné  živočíšne  produkty  a  ich  pojedanie,  ako skôr  samotná  organizácia  systému súčasného

priemyselného poľnohospodárstva. Na samotnom akte zabitia nevidia nič zlé a opäť sa odvolávajú

na prírodu a jej  zákony. Tam podľa nich nedochádza pri  zabíjaní  zvierat  medzi  sebou nutne k

60 „Ľudia a všetky ostatné zvieratá sú oveľa slobodnejšie a úplné mimo právnych rámcov, bez práv...“ (vlastný 
preklad)

61 Je treba pripomenúť, že to je možné uskutočňovať aj nezištne. Zároveň existujú aj koncepty vegánskej 
permakultúry, pozri (Wikipedia, the free encyclopedia 2015b).

62 „Termín „mikrostatok“ sa vzťahuje na malé potravinárske zvieratá, ako zajace, kačice a „menšie-ako-normálne“ 
verzie lovných a farmárskych zvierat, napríklad “mikroprasatá“ a „mikrodobytok“.“ (Purchase 2002, s. 101)
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násiliu, pretože násilie chápu ako akt nadvlády dosahovaný sociálnou kontrolou. Konzistentne tak

reflektujú to, že každá konfliktná situácia, pri ktorej by mohlo dôjsť k zabitiu potrebuje vlastnú

analýzu kontextu. „There is no systematic violence in the wild, but, instead, momentary expressions

of specific passions.“63 (subversive energy 2012, s. 14) „There is no coherent morality or ethics

rooted in nature that can view the killing and eating of animals as wrong. In nature, killing and

eating  something  is  a  respectful,  intimate  activity,  and  a  necessary  part  of  natural  cycles.“64

(Gelderloos 2008, s. 5) Zabitie tak považujú všeobecne za ospravedlniteľné. Nekonzistentnosť sa

však prejavuje u mimoľudských zvierat, kde by malo z anarchistickej pozície dochádzať k podobnej

argumentácii ako u ľudí a ich sociálnej kontroly, teda že by sa nemalo uchyľovať k väzneniu a

využívaniu zvierat smerujúcemu k vykorisťovaniu pre vlastný ľudský úžitok, ktorý je obhajovaný

ekologickými argumentami. Je to z dôvodu samotného princípu anarchizmu, ktorý zhŕňa Ondřej

Slačálek  vo  svojom článku  o  súčasnom anarchizme,  teda:  „Na  jedné  straně  se  nesmí  rovnost

zvrhnout v rovnost spočívající v tom, že budou všichni stejně nesvobodní, na druhé straně nelze

akceptovat to, že něčí svoboda existuje na úkor druhého.“ (Slačálek 2005) Ak by bol tento princíp

aplikovaný doslovne a zahrňujúci aj mimoľudské zvieratá, znamenalo by to, že ľudská sloboda by

nemala  byť  dosahovaná  na  úkor  zvierat.  Bestovu  výčitku  o  aplikovaní  unikátnych  ľudských

podmienok sociálneho života na mimoľudské tvory nachádzame teda aj u anarchistov.

4.2.2. Zhrnutie ΙΙ 

Na  oboch  stranách  radikálov  dochádza  k  nekonzistentnosti  v  myslení,  čo  z  nášho

výskumného  hľadiska  automaticky  neimplikuje,  že  to  je  dobré  alebo  špatné,  implikuje  to  skôr

rozdielne  preferencie  a  prístup  vo  vnímaní  anarchizmu  a  antiautoritárskych  myšlienok,  ich

praktického uskutočňovania a ich presahu na mimoľudský svet. Jednoznačne sa zhodujú vo svojej

kritike  smerom  ku  kapitalizmu  a  k  umiernenejším  a  čisto  legálnym  spôsobom  dosiahnutia

oslobodenia  zvierat.  Spája  ich  teda  metóda priamej  akcie  ako  dôraz  na  priame konfrontovanie

mocenských inštitúcii. Takisto ich spája dôraz na vzdorovanie speciesizmu, ktorý zhodne vidia ako

jednu z hierarchických štruktúr plodiacu útlak. 

Na čom sa však nezhodnú, je životný štýl, ktorý by mal myšlienku oslobodenia sprevádzať.

Best, Dominick a iní radikáli zo smeru ALM dávajú dôraz na praktikovanie vegánstva, a to ako v

súčasnom systéme tak aj v bezštátnom nekapitalistickom usporiadaní. Aj keď upozorňujú zhodne s

anarchistami, že v rámci súčasnej spoločnosti je etická spotreba oxymoron, považujú za dôležité a

63 „V prírode neexistuje systematické násilie, naopak dochádza tam k okamžitým prejavom špecifickej vášne.“ 
(vlastný preklad)

64 „V prírode nie je žiadna zakorenená morálka alebo etika, ktorá by videla zabíjanie a jedenie zvierat ako zlé. 
Zabíjanie a jedenie niečoho v prírode je úctivá a intímna činnosť a nevyhnutná súčasť prírodných cyklov.“ (vlastný 
preklad)
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teórii  odpovedajúce  odmietnuť  konzumáciu  živočíšnych  produktov  už  teraz.  Mnohí  anarchisti

naopak v súčasnosti radšej uprednostňujú freeganstvo či krádeže, pri ktorých podľa nich odpadá

nutnosť  moralizovania  v  následnej  decentralizovanej  spoločnosti,  ktoré  vnímajú  autoritatívne  a

odpadá aj možnosť upadnutia k reformizmu za dosahovanie parciálnych úspechov k vegánstvu. Z

toho vyplýva ich kritika radikálov z ALM, u ktorých upozorňujú na nekonzistentnosť v holistickom

zmýšľaní pri právach, na nebezpečenstvo mizantropizmu a na stále prítomný „single issue“ pohľad

a idealizovanie svojho antikapitalistického presahu.

Dokážeme identifikovať anarchistické reflektovanie antropocentrizmu a speciesizmu (aj keď

nie úplne dôsledné) a intersekcionalistický prístup, teda dôraz ku konfrontácii príčin a prejavov

útlaku a nadvlády aj mimo ekononomických faktorov. Avšak napriek tomu, že sami sa ideologicky

vyčleňujú z ľavice, nachádzame u týchto anarchistov dva zo štyroch bodov, ktoré sme si definovali

ako kritiku od Besta smerom k radikálnym ľavičiarom. Prvým je to, že sa u nich prejavujú prvky

zmýšľania smerom k welfare postoju k zvieratám, ktoré obhajujú ekologickými argumentami a

výhodou  pre  ekologické  obnovovanie  ekosystémov. Druhou  výčitkou  Besta,  aplikovateľnou  na

daných  anarchistov,  je  slabá  analýza  hierarchie  od  útlaku  zvierat  a  prírody  smerom  do

spoločenských  vzťahov.  Poukazuje  na  to  odvolávanie  sa  na  prirodzenosť  zabíjania  v  prírode,

pričom akt zabitia vidia ako nenásilný z dôvodu neexistencie sociálnej kontroly a hierarchickej

nadradenosti v potencionálnej nehierarchickej bezštátnej spoločnosti. Táto kontrola sa však znova

ustanovuje pri domestikácii zvierat a ich využívaní, aj keď s ohľadom na množstvo ich potrieb a

požiadavkov, pričom tak existuje možnosť opätovného panského postavenia voči mimoľudským

zvieratám a prírode. 

32



5. Záver

Cieľom  tejto  práce  bolo  poukázať  na  rôzne  tendencie  a  prístupy  v  rámci  radikálneho,

antiautoritatívneho a antikapitalistického hnutia smerom k mimoľudským zvieratám, ich právam a k

snahe o ich oslobodenie. Ukázalo sa, že anarchistické hnutie je názorovo vo vzťahu k tejto téme

veľmi diverzifikované (historicky aj  v súčasnosti)  a neexistuje  jednotný pohľad,  dokonca ani  v

rámci jedného názorového smeru.  Z povahy samotného anarchizmu nebol počas analýzy textov

objavený názor, ktorý  by  sa  vyjadroval  k  tejto  téme  a  zároveň  by úplne  vylučoval  akékoľvek

praktické zaoberanie sa otázkou práv či oslobodenia zvierat, čo však samozrejme neznamená, že sa

v tomto hnutí takéto názory neobjavujú. Poukazuje to však na určité „klimatické“ nastavenie tohto

hnutia, ktoré tieto myšlienky dokáže často pozitívne reflektovať.  

K  výsledkom  historickej  časti  práce  patrí  následovné.  Tolstoj,  Kropotkin aj  Reclus

preukázali, že zvieratá v ich premýšľaní o spoločnosti, morálke a vzťahu k prírode zastávali dôležité

miesto. Ich pohľad na zvieratá však vychádzal z rozdielnych stimulov a etických postojov. Tolstého

etické presvedčenie a argumentácia vychádzala prevažne z jeho náboženského zamerania. Naopak

Kropotkin, ktorý síce nebol ani vegetarián ani sa priamo nevyjadroval k téme oslobodenia zvierat,

vychádzal vo svojom morálnom myslení zo vzťahov medzi zvieratami a aplikoval ich smerom do

spoločnosti,  pričom  sa  dá  povedať,  že  sa  preukázalo  opodstatnenie  jeho  zaraďovania  do

predchodcov sociálnej ekológie. Mnoho z jeho argumentácii (aj keď zrejme nevedomky) pomáha k

lepšiemu  argumentovaniu  za  pozitívnejší  etický  postoj  k  zvieratám.  Napriek  tomu,  že  s

Kropotkinom zaujímal Reclus jednotné anarchokomunistické zameranie, preukázala sa rozdielnosť

v dôslednosti prístupu ku zvieratám. U Reclusa sme objavili omnoho radikálnejší a rovnostárskejší

postoj k mimoľudskému svetu, ktorý býva niektorými autormi označovaný za hlbinne ekologický.

Jeho problémom je však idealizovanie domorodého „prirodzeného“ vzťahu k zvieratám, z čoho

vyplýva welfare etický prístup, avšak bez zabíjania na potravu. 

Rozdielne  prístupy  sa  prejavili  aj  v  súčasnejšom antiautoritatívnom hnutí.  V prvej  línii

analytickej časti práce boli popísané a analyzované prevažne názory antiautoritárov, ktorí dávajú vo

svojich prácach silný dôraz na oslobodenie zvierat a prezentujú tak smer radikálnych ochrancov

zvierat.  Zároveň  bolo  preukázané  zasadenie,  praktiky  a  činnosť  týchto  ľudí,  ich  zmýšľanie  a

vzájomné problémy s umiernenými ochranármi  zvierat  aj  na území  Českej  republiky. Z týchto

argumentov  boli  definované  hlavné  body  použité  k  analýze  ďalších  anarchistických  textov

vyjadrujúcich sa k tejto téme. Obe skupiny radikálov spája dôraz na priamu akciu ako snahu o

priame  konfrontovanie  hierarchických  štruktúr,  ktoré  považujú  za  vykoristovateľské  –  či  už  k

ľudom,  zvieratám alebo  prírode.  Spája  ich  aj  snaha  o  holistické  zmýšľanie,  ktoré  však  každá

skupina  definuje  inými  argumentami  a  každá  má inú  predstavu o  dôslednom antiautoritárskom
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premýšľaní.  Ukázalo sa, že jedným z hlavných problémov je životný štýl,  ktorý má sprevádzať

oslobodenie  zvierat,  teda  vegánstvo.  Mnohí  anarchisti  preferujú  v  súčasnom  systéme  radšej

freeganstvo,  pričom  obe  skupiny  si  uvedomujú  dôležitosť  vzdorovania  kapitalizmu.

Nekonzistentnosť sa preukázala na oboch stranách analyzovaných v tejto práci. Radikálni ochranári

zvierat  ju  vykazujú  pri  debate o právach,  prejavoch mizantropizmu či  občasnom „single-issue“

prezentovaní sa smerom k verejnosti, z analýzy anarchistov zahrnutých do tejto práce môžeme zase

vyvodiť smerovanie k welfare postoju k zvieratám, obhajovaný ekologickými argumentami s čím

súvisí  nedôsledné  vzdorovanie  speciesizmu  či  idealizácia  vzťahu  „primitívnej“  spoločnosti  k

mimoľudským zvieratám.  

Diskusia

Rád by som teraz na základe výsledkov analýzy prešiel k pokusu o ich interpretáciu. Počas

práce bolo neustálym problémom jasné zaradenie autorov pod určitý antiautoritársky respektíve

anarchistický smer, preto som sa nakoniec rozhodol rozdeliť ich na dva tábory, ten ktorý prezentuje

vegánsky životný štýl a ten,  ktorý ho nepovažuje za dôležitý.  Určitou hypotézou prečo k tomu

dochádza je to, z akého prostredia daný človek prvotne pochádza - či skôr z prostredia ochrany

zvierat alebo z prostredia anarchizmu. To je však ťažké dokázať z dôvodu samotnej povahy tohto

hnutia a jeho potenciálnych nelegálnych činností,  z čoho vyplýva častá anonymita členov a ich

textov. Zároveň je potrebné upozorniť, že výsledky tejto práce nie je možné úplne zovšeobecňovať

na anarchistické hnutie ako celok, skôr na jeho určité vetvy či tendencie. V súvislosti s anarchistami

analyzovanými  v  druhej  línii  analytickej  časti  by  sme  mohli  povedať,  že  zastávajú  post-

anarchistickú  vetvu,  keďže  sa  pri  argumentácii  odvolávali  na  autora  vychádzajúceho  z

individualistického  anarchizmu  a  post-štrukturalizmu.  Tí  upozorňujú  na  to,  že  apel  na

moralizovanie a vytváranie morálky môže byť okrem základu odporu voči moci aj zdrojom nového

útlaku, a preto by si ju mal vytvárať každý jedinec sám na základe voľby.65 V kontexte tejto práce

teda upozorňujú na to, aby sa tlak na vegánsky životný štýl nestal určitou formou represie voči

ľuďom. Naopak Best, ktorý vychádza tiež z post-štrukturalizmu neuznáva túto v práci spomenutú

„represívnu toleranciu“, ktorá neuznáva neodmietnutie násilia voči zvieratám a individuálna voľba

preňho predstavuje potenciálne nebezpečenstvo. Poukazuje to na mnohé názory a ideové smery,

ktoré vplývajú na daných autorov, čo môže spôsobovať to,  že sú videní ako nekonzistentní66 a

zároveň na veľmi ťažké prepojenie týchto dvoch ideových smerov v rámci jedného hnutia.    

65 Pozri (Slačálek 2005).
66 Niečo podobné nachádzame aj u spomenutého Michela Foucaulta, ktorý bol postmodernistom a stretol som sa aj s 

jeho označením ako anarchistom, pričom tiež, podobne ako Best, podporoval boj za práva. Je teda veľmi ťažké 
zaradovať týchto autorov do nejakého presného smeru.
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Na to by som úzko naviazal ďalšou myšlienkou, ktorej snahou je zasadenie do debaty v

rámci anarchistického prostredia, ktorú ako bolo napísané riešil vo svojom texte  Bookchin, teda

„podkopávanie“ systému pomocou individuálneho anarchistického životného štýlu proti  silnému

kolektivistickému zmýšľaniu.  Dôraz  na  osobnú zmenu  životného  štýlu  a  snahu  o  konfrontáciu

systému v každodennom živote nachádzame ako u Dominicka, ktorý trvá na vegánskom životnom

štýle,  tak  aj  u  kolektívu  Crimethink,  ktorý  prezentuje  freeganstvo  a  je  známy  týmto  svojim

kontroverzným individualistickým postojom v rámci  anarchizmu.  Best  dáva zase dôraz skôr na

kolektívnejšie spôsoby zmeny, pričom individuálne správanie a vzťahy považuje za samozrejmé.

Zaujímavé je, že už aj kolektív Crimethink začal smerovať viac do vzťahov na pracovisku a ku

kolektívnejším činnostiam67 a ukazuje sa určitá tendencia smerovania hnutia k prvotným názorom

sociálnych anarchistov. To však už nie je úplne témou tejto práce a ponúka sa k preskúmaniu skôr v

rámci iného odboru.

Rád by som upozornil aj na to, že som sa v rámci tejto práce úmyselne vyhýbal určitým

autorom a smerom anarchizmu. Keďže v priebehu histórie často dochádzalo k odkazovaniu sa na

domorodé kmene, ktoré boli v súlade s prírodou, ponúka sa analýza pohľadu na mimoľudské zviera

od dvoch hlavných ekoanarchistických smerov – sociálnej ekológie Murray Bookchina a anarcho-

primitivizmu spojeného s hlbinnou ekológiou a Johnom Zerzanom. Oproti plánovanému zahrnutiu

do tejto práce som sa rozhodol, že z dôvodu obšírnosti týchto konceptov by bolo vhodné venovať

tomu samostatnú prácu, pričom by to ponúklo zaujímavý nový vhľad do týchto teórii. 

Poslednou interpretáciou výsledkov tejto práce by som rád smeroval k zasadeniu do širšieho

environmentálneho hnutia ako takého. Kritika anarchistov a radikálov voči umiernenejším častiam

zvieracieho  ochranárskeho  hnutia  ponúka  kvalitný  stimul  aj  pre  premýšľanie  o  paradigme

súčasného „mainstreamového“ environmentalizmu. Takisto je často kladený dôraz na ten správny,

eticky a environmentálne uvedomelý konzum, či už pod značkou fair trade alebo BIO. Napriek

tomu, že tieto produkty môžeme vnímať ako pozitívnu zmenu a prispôsobovať svoj životný štýl

environmentálnejším  požiadavkom,  ktoré  chceme  dosiahnuť  globálne,  považujem  za  dôležité

reflektovať aj medzidruhové, socio-ekonomické a politické vzťahy v spoločnosti k riešeniu príčin

ekologickej devastácie, teda spochybňovať „single-issue“ zameranie. Zároveň však považujem za

vhodné vyhýbať sa a dôrazne odmietať v rámci environmentalizmu mizantropizmus a iné, k ľuďom

nenávistné, prejavy, ktoré môžu vyvolávať tendencie smerovať k ekofašizmu či iným ideológiám,

ktoré potlačujú slobodu ľudí pod zámienkou ochrany mimoľudského sveta. 

67 Pozri (Hanus 2013).
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