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English summary
The main theme of this number of the anarchist

review Existence is a bit untraditional: Anarchist
tabloid.

It aims in three directions – to grab attention, to
entertain a bit and foremost to pose some ques-
tions to think about. We follow which are the
most popular themes in anarchist magazines and
websites, which print formats are the most suc-
cessful. We kind of compare our observations with
the practice of mainstream media. But our moti-
vations and goals are very different from theirs.
We obviously have to strive for reader friendliness
but can’t be a goal in and of itself and we need to
avoid such traps. We ask: How to use humour and
satire? What can ties to culture bring? Can market-
ing methods be used for our needs? Should we try
and aim at the public or give up this broad term
and concentrate on particular groups? To what
extent should we use simplified rhetoric and
a certain kind of populism? Isn’t it against our
principles to try and get into mainstream media?
How to work with language in order to be compre-
hensible?

The theme is supplemented by the experience
of the British group and magazine Class War or the
Belorussian newspaper Navinky. We look to diffe-
rent uses of humour and satire in the anarchist
movement, a hundred years ago and just a few
decades ago, with a particular emphasis on the art

of making fun of ourselves. This is followed by two
pages of fictive news and an untraditional column
– one of them is about the relationship between
anarchism and the detective genre.

Furthermore you can read a report from the
anarchist camp that took place in August in nor-
thern Austria, information about the Anarchist
library and archive in Vienna, the work of Vadim
Damier on post-war anarchism in Bulgaria, an
article on anarchist cinematography in Spain du-
ring the social revolution, a reminder of the at-
mosphere of riots during the uprising in Oaxaca in
2006 or an interview with a Cuban anarchist about
the local movement. Due to latest developments
we concentrate on Turkey and Kurdistan through
an interview with activists from Turkish ABC and
an overview of the situation of anarchists in Kur-
distan.

We also inform about the congress of the Inter-
national of anarchist federations, that took place
in Frankfurt and we publish two statements that
the congress adopted. The ABC column talks about
another  trial  with  our  friend  Igor,  who  was  first
accused  of  terrorism  to  finally  recieve  a  ban  to
attend anarchist events, all for recording some
graffiti. This is followed by a satirical report from
another trial where our friends are potentially
facing very high sentences in a case constructed
by the police. As always texts from the wall news-
paper  A3 are  not  missing,  as  well  as  reviews and
an overview of public activities of the local move-
ment.

Editorial
Když jsme p%emýšleli, jak s naší anarchistic-

kou revue dál, p%ipomn�l jeden z nás dávný
rozhovor s kamarádem, toho �asu mladým stu-
dentem žurnalistiky a novope�eným redaktorem
nejmenovaného spole�enského magazínu. Nad-
šený žurnalista lí�il, že pro úsp�ch �asopisu jsou
G-ležitá senza�ní témata a bulvární informace,
a šibalsky dodal, že �íslo je vždy nejúsp�šn�jší,
když jsou na obálce n�jaké kozy. „Jsme seriózní
médium, tak víš, jak to myslím?“ mrkl na záv�r.
Jak to p%esn� myslel, netušíme, ale zkusili jsme
se  %ídit  jeho  radou  a  �ekat,  co  to  ud�lá.  Pro�
nezkusit moderní mediální strategie i v anar-
chistickém tisku? Snad ty kozy na obálce p%itáh-
nou žádoucí pozornost, stejn� jako obsah toho-
to �ísla.

Zvolili jsme pon�kud netradi�ní hlavní téma:
Anarchistický bulvár. Cht�li jsme tak zacílit
hned t%emi sm�ry – upoutat pozornost, trochu
pobavit, a p%edevším položit n�kolik otázek
k zamyšlení. V úvodním textu k tématu tedy
sledujeme, jaké druhy �lánk- jsou v anarchistic-
kých �asopisech a webech nejsledovan�jší
a jaké formáty tiskovin jsou nejúsp�šn�jší. Tak
trochu srovnáváme naše pozorování s praxí
mainstreamových médií. Jenže naše cíle a po-
hnutky jsou zcela jiné než jejich. Zjevn� je
W%eba snažit se o �tená%skou atraktivitu, ale
nesmí  jít  o  samoú�el  a  je  t%eba  vyvarovat  se
mnohých nástrah. Ptáme se tedy: Jak využívat
humor a satiru? Co m-že p%inést propojení
s kulturou? Mohou nám n�jak posloužit pro naše
pot%eby uzp-sobené marketingové metody?
Máme se snažit p-sobit na ve%ejnost, nebo se
tohoto bezb%ehého pojmu vzdát cílením na
konkrétní skupiny lidí? Do jaké míry užívat zjed-
nodušení a ur�itého populismu? Není proti našim
zásadám snažit se pronikat do mainstreamových
médií? Jak pracovat s jazykem, abychom byli
srozumitelní a dokázali oslovit?

Na tento úvod navazuje úvaha p%ibližující pro-
st%edí špan�lského anarchistického hnutí a rozví-
jející otázku populistického a marketingového
S%ístupu p%i oslovování co nejširšího okruhu lidí.
Uvedený p%ísp�vek je k takovému p%ístupu po-
P�rn� kritický, ale t%eba se stane odrazovým
P-stkem pro debatu na toto téma i u nás.

Hlavní téma pak dopl�uje zkušenost britské
skupiny Class War a stejnojmenného �asopisu,
které  m�ly  za  cíl  co  nejvíce  šokovat,  mluvit
jazykem  d�lnické  t%ídy  a  p%itom  si  taky  trochu
za%ádit. Jinou praxi p%inášely b�loruské noviny
Navinky, které zas parodovaly tamní moc a dá-
valy jí jasn� najevo, že i ve své represivní neo-
malenosti je nanejvýš sm�šná. Ohlížíme se za
U-znými formami využití humoru a satiry v �es-
kém anarchistickém hnutí, jak p%ed více než sto
lety,  tak  v  p%edchozích  dekádách,  a  to  se
zvláštním p%ihlédnutím k um�ní d�lat si legraci
sami ze sebe. Na to navazují dv� strany fiktivní-
ho zpravodajství a netradi�ní rubriky – jedna se
kup%íkladu v�nuje vztahu anarchismu a detek-
tivního žánru.

Dále si v �ísle m-žete p%H�íst reportáž z anar-
chistického kempu, který se letos v srpnu konal
na severu Rakouska a do n�hož se n�kte%í z nás
aktivn� zapojili; nebo cestovatelský tip na výlet
do Anarchistické knihovny a archivu ve Vídni.
Pro milovníky anarchistické historie jsme p%ipra-
vili p%eklad práce Vadima Damiera o povále�ném
anarchismu ve východní Evrop�, pro toto �íslo
jsme vybrali �ást v�novanou Bulharsku. Vedle
toho se m-žete dozv�G�t n�co o anarchistické
kinematografii b�hem sociální revoluce ve Špa-
Q�lsku. K atmosfé%e povstání v mexické Oaxace
v roce 2006 se vracíme prost%ednictvím zápisk-
Ilji Falkovského. A na západní polokouli se ješt�
zdržíme díky rozhovoru s kubánským anarchistou
o tamním hnutí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji
se zam�%ujeme na Turecko a Kurdistán prost%ed-
nictvím rozhovoru s aktivisty tureckého ABC
a p%ehledu o situaci anarchist- v Kurdistánu.

Dále informujeme o kongresu Internacionály
anarchistických federací a zve%ej�ujeme dv�
prohlášení, která tento kongres p%ijal. Rubrika
ABC p%ibližuje další soud s naším kamarádem
Igorem, který byl nejprve obvin�n z terorismu,
aby mu nakonec byl ud�len trest zákazu ú�asti
na anarchistických akcích za natá�ení sprejování
na kameru. Navazuje parodická reportáž z další-
ho soudu, kde našim kamarád-m hrozí velmi
vysoké tresty v policií zinscenované kauze.
A jako vždy nechybí texty nást�nných novin A3,
recenze a p%ehled ve%ejných aktivit domácího
hnutí.

Tak p%íjemnou zábavu a inspirativní �tení.

EDITORIAL
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3�ehled ve�ejných aktivit širšího antiautoritá�ského hnutí za uplynulé t�i m�síce od uzáv�rky
S�edešlého ÿísla Existence. Ne všechny akce jsme navštívili, n�které reporty jsou proto
zprost�edkované dle informací uvedených na webech antiautoritá�ských skupin a projekt�.Kvartál

Hold atentátníkÿm
V  pátek  17.  �ervna  se  v  Resslov� ulici  sešlo

Q�kolik pražských antifašist-, aby v p%edve�er
74. výro�í sedmihodinového boje a smrti �esko-
slovenských parašutist- u chrámu svatých Cyri-
la a Metod�je tiše zavzpomínali na �iny ú�ast-
ník- antifašistického odboje a ob�ti nacismu.
Na míst�, kde se parašutisté skrývali po atentá-
tu na zastupujícího %íšského protektora Rein-
harda Heydricha, položili kv�tiny se stuhou
„Nezapomeneme. Antifa Praha“.

Piknik za stíhaného anarchistu
V sobotu 18. �ervna prob�hlo zhruba od dru-

hé hodiny odpolední v Moravském Krumlov�
v zámeckém parku na bývalých kurtech setkání
místní alternativní (nejen) mládeže.

Program za�al úklidem a výzdobou prostoru,
kde se následn� asi do osmi hodin ve�er grilo-
valy veganské pochoutky (ananas na kari, hruš-
ky, cukety a naložená sója), hrály mí�ové hry,
poslouchala reprodukovaná muzika, a p%ede-
vším se informovali lidé o Martinov� kauze.
Kolem osmé se p%ítomní vydali hlukovým pr-vo-
dem p%es m�sto sm�rem k improvizovanému
klubu Oáza, kde hráli DJs (Rubenz, Undroid,
Demo 23, T.T.T.) hip-hop, reggae a pozd�ji
tekno až do ranních hodin.

Na  akci  se  sešlo  zhruba  40  lidí.  To  vše  pod
hlavi�kou United subcultures.

3þed Pankrácí s ohüostrojem
Pond�lní ve�er 20. �ervna jsme op�t trávili

u pankrácké vazební v�znice, kde už je p%es
rok držen náš kamarád Martin. Sešlo se nás
o hodn� víc než minulý týden, kdy dorazila
necelá desítka lidí.

Po deváté jsme vytáhli rozli�né nástroje – od
frka�ek p%es opravdu hlasité trubky až po pokli-
ce  a  va%H�ky.  Tím  vším  jsme  dokázali  ud�lat
celkem intenzivní rámus, který zn�l op�t skoro
bez ustání.

Zdálo by se, že podobné hlukové akce musí
být po%ád stejné. Tentokrát jsme však m�li
hned n�kolikeré ozvláštn�ní. První specialitou
byl malý oh�ostroj, který jsme odpálili na pro-
stranství p%ed v�znicí. Když vylétlo poslední
sv�týlko, vydali jsme se i s transparentem
s nápisem „Svobodu Martinovi“ na naši ob-
vyklou trasu kolem v�ze�ského objektu, která
vede k zadní �ásti areálu na plácek, na n�jž je
vid�t z n�kterých cel.

Tam jsme k nelibosti host- zahrádky prot�jší
restaurace skandovali, hlu�eli a zdravili aspo�
na dálku v�zn�, kterých se v oknech objevilo
hned n�kolik. Aby nás nebylo jen slyšet, ale
i vid�t, osv�tlili jsme naši skupinku n�kolika
%ímskými svícemi. Jeden z ú�astník- potom
sm�rem k v�znici p%H�etl do megafonu dopis,
který na Martinovu podporu poslali kamarádi
z Kurdského anarchistického fóra.

Po n�kolika minutách jsme se vydali stejnou
cestou zpátky. P%išli jsme až p%ed hlavní vchod
Y�znice a po chvilce skandování si n�kdo všiml,
že je hlavní v�ze�ská brána otev%ená, a tak
jsme se nahrnuli dovnit%. I když jsme se dostali
jen na vn�jší chodbu a od samotných prostor
Y�zení nás d�lily m%íže, z radosti, že jsme
Martinovi aspo� o kousek blíž než jindy, jsme
mu v chodb� n�kolikrát zopakovali naše oblíbe-
ná hesla a pozdravy. Martinova cela je údajn�
dost blízko. Snad tedy náš k%ik, ješt� notn�
zesílený ozv�nou, dolehl až k n�mu a dodal mu
tolik pot%ebnou sílu.

Antifašistická Bratislava
V  sobotu  25.  �ervna  se  v  Bratislav� konala

antifašistická demonstrace. Zú�astnilo se jí
i n�kolik �esky mluvících anarchistek a anar-
chist-. Z Prahy jsme vyjížd�li ráno, neb cesta
do  Bratislavy  trvá  okolo  �ty% hodin.  Na  míst�
se k nám p%idalo n�kolik dalších antifašist-
a  antifašistek  z  Brna  i  jiných  m�st  v  �R.  Bylo
skute�Q� sluní�kové po�así – teplota ve stínu se
pohybovala okolo 30 stup�-. Akce za�ínala na
nám�stí Slovenského národního povstání, kde
se okolo t%etí hodiny odpoledne za�ala scházet
U-znorodá sorta lidí: rodi�e s d�tmi, mladší
i starší, aktivisté nap%t� politickým spektrem.
Podle uve%ejn�ných odhad- se nás nakonec
sešlo 1000–2000, což je n�kolikrát víc, než bylo
fašist-. Mobilizace se tedy povedla. Samoz%ej-
P� nechyb�la parta nenápadných „tajných“.
Na míst� se rozdávaly placky a transparenty se
škrtnutým hákovým k%ížem a dvojk%ížem. Ná-
P�stí dominoval ob%í, na zemi položený trans-
parent s p%eškrtnutou svastikou. Vid�t, jak po
ní pobíhají d�ti, bylo pozitivní a svým zp-so-
bem symbolické.

Po proslovech n�kolika osobností i „neosob-
ností“ (krom� primátora Bratislavy a dalších

postav slovenského ve%ejného života na míst�
hovo%il také vále�ný uprchlík ze Sýrie, který
vysv�tloval své d-vody k út�ku z rodné zem�,
pam�tník holocaustu nebo aktivista hnutí Brno
Blokuje) jsme se vydali vycházkovým tempem
na pochod m�stem. Ozvu�ení pr-vodu zajiš+o-
val ekologicky (bicyklem) pohán�ný soundsys-
tém – hrály se �asem prov�%ené antifašistické
hity  jako  Bella  Ciao,  ale  i  pecky  z  lokální  pro-
dukce, nap%íklad Až do konca života (budem
antifašista) od slovenské kapely RozpoR. Ve
vzduchu vlály krom� škrtnutých svastik a dvoj-
N%íž- také vlajky Antifašistické akce nebo Good
Night White Pride. K vid�ní byla i originální
tvorba ú�astník- demonstrace, populárním se
stalo heslo „Na pláž!“ (parodie na slovenský
fašistický pozdrav „Na stráž!“, ale pravd�po-
dobn� také p%ání mnoha p%ítomných). Po cest�
nedošlo k žádné konfrontaci s neonacistickými
boj-vkami, jak bývá v poslední dob� zvykem
– pochod tedy prob�hl naprosto v klidu.

Okruhem jsme se vrátili na nám�stí SNP, kde
následoval kulturní program v podob� živého
vystoupení Dáši fon F�aši. Jeho angažované
texty se bohužel nelíbily okolo procházejícímu
„slušnému Slovákovi“ (jestli tento pojem sku-
te�Q� existuje, nevíme), který to dal hned
dvakrát hlasit� najevo, což se stalo vítanou
komickou  vložkou  (Dáša  fon  F�aša  i  tento  pán
byli po zásluze odm�Q�ni potleskem).

Pod pódiem byla po celou dobu p%ítomna
distribuce Nakladatelství Anarchistické federa-
ce, kde si ú�astníci mohli zakoupit aktuální
�íslo �asopisu Existence (jehož hlavním téma-
tem byla fašizace) �i další publikace, za dobro-
volný p%ísp�vek si nabrat samolepky nebo si jen
tak popovídat o anarchismu. Distribuce i spon-
tánní diskuse se setkala s úsp�chem.

Poté jsme se již vydali na naši dalekou cestu
zp�t do Prahy, s dobrým pocitem, že Bratislava
byla dnes jasn� antifašistické m�sto. No pasa-
ran!

Klinika v ulicích
Autonomní sociální centrum Klinika se na-

dále  muselo  potýkat  s  klacky,  které  mu  hází
pod nohy nep%átelé svobodné sebeorganizace
a ú�elného využívání chátrajících nemovitostí.

V polovin�� �ervna zaplatil kolektiv Kliniky
ÚZSVM dalších 43 000 K� za to, že se bezplatn�
stará o nepot%ebný státní majetek. K tomu mu
byla na podn�t ÚZSVM ud�lena pokuta 50 000

Existence
je anarchistická revue, která vycházela nejprve v letech 1998-2002
a znovuobnovena byla po�átkem roku 2010. Vydává ji Anarchistická
federace  (AF,  d%íve  �SAF)  coby  �tvrtletník  o  rozsahu  40  stran.  Pro�
tišt�né médium v dob� internetu? Každý prost� nemá rád �tení delších
text- z monitor- a navíc tišt�ný text nemizí tak rychle jako ten ve vir-
tuálním sv�W�. I tak je ale každé �íslo po svém vydání ihned dostupné

i zdarma ke stažení na webu federace. Existence má za cíl p%inášet
informace o d�ní v rámci domácího antiautoritá%ského hnutí, zprost%ed-
kovávat  teoretické  texty,  ale  i  praktickou  inspiraci.  Každé  �íslo  je
z nemalé �ásti v�nováno jednomu hlavnímu tématu, na které se snaží-
me mimo jiné nahlédnout z anarchistické perspektivy. Tento �asopis je
ur�en zejména do %ad antiautoritá%ského hnutí, ale snažíme se, aby
dokázal oslovit �i n��ím zaujmout i ty, kte%í s anarchistickými myšlenka-
mi p%išli do styku jen okrajov�.

AKTIVITY HNUTÍ

Praha

Moravský Krumlov

Bratislava
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.� kv-li tomu, že d�lá pro lidi zdarma pro-
gram. Navíc mu bylo rozhodnutím soudu zaká-
záno v budov� jakýkoliv program provozovat.

Klinika se tedy rozhodla, že bude v následují-
cích dnech provozovat kulturn� sociální cen-
trum v ulicích Prahy. Na Havlí�kov� nám�stí se
konal „freeshop Zdrojovny na pikniku“, bezpe-
Q�žní obchod se tentokrát krom� tradi�ního
vybavení do bytu zam�%il i na jídlo. Na stejném
míst� prob�hla nap%. i Otev%ená hodina romšti-
ny. Lidová univerzita se p%esunula na Palackého
nám�stí v rámci p%ednášky „Dohody mezi EU
a Tureckem, sou�asná situace v $ecku a jejich
mediální obraz“, na svém pravidelném kurzu se
tu sešli také francouzštiná%i a francouzštiná%ky.
Na chodníku p%ed Klinikou fungovala lidová
kuchyn�. Další týden se pokra�ovalo p%ed budo-
vou magistrátu p%ednáškou „Jak (ne)funguje
kultura“ o interkulturní senzitivit�. Do parku
vedle Kliniky se p%esunul kurz �ínštiny.

V  pond�lí  27.  �ervna  se  na  Paruká%ce  dalo
výborn� najíst  v  rámci  Lidové  kuchyn�,  na
grilu se opékalo sójové maso, papriky a ananas
a mlsouny neodradila ani krátká p%ehá�ka.
Následovalo ve%ejné plénum na téma budouc-
nosti Kliniky, a kdo vydržel, mohl zhlédnout
ve�erní p%edstavení improviza�ního divadelní-
ho spolku Impro KOSA.

Již další pond�lí však kolektiv Kliniky p%išel se
skv�lou zprávou. M�stský soud v Praze zrušil
S%edb�žné opat%ení, které zakazovalo provozo-
vání centra v budov� v Jeseniov� 60. Odvolací
soud zevrubn� odmítl argumentaci ÚZSVM jako
ned-vodnou a zd-raznil, že a� ú%ad stále použí-
vá tvrzení stavebního odboru Prahy 3, že budo-
va  je  užívána  v  rozporu  s  kolaudací,  žádné
kolauda�ní rozhodnutí doopravdy neexistuje.

Program Kliniky se tedy vrátil tam, kam pat-
%í.  A  projekt  centra  se  tak  op�t  ukázal  jako
velmi živý organismus, který umí reagovat i na
do�asné nepohodlí, jakým byl soudní zákaz
programu v budov�.

V Praze za Moskvu
Ve �tvrtek 7. �ervence v Praze anarchisté,

anarchistky a lidé, kterým nejsou lhostejné
represe v Rusku, zorganizovali mítink p%ed
ruským velvyslanectvím. Už dv� hodiny p%ed
akcí policie prostranství p%ed velvyslanectvím
ohradila a obsadila p�tadvaceti p%íslušníky
(p%ibyli pak ješt� hlavn� tajní).

Solidární akce se zú�astnilo n�kolik desítek
lidí, zazn�l projev Anarchistické federace,
který na okraj vysv�tloval ú�el setkání: „Naší
lidskou povinností je solidarita s v�zn�nými
kamarády v Rusku, a hlavn� ší%ení informací
o jejich situaci. Bez t�chto informací totiž
nem-že vzniknout dostate�Q� silný a široký
odpor proti takovým mocenským represím.
Zákony jsou zpravidla užívány jen proti nám
a ve skute�nosti se jimi ne%ídí ti, kdo vládnou.
A  jako  by  to  nesta�ilo,  ješt� jsou  tyto  zákony
obcházeny, p%ekrucovány a p%ekra�ovány re-
presivními orgány. Pro Rusko to platí mnohoná-
sobn�.“ Poté byl p%H�ten dopis od ruských
anarchist-, kde mimo jiné stálo: „Fungujeme
v t�žkých podmínkách neustálých policejních
represí a bezprecedentního zp%ís�ování zákon-.

Jakákoli  aktivita  je  stále  obtížn�jší,  ale  my
jsme stejn� rozhodnuti pokra�ovat v našem
boji za sociální revoluci a anarchokomunismus!
$+ žije mezinárodní solidarita! Smrt státu!
Svoboda za�íná tam, kde hyne vláda!“

Policie pak p%itvrdila, kontrolovala doklady
W�m, kte%í drželi transparent nebo stáli prost�
vp%edu. Ruské velvyslanectví ale stejn� vy-
slechlo skandování „Naší zbraní je solidarita“
nebo „Touha po svobod� je siln�jší než všechny
Y�znice“ atd.

Solidární setkání pokra�ovalo ve Stromov-
ce, kde se p%ítomní mohli posilnit veganským
ob�erstvením a tematickými tiskovinami. Ú�ast-
níci také napsali n�kolik dopis- v�zn�ným anar-
chist-m, které byly v následujících dnech p%e-
loženy do ruštiny a odeslány. Tajní dohlíželi
v parku ješt� dv� hodiny na nebezpe�né anar-
chisty a anarchistky grilující tofu.

Za squaty v Berlínø
Berlín býval svého �asu squaterskou baštou.

Po sjednocení N�mecka, tlaku developer-,
rychle probíhající gentrifikaci a nep%átelství
~%ad- mnoho rozmanitosti ve m�st� nezbylo.
U n�kterých budov se poda%ilo prosadit jejich
legální status a opravdových squat- zbyla pou-
há hrstka – a ty bojují o p%ežití. Aktuální je boj
o berlínské squaty Rigaerstrasse 94 a Friedel-
strasse 54, které se snaží za asistence policie
zni�it politici a develope%i. Do prvn� jmeno-
vaného domu vtrhla v lednu bez soudního povo-
lení policie a v po�tu p�ti set fízl-, v�etn�
jednotky zvláštního nasazení, služebních ps-
a vrtulníku tu hledala osoby, které m�ly napad-
nout strážníka p%i pokutování. Od té doby poli-
cejní šikana pokra�ovala v r-zných podobách.
10. �ervence se konala na podporu squatu de-
monstrace, která však byla p%ed�asn� a násiln�
ukon�ena policií.

Na podporu berlínských squat- vyhlásili akti-
visté kolem autonomního sociálního centra
Klinika na 14. �ervence solidární demonstraci
S%ed n�meckým velvyslanectvím v Praze. „Pod-
porujeme aktivisty a aktivistky, kte%í brání
zániku svobodných a nekomer�ních prostor
a aktivit a zárove� se staví proti gentrifikaci
Q�mecké metropole – zvyšování nájm-, vytla-
�ování obyvatel z jejich domov- a �tvrtí.“

Den p%ed �tvrte�ní pražskou akcí rozhodl
zemský soud, že vlastníci objektu, kte%í se sami
u soudu ani neobjevili, dosud nep%edložili žád-
né dokumenty oprav�ující policejní vyklizení
a  že  squate%i  mohou budovu dále  užívat.  I  tak
se p%ed ambasádou v deštivém odpoledni a za
pe�livého dohledu uniformovaných i tajných
policist- sešla skupina patnácti protestujících
s transparenty „Lieere Häuser tote Stadt!“

a „Klinika unterstützt autonome Zenter Ber-
lins!“. Na míst� se za zvuku hudby z p%enosné-
ho reproduktoru, skandování a pruzení policej-
ní d-stojnice zdrželi asi t%i �tvrt� hodiny.

Další rámus na Pankráci
Protože Martina „náš“ „právní stát“ stále

držel  ve  vazb� na  Pankráci,  i  nadále  jsme  za
ním chodili na návšt�vy. Stalo se tak i ve�er
v sobotu 16. �ervence, kdy se nás narychlo
sešlo asi patnáct. Vybaveni n�kolika sofistiko-
vanými nástroji na vydávání hlasitých zvuk-
jsme se p%esunuli na obvyklé místo p%ed zdí
Y�znice.

Skandování hesel jako „Naší zbraní je solida-
rita“ a „Svobodu politickým v�]�-m“ prokládal
divoký rámus. Že nás Martin slyší, bylo jasné,
ale i tak jsme se pojistili odpálením n�kolika
silných petard. Asi po p�ti minutách jsme od-
krá�eli, provázeni pon�kud zmatenými pohledy
dvou chlapc- v modrém, kte%í naše vystoupení
nejist� pozorovali z pootev%ených dve%í v�zni-
ce.

Cestou od Pankráce se n�kolik lidí zastavilo
ješt� u Kongresového centra, kde lávku pro
S�ší nad magistrálou ozdobili transparentem
s nápisem „Svobodu v�zn�nému anarchistovi
Martinu Igna�ákovi!“.

Fénix u soudu
Ve dnech 2. a 3. srpna p%išli na soudní p%elí-

�ení do budovy M�stského soudu v Praze desít-
ky lidí, aby podpo%ili anarchisty a anarchistky
stíhané v rámci operace Fénix.

Oba dny soudu p-sobily jako špatn� napsaná
divadelní fraška (parodickou reportáž si m-žete
S%H�íst v rubrice Anarchistického �erného k%íže
na stránkách tohoto �asopisu). Soudkyn�, která
projevila absolutní neznalost základ- anarchis-
tické teorie a nedokázala ani správn� p%H�íst
mnohá slova, která se objevovala ve spisu, si
tak musela dodávat autority naštvaným napo-
mínáním  lidí  za  smích  a  kšiltovky  na  hlavách.
Státní zástupce Vladimír Pazourek neustále
mlel svou o Síti revolu�ních bun�k, p%estože
obhajoba i obvin�ní opakovan� poukazovali na
to, že se jedná o úpln� jinou kauzu, se kterou
oni nemají nic spole�ného. A p%estože obvin�ný
Petr S. s rozho%�ením a zápalem �lov�ka, jehož
ideje jsou p%ekrucovány a zneužívány, vedl
emotivní %H� o anarchismu (za kterou sklidil
spontánní potlesk), nezdálo se, že by soud
cokoli pochopil (nebo pochopit cht�l).

Když bylo rozhodnuto o dalším vazebním
Y�zn�ní Martina I., nastala atmosféra bezmoc-
ného vzteku. N�kte%í okamžit� odešli, jiní nao-
pak tiše z-stali sed�t. Samopalnická eskorta
s Martinem se jaksi zasekla a soudkyn� mírn�
hystericky udílela rozkazy. N�kte%í lidé chvíli
odmítali odejít, další za�ali na soudkyni pok%i-
kovat, že „je jim z toho na blití“ a „vaše d�ti
budou jako my“ a na chlapce frajersky mávající
samopaly: „Post%ílíte nás nebo co?!“

Martina odvezli ve velkém stylu jako teroris-
tu. Aby mu p%ítomní dodali tolik pot%ebné síly,
vydali se jej nave�er hlasit� pozdravit k pan-
krácké v�znici. To se našt�stí obešlo bez reak-
ce jakýchkoli útvar- a orgán-.

Soudní lí�ení s obvin�nými anarchisty a anar-
chistkami bude pokra�ovat 3. až 6. %íjna.

Alt*Pride
V srpnu se v Praze konala již tradi�ní LGBT+

akce Prague Pride zakon�ená velkolepým duho-
vým pr-vodem za ú�asti n�kolika tisícovek lidí.
Na první pohled sympatická akce však vzbudila
po zkušenostech s p%edchozími ro�níky a avizo-
vanými komer�ními dopl�ky i nelibost u �ásti
queer „komunity“, která se postavila proti
tomu, aby jejich slavnost byla komodifikována,
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postavena na pen�zi dané výlu�nosti a koopto-
vána kapitalistickou logikou, a+ už se tvá%í, jak
chce „friendly“.

Na základ� tohoto rozho%�ení vznikla paralel-
ní (neplést s konkuren�ní) alternativní akce
Alt*Pride, v jejímž prohlášení stálo: „Chceme
ukázat, že queer identita nemá být zbožím,
S%edm�tem marketingu �i ,spole�enské odpo-
Y�dnosti firem‘. Chceme upozor�ovat na opo-
míjená témata, jako je t%ída, etnicita, p-vod
a role sociálních nerovností ve vy�le�ování
a útlaku uvnit% i vn� queer komunity. Chceme
reflektovat vliv kapitalismu, ekonomické globa-
lizace a s nimi spojeného konzumerismu na
queer komunitu a nabídnout alternativu tradi�-
ním akcím v rámci Pride.“ Organizáto%i pak
sami sebe identifikovali jako „�leny a �lenky
feministického, autonomního, anarchistického,
lidskoprávního, antirasistického a environmen-
tálního hnutí, kte%í a které cht�jí jiný týden
hrdosti“.

Oslavit „r-znorodost, solidaritu a spolupráci“
se rozhodli zcela nekomer�Q� a bez VIP status-
od 10. do 13. srpna v prostoru pražského auto-
nomního sociálního centra Klinika bohatým
programem. Základ tvo%ily p%ednášky na opo-
míjená témata, jako t%eba Reprezentace mar-
ginalizovaných v pop kultu%e, O užitku a škodli-
vosti LGBT, Queer identity a kolonialita, Existu-
je n�co jako queer teologická etika?, HIV
a stigma – sociální smrt, Pedofilie, pedofilové
a  jejich  vztah  k  LGBT  (toto  téma  zp-sobilo
tém�% posvícení na nacionalistických webech,
S%ednáška byla ovšem tak jako všechny ostatní
zajímavá). S úsp�chem se setkaly také diskuse
o bisexualit���i asexualit�. B�hem workshop- si
dívky mohly vyzkoušet �urokapy, a každý bez
rozdílu pohlaví se mohl zú�astnit Rychlokurzu
diskrimina�ního psaní nebo kurzu sebeobrany,
který se t�šil opravdu velkému zájmu. Nechy-
E�ly performance, vystoupením kapel, a (ne)
slušn� rozjeté queer party. P%edevším poslední
dny program p%ilákal zna�ný po�et zájemc-,
z nichž mnozí navštívili Kliniku v-bec poprvé.
Sou�ástí akce na Klinice byl také queer free-
shop, možnost potisku textilu za pomoci fe-
ministického kolektivu NemrAFKy a nalí�ení
v drag koutku.

Došlo také na p%ípravu piket- a transparentu
„Nep%izp-sobuj se, m�� spole�nost“, který se
v sobotu 13. srpna objevil v �ele r-žovo-
��erného Alt*Pride bloku na spole�ném pocho-
du hrdosti Prague Pride ulicemi hlavního m�s-
ta. N�kolik desítek lidí, k nimž se v pr-E�hu
dne p%idali další, vyšlo hromadn� již z Kliniky.
Když se cht�li p%idat ke zbytku pr-vodu na
Václavském nám�stí, snažila se jim v tom kor-
donem z vlastních t�l zabránit evidentn� z t�ch
všech barev duhy dezorientovaná policie. Nako-
nec ale tupá síla ustoupila a došlo ke splynutí
obou akcí. P%esto byl r-žovo-�erný blok neza-
P�nitelný, a to hned z n�kolika d-vod-: hesly
na piketech, skandováním „Feminismus žije,
boj pokra�uje!“, „A-anti-antikapitalista!“ nebo
„Lízátka pro všechny!“ a zejména intenzivním
kroužením tajných fízl- dohlížejících na plynu-
lost kapitalistického po%ádku.

Ffud fest
O víkendu 12. a 13. srpna se již posedmé

konal v areálu Kempu Sere� punkový festival
Ffud fest. Jde o jeden z letních hudebních
podnik-, které neznamenají jen muziku, ale
mají i sv-j vlastní politický p%esah. A tak vedle
desítek kapel hlu�Q� a rychle mlátících do
bubn- a drhnoucích struny kytar m�li návšt�v-
níci možnost zastavit se u dister a infostánk-,
mezi nimiž nechyb�l ani anarchistickými �aso-
pisy, brožurami a letáky nabitý freeshop volné
komunity VAP.

Sou�ástí festivalu byl i benefi�ní bazar na
podporu anarchist- a anarchistek stíhaných
v kauze Fénix, kde mohli lidé jednak finan�Q�
S%isp�t na právní pomoc a zárove� se o celém
S%ípadu n�co dozv�G�t. N�kolik návšt�vník-
akce se navíc domluvilo na zhotovení hromadné
fotografie, která byla p%áním k práv� prob�h-
lým t%icátinám vazebn� stíhaného Martina Igna-
�áka.

�lenové a �lenky z košického kolektivu Food
not Bombs nejenže sytili hladové krky výborný-
mi veganskými toasty, ale v sobotu uspo%ádali
i zajímavou p%ednášku a v pr-E�hu celé akce
sbírali podpisy pod petici za zm�nu legislativy,
která brání zmírn�ní problému s plýtváním
potravinami.

Hlasy z Latinské Ameriky
Delegace AF domluvila ve Frankfurtu na kon-

gresu Internacionály anarchistických federací
návšt�vu dvou jeho latinskoamerických host-
v �esku. Sou�ástí této návšt�vy byly dv� p%ed-
nášky – 23. srpna v Praze v autonomním sociál-
ním centru Klinika a o den pozd�ji v Brn�
v kavárn� T%i ocásci.

O aktuální situaci a sociálních bojích ve svých
zemích promluvili Mario Castillo, kubánský his-
torik a anarchista, �len anarchistického kolekti-
vu Taller Libertario Alfredo López z aktivistické
sít� Observatorio Crítico a spoluzakladatel
Anarchistické federace St%ední Ameriky a Kari-
biku (viz rozhovor na stran� 28), a Cristian Del
Castillo, chilský antropolog a �len afinitní sku-
piny Acracia v rámci Lokální anarchistické fe-
derace Valdivie. $H� se sto�ila také na podob-
nosti chilského a �eského neoliberalismu nebo
k tomu, pro� kubánská pravice vzhlíží práv�
k �esku jako vzoru. Nechyb�ly ani otázky
z publika – v Praze dorazilo na besedu asi �ty%i-
cet a v Brn� kolem t%iceti lidí.

Veganská Pÿlka
Poslední srpnovou sobotu hostil Centrální

park Pankrác p%ed Café Na p-l cesty Veganské
hody, které krom� spousty výborného jídla
lákaly i na p%ednášky, hudbu a stánky aktivis-
tických skupin. Protože musíme být u všeho,
dopoledne jsme rozbili na tráv� u „P-lky“ leže-
ní i my z Anarchistické federace spole�Q�
s kamarádkami z kolektivu Cocina Perdida.

Coby výjime�Q� alespo� trochu apoliti�tí
jsme si protentokrát odpustili distro a pouze
jsme stánek ozdobili �ernorudou a �ernozele-
nou vlajkou a plakátem s krátkým textem

o freeganství. Hlavní náplní našeho dne bylo
totiž jídlo – samoz%ejm� veganské (a �áste�Q�
dokonce freeganské). P%ed dovednostmi Coci-
ny Perdidy a jejími quichi a wrapy jsme sice
mohli pouze smeknout pomyslný klobouk, ale
ani náš vegeguláš à la Food not Bombs, guaca-
mole, mírn� improvizovaná haru�a (brambo-
rák) a šejky r-zných chutí nebyly rozhodn�
k zahození.

I p%es pekelné vedro od jedné hodiny za�al
na prostranství ohrani�eném asi patnácti stánky
�ilý ruch. Lidé ochutnávali nejr-zn�jší jídla,
zajímali se o témata neziskovky Obraz �i orga-
nizace Sea Shepherd, mohli si zacvi�it po boku
instruktor- a instruktorek z Vegan Sport Clubu,
navštívit Živou knihovnu nebo si po%ídit t%eba
nekožené t�žké boty. Živým tématem byl nap%.
zákaz kožešinových farem v �esku. Na odpoled-
ne  bylo  p%ipravené  i  loutkové  divadlo.  O  at-
mosféru se následn� starali hudebníci z Fat
& Dread Stereo a následn� L&M dj’s, na�ež
ve�er uzav%ely koncerty kapel Sport a Better
Leave Town.

Celkov� byly Veganské hody ideálním zp-so-
bem, jak strávit jeden z posledních letních
dn-. Lehce aktivisticky, eticky a s p%íjemn�
plným žaludkem.

Hlukové demonstrace
v Litomøþicích

V ned�li 4. zá%í zadržela policie aktivistu
Asociace Alerta Lukáše Borla. Ten se po dlou-
hotrvajícím sledování policií n�jakou dobu
skrýval. Hned v pond�lí tedy soud rozhodl
o jeho vazb�. Co se tý�e obvin�ní, státní zá-
stupkyn� Na�a Voláková noviná%-m potvrdila
„zadržení muže, obvin�ného pro zlo�iny zalo-
žení, podpory a propagace hnutí sm�%ujícího
k potla�ení práv a svobod �lov�ka, vydírání
a p%H�inu poškození cizí v�ci“. �eho se má
obvin�ní p%esn� týkat, zatím není jasné.

Lukáš je držený ve vazební v�znici v Litom�-
%icích.  K  jejím zdem se  tedy  ve  st%edu 7.  zá%í
ve�er vypravila menší skupina anarchist- s �er-
no-rudým praporem, aby ho pozdravila a pod-
po%ila. Tato demonstrace byla d-kazem, že
i malá skupina lidí m-že ud�lat po%ádný kravál,
který lidé držení za m%ížemi rozhodn� nemohou
S%eslechnout. Nechyb�la ani zábavní pyrotech-
nika.

Severo�eská anarchistická federace (SAF)
zorganizovala další akci, tentokrát ješt� za
sv�tla. V pátek 9. zá%í v podve�erních hodinách
se sešlo p%ed branami litom�%ické vazební v�z-
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nice asi 20 lidí, aby v�zn�ný Lukáš mohl ve své
cele prožít pocit, že v t�žké situaci nez-stal
sám, že solidarita není pro místní anarchisty
a anarchistky cizí slovo.

Riot over River
Je  sice  faktem,  že  si  v  Praze  dají  každou

chvíli dostavení�ko více �i mén� obskurní pro-
tiislámské parti�ky a více �i mén� otev%en�
rasistické partaje, ani v nejmenším to však
neznamená, že by byl hned každý v Praze ome-
zeným xenofobem nebo vychcaným politikem,
který se na takové omezenosti chce zviditelnit.
Práv� to cht�li sd�lit organizáto%i festivalu Riot
over River: „V dob�, kdy je stále �ast�jší, že si
rasismus a xenofobie nachází cesty do médií
a ve%ejného prostoru, je t%eba jasn� a nahlas
odmítnout zjednodušování a nenávist, která se
zam�%uje na ty, kte%í se sami nedovedou bránit
– bezdomovce, menšiny, uprchlíky… Hudba má
neuv�%itelnou moc spojovat lidi a dávat nad�ji
v boji proti nespravedlnosti – punk rock, reg-
gae, ska i hardcore byly vždy spojeny se strikt-
Q� antirasistickými a antixenofobními postoji,
vždy na stran� utla�ovaných. Festivalem chce-
me dát najevo, že hudba a kultura obecn� není
a nebude místo pro rasisty ani fašisty.“

Festival s podtitulem „Spole�Q� proti rasis-
mu“ se konal v pátek 9. zá%í na Náplavce, a to
hned na šesti scénách a za ú�asti více než dva-
cítky kapel a DJs. Krom� toho mohli návšt�vníci
a návšt�vnice narazit na básníky, workshopy,
veganské ob�erstvení od kolektivu Food not
Bombs, distra…

Akci s dobrovolným vstupným navštívily stov-
ky lidí, po�así p%álo venkovní produkci a atmo-
sféra nem�la chybu.

UPRIGHT
V sobotu 10. zá%í 2016 se pod hlavi�kou Good

Night White Pride (GNWP) v Liberci uskute�nil
první ro�ník antirasistického turnaje bojových
um�ní s jednoduchým, ale jasným názvem
UPRIGHT. Své síly a dovednosti s ostatními
zm�%ili bojovníci z �ech, Moravy, Polska, Slo-
venska a B�loruska. V ringu obklopeném vlajka-
mi zú�astn�ných kolektiv-, kterým vévodilo
logo GNWP, se zápasilo v disciplínách box, K-1
a grappling. Bojovníci, povzbuzovaní po�etným
a hlasitým publikem, p%edvedli kvalitní výkony.
Zápasy, komentované vtipným moderátorem,
byly tvrdé, ale pln� v duchu fair play. Volné
chvilky mezi zápasy vypl�oval hudbou místní
DJ. K dispozici bylo chutné veganské ob�erstve-
ní v podob� obložených baget, grilované zele-
niny �i burger-. Turnaj prob�hl v p%átelské
atmosfé%e otev%ené všem bez ohledu na barvu
N-že, pohlaví �i vyznání.

Po skon�ení zápas- uspo%ádala organiza�ní
platforma Libereds mobiliza�ní p%ednášku na
demonstrace v Dráž�anech proti oslavám tzv.
Dnu n�mecké jednoty.

Toto téma prezentovali n�me�tí antifašisté
z radikáln� levicové aliance „Solidarita bez
hranic: Nacionalismus není alternativa“. Disku-
tovalo se o zp-sobech, jakými lze p%enést me-
zinárodní solidaritu proti posilujícímu naciona-

lismu �i o tom, jak oslovit neprivilegované
obyvatele antifašistickými myšlenkami.

FNB na poli
Jeden z kolektiv- Food not Bombs, konkrétn�

ten z Frýdku-Místku, podnikl ne zrovna tradi�ní
akci na získání surovin pro své kucha%ské aktivi-
ty. P�tice �len- a �lenek kolektivu vzala auto
a jela se v ned�li 11. zá%í p%esv�G�it o tom, že
plýtvání jídlem za�íná už na poli. V rámci své
pab�rkovací akce nasbírali za dv� a p-l hodiny
z pole p%es sto kilogram- brambor, které tam
po sklizni zanechal kombajn.

FNB Frýdek-Místek následn� v sobotu 17. zá%í
použilo �ást tohoto úlovku na p%ípravu r-zných
dobrot v rámci akce „Zažít m�sto jinak“, jejíž
druhý ro�ník se konal v Zooparku v areálu tex-
tilky Slezan. Byla to mimo jiné i skv�lá p%íleži-
tost prezentovat základní myšlenky Food not
Bombs, které jsou shodné pro kolektivy p-sobí-
cí po celém sv�W�.

Jinak místní kolektiv FNB rozdává po prázdni-
nové pauze jídlo (nejen) pot%ebným každou
první st%edu v m�síci u altánku v místeckém
parku Bed%icha Smetany. Sedmého zá%í tak
nasytil p%ibližn� dvacítku lidí.

Benefice, pþednášky, promítání…
Vedle výše (�i jinde v této Existenci) zmín�-

ných prob�hly od uzáv�rky minulého �ísla ješt�
další akce, a to p%edevším osv�tového charak-
teru. Jako obvykle jsme se pokusili o jejich
S%ehled, i když s v�domím toho, že nejde zda-
leka o všechny:
3%ednášky, workshopy, diskuse: Francie  je

na nohou (1. 7., Praha); Posilování s vlastní
vahou (7. 7., 13. 7., Praha); T%ída a nacionalis-
mus (nejen) ve st%ední Evrop� (16. 7., Praha);
Boj za ženskou rovnoprávnost není bojem za
to, co nejvíc pracovat (18. 7., Praha); De-
mocracy and Inequality: How to win by loosing.
Lessons from the Bernie Sanders campaign (20.
7., Praha); Vše, co jste cht�li v�G�t o kole, ale
báli jste se zeptat (23. 7., Praha); Zahrádká%-
ský sraz (2. 8., Praha); Diktatura multikultura-
lismu (8. 8., Praha); Projekt Návšt�va: Julia C.
Richter (18. 8., Praha); AfterAlt*Pride: Gender
as  a  Spectrum  (19.  8.,  Praha);  Ps!  na  Klinice
(20. 8., Praha); Fotografie ze Srpna 1968 (21.
8., Praha); Ženy v slovenskej architektúre (28.
8., Košice); Autonomie (nejen) na Klinice (29.
8., Praha); Výro�ie SNP v kine Úsmev (29. 8.,
Košice); Chrámy konzumu: Vizuální antropolo-

gie industriálního kapitalismu (31. 8., Praha);
Nezrozumite�ný sprievodca Japonskom (1. 9.,
Košice); Libo dceru nebo syna? (6. 9., Praha);
Mobip%ednáška k demonstracím proti Dnu n�-
mecké jednoty (7. 9., Praha; 10. 9., Liberec);
Dumpster Diving (9. 9., Josefov); K%est knihy
Rebel�in pr-vodce osvobozením žen (14. 9.,
Praha); Workshop Lepší dny (16. 9., Praha);
Workshop Punks In Recovery (16. 9., Praha);
o dobrovolnické práci s d�tmi v Srbsku (29. 9.,
Liberec).

Benefi�ní akce (koncerty, ve�H%e, baza-
ry…): 1. 7. na podporu stíhaných a v�zn�ných
anarchist- (Nová Paka); 9. 7. na záchranu Kra-
lovy  vily  (Prachatice);  7.  8.  pro  Obraz  (Libe-
rec);  4.  9.  pro  Zví%e  v  tísni  (Praha);  9.  9.  pro
Food not Bombs (Josefov); 17. 9. pro Food not
Bombs (Chrudim); 23. 9. na autonomní sociální
centrum Klinika (Praha).

Promítací ve�ery: Praha (10x), Prachatice
(3x), Teplice (1x), Liberec (1x).

Ostatní akce: Pravidelné �i p%íležitostné
rozdávání jídla pot%ebným kolektivy anarchis-
tické iniciativy FNB v Praze, Plzni, Ústí nad
Labem, Karlových Varech, Hradci Králové,
Liberci, Pardubicích, Vysokém Mýt�, �eských
Bud�jovicích, Ostrav�, Olomouci, �eské Líp�,
Brn�, Košicích a dalších m�stech. Spole�né
veganské ve�H%e a další program v infocentru
Salé. R-zné kulturní, komunitní a osv�tové
akce konané v prostorách Autonomního sociál-
ního centra Klinika, v�etn� pravidelných jazy-
kových kurz- a ve%ejných plén nebo akce
„Zažít m�sto (trochu) jinak na Klinice“, která
se konala 17. zá%í navzdory zásahu vládní koali-
ce m�stské �ásti Praha 3. Akce r-zného zam�-
%ení v prachatické Kralov� vile nebo košickém
centru Klub (v lét� tu byla otev%ena také �ítár-
na). Pravidelné cyklistické akce Critical Mass
v Košicích. Mnohé veganské akce, nap%. Vegan-
ská hiphopová grilova�ka s Cocina Perdida,
Vegan pikniky v Hradci Králové a Liberci, Festi-
val vegánskych pomazánok v Košicích �i Piknik
z klinické zahrádky a pravidelná Lidová kuchy-
Q� na Klinice.

Komplex viny pro ABC
Pod�bradská hardcore/punk kapela Kom-

plex viny vydala své debutové album, které
nese název Výuka našeho názoru… Po �trnác-
ti letech své existence se tito láze�ští šviháci
kone�Q� do�kali svého prvního vinylu, který
vydali, v�rni princip-m D.I.Y., svépomocí.
Album vyšlo v nákladu 300 kus- a je benefi�-
ní pro Anarchistický �erný k%íž (ABC). Desku
P-žete sehnat p%ímo od kapely na jejích
koncertech nebo na její e-mailové adrese
kolostav@gmail.com. Další možností je ob-
jednat si album v distribuci Phobia Records
(phobiarecords.net).

bandzone.cz/komplexviny

Praha

Liberec

Frýdek-Místek
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téma Ex i stence :

Anarchistický

bulvár
Pokud si nøkdo pomyslel pþi pþHötení názvu hlavního tématu tohoto
öísla Existence, že už nám asi úplnø jeblo, tak vøzte, že nejeblo.
3þinejmenším ne úplnø. Cílem bulváru je pþitáhnout pozornost, aby se
co nejlépe prodával reklamní prostor, z nøhož je bulvární, nebo
vlastnø jakýkoliv korporátní byznys živ. Ano, pozornost tímto
Sþitáhnout chceme, ale reklam se nehrozte.

Naším hlavním cílem je p%edevším zamyslet se na pozadí tohoto téma-
tu nad výstupy anarchistického snažení, nad zp-soby oslovení a nad tím,
jak lze propagovat myšlenku nahrazení nep%irozených autorit spole�en-
skou samosprávou. V neposlední %ad� budeme rádi, když se nám zárove�
poda%í alespo���áste�Q� odleh�it vážnou podobu této anarchistické re-
vue.

Zrcadlo, þekni mi, co je nejötenøjší
Na za�átek následujícího mudrování si zkusme ud�lat malou rozvahu,

s �ím má anarchistický tisk, a+ už ten papírový nebo virtuální, zpravidla
nejv�tší úsp�ch. A� náklady tiskovin, ani zhlédnutí �lánk- na anarchistic-
kých webech nedosahují závratných �ísel, pr-P�rn� v %ádu pár stovek,
existují obsahy a formy, které �as od �asu tyto po�ty i n�kolikanásobn�
S%evýší. I když by se zdálo, že anarchistické hnutí funguje úpln� jinak
než majoritní spole�nost, n�co z ní si nese s sebou. Nejvyhledávan�jší
publikace a internetové p%ísp�vky bychom s trochou nadsázky mohli
klidn� ozna�it jako bulvární. A o jaké jde?

Nejv�tší úsp�ch mají tradi�Q� výstupy z monitoringu neonacist- na
antifa.cz, a to zejména pokud jsou oslazeny bulvárními detaily z nezávi-
G�níhodného života náck-, pop%ípad� nácky�. Když p-jde o odhalení
neonacist- s homosexuálními sklony, zálibou v p%evlíkání do ženského
spodního prádla, v olizování svých polonahých soukmenovc-��i v kolek-
tivním pití stejn� kolektivn� flusanci upraveného piva, po�ty zobrazení
jdou prudce nahoru. Nutno p%iznat, že bulvární zpravodajství tohoto
druhu p%itahuje nejvíce jeho ter�e, tedy samotné nácky.

Oblíbené jsou také reporty z r-zných akcí, zejména t�ch, kde se n�co
semele. Prahnou po tom mainstreamoví noviná%i, tak pro� ne jejich
undergroundové prot�jšky? Nutno podotknout, že úroda ak�ních report-
bývala v d%ív�jších letech v�tší a �lov�k tolik nezíval nad zprávami
z hnutí o tom, kdo kde namaloval transparent a pov�sil transparent.

Pokud jde o zprávy ze zahrani�í, bezkonkuren�ní úsp�ch mají krátké
�lánky s bohatým obrazovým doprovodem. Na textu vlastn� ani moc
nezáleží, hlavn�, že je na snímcích velké množství maskovaných hlav,
(ne)identifikovatelných létajících p%edm�W-, a v tom úpln� nejlepším
S%ípad� n�jaká ta policejní kára požíraná plameny ohn� a revolu�ního
zápalu („Paráda, to sme jim to nandali, sviním.“). Správný milovník
nenáro�ného ak�ního zpravodajství ale nepohrdne ani záb�ry fízl-, kte%í
ve skupin� skopávají do požadovaného tvaru ležícího demonstranta. To
je skv�lá p%íležitost pro oprávn�né rozho%�ení a p%ipsání n�jakého toho
facebookového komentu à la „Zkurvený svin� fašistický“. Formu této
reakce si jen domýšlím, jelikož jsem ro�ník, který nadšení sociáln�sí+o-
vého sebefízlování už jaksi minul. P%esto rozumím dobrému pocitu
z pohledu na %adu oho%elých policejních dodávek nebo up%ímné touze po
vendet� p%i sledování fízla, který obuchem ud�lal krvavý make-up vy-
jukané hol�in� s piketem proti zavád�ní školného.

Všechno má ale své meze. Pokud podobná záliba nabude formy fetišis-
mu, pak m-žeme již zavedeným pojmem hovo%it o revolu�ní pornografii
(na svých po�íta�ích a chytrých mobilech vyhledáte pod heslem riot-
-porn). Tady už jde jen o prachsprostou vizualizaci. Text je nadbyte�ný.
Je totiž jedno, jaké jsou d-vody, okolnosti, cíle, prost� na kontextu
nezáleží, hlavn�, že to lítá.

Takový p%ístup p%ipomíná vliv sociálních sítí, kde lidé zpravidla nejsou
ochotni (a možná už ani schopni) �íst delší souvislý text. Proto také �asto
reagují jen na nadpisy a p%i dotazu na obsah hrd� oznamují, že nic �íst

nemusí, protože je jim všechno jasné. Ideální je tedy jednoduchá v�ta
à la Twitter, hlavn� moc nenamáhat hlavu.

Nep%ekvapí, že z tišt�ných anarchistických publikací mají nejv�tší
úsp�ch zase ty, které kladou vizuální stránku p%ed text, tedy komiksové
sešity.

Posledním okruhem p%ísp�vk- s v�tší sledovaností jsou reakce na main-
streamová témata, a to ješt� v p%ípad�, že jde o n�co vtipného �i sen-
za�ního. Tak tomu bylo t%eba na webu afed.cz krátce p%ed prezidentský-
mi volbami, kde se t�šil velké popularit� satirický text „Volte Karla!“.
Asi uhádnete, jaké byly reakce t�ch, co nezvládnou p%H�íst víc než nad-
pis. (Je ale ode mne nemístné a srabácké posmívat se jim, když vím, že
se nemohou bránit, jelikož se ani p%i sebev�tší snaze nedostanou p%es
druhý odstavec.)

Kudy na to?
K výše uvedenému je nutné podotknout, že anarchistické tiskoviny

a weby mají sice nevýrazný, ale pravidelný �tená%ský okruh. „Bulvárnos-
ti“ pak p%itahují pozornost t�ch z hnutí, pro které neustálé hon�ní n�ja-
kých zpráv a teorií není životním krédem. Ob�as se jim ale poda%í upou-
tat  i  pozornost  lidí  mimo anarchistické  kruhy.  Jestli  to  má n�jaký  vliv,
W�žko %íct, když chybí empirická data. A kdo by se za nimi honil, když je
tolik jiné, d-ležit�jší práce? Na analýzu dopadu anarchistických médií si
tedy budeme muset asi ješt��%ádku let po�kat a dál operovat s dojmy,
které sice vychází ze zkušeností, ale jsou zárove� zatíženy subjektivními
postoji a n�kdy i oby�ejnými p%edsudky (a ty mají nejv�tší kv�ty na
lánech neznalosti).

Ukazuje se, a mainstreamová média to samoz%ejm� už dávno v�dí, že
nejmasov�jší �tená%ský úsp�ch mají krátké texty se senza�ními titulky,
pokud možno dopln�né n�jakými ak�ními, bulvárními �i líbivými obráz-
ky. Bulvár navíc ctí zásadu, že sd�lení nesmí pokud možno obt�žovat
�tená%e tak, aby u n�j musel p%emýšlet. Žádoucí je naopak vyvolat emo-
ce, které nám p%ece dávají pocit, že žijeme.

Jenže naše cíle, co se tý�e anarchistického zpravodajství a publicisti-
ky, jsou zpravidla opa�né. My se snažíme jít ke ko%enu v�ci a nenabízet
zjednodušenou realitu. Chceme odkrýt vztahy na pozadí, motivace vy-
cházející z pot%eb a ne klouzat po povrchu emocionálního balastu. Dlou-
hodob� otvíráme témata, která mainstream ignoruje, a+ už z d-vodu
vlastního ignorantství a neznalosti nebo pro klidný spánek inzerent-
a korporátních vlastník-. Snažíme se zprost%edkovávat fakta spole�ensky
rozd�lené reality a p-sobit na sebeuv�dom�ní neprivilegovaných namísto
toho, abychom je opíjeli nablýskaným sv�tem celebrit a dalšími kravi-
nami.

Jenže tímto p%ístupem se zárove� chytáme do r-zných pastí, na které
bychom  si  naopak  m�li  dávat  pozor.  Stávalo  se  a  d�je  se  to  stále,  že
S-sobíme nesrozumiteln�, n�kdy díky p%ílišné akademi�nosti, jindy
tématy, s nimiž se �tená% d%íve nesetkal, a nedokáže se v nich tudíž
zorientovat. N�kdy je na škodu „ideologický jazyk“, který m-že instink-
tivn� znechutit. A jak už jsme uvedli, mnohdy budíme nadmíru vážný
dojem, což není zrovna to, co �lov�k po p%íchodu z práce vyhledává.
A ani jistá v�tší atraktivita by našim výstup-m ob�as neuškodila.

Je nesmysl %íct, te� jsme to d�lali špatn� a musíme od základu zm�nit
S%ístup. Není ale od v�ci �as od �asu se zastavit a zeptat se, jaký efekt
má naše propaga�ní práce, jestli jsme n�kde nezaspali dobu nebo zda
bychom nem�li ud�lat zas n�jaký ten kvalitativní krok kup%edu. P%i tako-
vém p%emítání pak m-žeme definovat otázky, nad kterými bychom m�li
dál diskutovat. M-žeme se zabývat jednotlivými nástroji, které p%ed
námi  leží,  a  hledat  zp-soby  a  míru  jejich  využití.  Jak  využívat  humor
a satiru? Co m-že p%inést propojení s kulturou? Mohou nám n�jak poslou-
žit pro naše pot%eby uzp-sobené marketingové metody? Máme se snažit
S-sobit na ve%ejnost, nebo se tohoto bezb%ehého pojmu vzdát cílením na
konkrétní skupiny lidí? Do jaké míry užívat zjednodušení a ur�itého popu-
lismu? Není proti našim zásadám snažit se pronikat do mainstreamových
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médií? Jak pracovat s jazykem, abychom byly srozumitelní a dokázali
oslovit?
1�kdy se neshodneme na odpov�dích, jindy budeme zvažovat kompro-

misy. P%i takových diskusích musíme ale znát své hranice a v�G�t, �eho
se vyvarovat. Nesmíme poklesnout k bezp%edm�tnosti, stejn� jako ne-
smíme podporovat model �erno-bílého vid�ní sv�ta. Nesmíme dovolit,
abychom ve výsledku hráli cizí hru podle pravidel, která nemáme mož-
nost jakkoliv ovlivnit. Nem�li bychom opomíjet n�které skupiny neprivi-
legovaných jen proto, že jsou n�jakým zp-sobem marginalizované (nap%.
nezapomínat p%i boji za práva pracujících na nezam�stnané, d-chodce,
studenty…). Nem�li bychom ze sebe ud�lat pouhé komedianty, kte%í se
snaží za každou cenu zaujmout. A p%edevším bychom se nem�li zapro-
dat, a+ už to znamená cokoliv.

Anarchistický marketing?
1�které v�ci a slova jsou v anarchistickém hnutí skoro tabuizovaná.

Není slušné je v-bec vyslovit. Pokud tak u�iníte, m-že na vás být pohlí-
ženo s nepochopením, v horším p%ípad� s ned-Y�rou a v tom nejhorším
P-žete být ozna�eni za anarchokapitalistického záškodníka. Samoz%ej-
P�, p%eháním, ale n�co na tom bude. U nás se tudíž nikdy moc nedisku-
tovalo, zda je možné n�jakým zp-sobem využívat metody (politického)
marketingu k zefektivn�ní anarchistické propagace. Jenže slovo marke-
ting smrdí kapitalismem (a manipulací) na sto hon-, takže debata o n�-
jaké inspiraci a využití pro zni�ení systému, který ho zplodil, je asi otáz-
kou budoucnosti.

V zahrani�í již n�jaké diskuse na toto téma probíhají a nebylo by od
Y�ci snažit se je p%iblížit i u nás a dále je rozvíjet. Je ale t%eba si uv�do-
mit, že jedna v�c je um�t efektivn� oslovit, a druhá nabídnout možnosti
smysluplné a reálné participace, která nebude �ist� aktivistická, jako je
tomu dnes.

Jak jsme už nazna�ili, masovost bulváru tkví v tom, že jde na nejnižší
spole�ný jmenovatel, což jsou vlastn� naprosté a nepodstatné kraviny,
abychom se drželi již použité terminologie. Abychom se vyhnuli nebez-
pe�í bezobsažnosti, m-žeme využít cílení, které by na to nep%istupovalo.
Na tom mimo jiné staví publika�ní strategie Anarchistické federace.
Vydáváme tento �asopis primárn� pro pot%eby (informace, vzd�lávání,
diskuse, prezentace, inspirace…) anarchistického hnutí, nást�nné noviny
A3 zejména pro širokou skupinu pracujících a nezam�stnaných, zpravo-
daj Zdola ke konkrétním akcím a témat-m, a nakonec se spolupodílíme
na d�tském �asopise Klí�ení. Je však cítit absence kvalitního média pro
mládež, z jejíchž %ad p%ichází do hnutí podstatná v�tšina aktivist-
a aktivistek. Chybí nám také cílené využívání sociálních sítí a prost%edí,
v nichž se anarchisté a anarchistky v každodenním život� pohybují.

Pokud se p%ece jen budeme chtít zam�%it na možnost masov�jšího
oslovení, musíme nutn� po�ítat s ur�itou formou zjednodušení. Takový
postup se odráží nap%íklad ve zp-sobu, jakým d�láme noviny A3. Snaží-
me se oslovovat ostatní neprivilegované skrze problémy, které jsou jim

Q�jakým zp-sobem blízké, nebo skrze témata, s nimiž již bezpochyby
S%išli více �i mén� do styku. �tená%i se tak mohou s popisovaným stavem
ztotožnit snáze a z nabídnuté anarchistické perspektivy nahlédnout na
procesy, které dané problémy zp-sobují. P%inejmenším mají možnost
zjistit, jak se k danému tématu staví anarchisté a jaká nabízejí �i nena-
bízejí %ešení. Je pravda, že �asto nejsme schopni a ani nechceme nabí-
zet jednoduchá %ešení, �i spíše pseudo%ešení, za každou cenu. P%esto
bychom m�li rozmýšlet alternativy „tady a te�“ a zárove� hledat nástro-
je, jak anarchistické myšlenky a pohledy dostat mezi co nejširší okruh
lidí.
3%i otázce efektivního oslovení musíme navíc rozmýšlet zp-sob užitého

jazyka a formy jednotlivých sd�lení. Náš jazyk nesmí odpuzovat, nap%í-
klad negativn� vnímanými ideologickými výrazy nebo akademickým slov-
níkem, zárove� ale musí být p%esný. To znamená, že musí jasn� vyjád%it
zamýšlený obsah p%edkládaných myšlenek, postoj- a názor-. V naší pu-
blika�ní praxi diskutujeme patriarchátem zatížený jazyk. Neužíváme
opi�árny typu „-i/-y“ v každém p%t�estí minulém, koncovky „-a/-ka“
u každého anarchisty, který na nás ve v�W� vykoukne. Snažíme se však,
aby z každého textu bylo z%ejmé, že mluvíme i o ženách. Také se vyhý-
báme trapným moment-m, kdy bychom v bezv�reckém �asopise, jako je
ten náš, psali v�ty typu „Pussy Riot bohužel nedozpívaly celou píse�
v Chrámu spasitele. Nedej bože, aby za to šly sed�t.“ Nebojme se užít
vulgarit, pokud nejsou samoú�elné, ale mají tnout do živého. Tady mo-
hou být inspirací britští Class War. O nich se ješt� v této Existenci do�te-
te, stejn� jako o pot%eb� a podobách užití humoru a satiry, které mohou
být mí%eny na nep%átele svobody, stejn� jako do vlastních %ad. Ob�as
neuškodí vnést do našeho projevu trochu poeti�nosti a emocionality.
Jako odstrašující p%íklad však uve�me n�která vzletná až úletná „poetic-
ko-revolu�ní“ komuniké z insurekcionistického tábora.

Mediální prÿnik
Zajímavé otázky vyvstávají, pokud p%emýšlíme nad spojením anarchis-

tické propagace a kultury. Pomi�me nyní plejádu hlu�ných anarchistic-
kých kapel, které oslovují již oslovené po squatech a klubech, takže
vlastn� ani nikomu nevadí, že není rozum�t slov-m, která zpívají (pokud
se dá tedy mluvit o zp�vu). Bulvární efekt celebrit s sebou nese i to, že
je zpravidla p%ínosem, když nositeli myšlenek jsou známí a oblíbení in-
terpreti (ale i sportovci, v�dci �i intelektuálové). A není nutné, aby
obsah um�ní byl hned politický, sta�í deklarovaný postoj jeho nositel-.

Pro ty zásadové a pravov�rné ze subkulturních kruh- jist� zem%ela
každá kapela, která se zaprodala korporátnímu labelu. Tato komerciona-
lizace však není tak jednozna�ná a rozhodn� je dobré vyslechnout si
i názory dot�ených kapel, které zpívají o svobod�, ale zárove� krmí
ch%tán kapitalistické hydry (kolik z nás m-že sm�le tvrdit, že ho n�ja-
kým zp-sobem nekrmí?). Sta�í p%ipomenout skupinu Chumbawamba,
která od punku p%ešla ke vkusnému popu, aniž by polevila ze svých anar-
chistických postoj-. Navíc z výd�lk-, které jí díky komercionalizaci ply-
nuly, podporovala r-zné boje – od stávkujících doka%- po partu �eských
platformist-.

Pro atraktivitu anarchistické propagace je navíc žádoucí spojení
s um�lci r-zného druhu, s performery p%i demonstracích, se socha%i p%i
S%íprav� loutek, s divadelníky p%i práci na r-zných scénkách, s hudebníky
S%i po%ádání street parties, s grafiky p%i vydávání publikací �i s výtvarní-
ky p%i tvorb� nápaditých plakát-.

Podobná spojení mohou n�kdy pomoci proniknout až do mainstreamo-
vých médií. Máme však o n�co takového stát, když práv� korporátní
média jsou zdrojem udržování statu quo, podílí se na všeobecné debili-
zaci a slouží zejména PR t�ch, kdo si zaplatí? Na druhou stranu si polož-
me otázku, pro� vlastn� vyvíjíme n�které aktivity. T%eba když uspo%ádá-
me demonstraci v centru Prahy, kde jsou hlavn� turisti. Samoz%ejm� že
naším cílem je, aby náš hlas zazn�l co nejdál a co nejhlasit�ji, ale
v takovém p%ípad� je to vlastn� možné jen skrze masmédia. Jenže ta
cht�jí senzaci, nejrad�ji mají násilí a nahotu. Máme jim to ale poskyto-
vat, aby si nás v-bec všimla? Máme rezignovat na zasílání tiskových
zpráv jen proto, že si je v redakcích bez finan�ní motivace zjevn� už
Q�kolik let nikdo ne�te (s výjimkou n�kterých regionálních). Ano, mas-
média mohou posloužit, ale �asto se chovají velmi nep%átelsky, jednají
na objednávku elit nebo ve spolupráci s policií. Všichni noviná%i ale nej-
sou stejní, z toho je t%eba vycházet a snažit se na tom stav�t, pokud by
nám šlo o pr-nik do mediálního sv�ta.

1økdy pþíštø…
Asi zklameme všechny ty, kte%í v tomto �ísle o�ekávali plné hrsti bul-

várních a zábavných historek z anarchistického hnutí. Ne že by žádné
nebyly. �tvrtstoletí neutuchajícího vzmáhání se a upadání jich p%ineslo
nepo�ítan�. Zlí jazykové by %ekli, že se celou tu dobu naše hnutí plácá
na míst�, ale není tomu tak. Mírný pokrok (zpravidla) v mezích zákona je
bezpochyby znát. A ty historky? Možná na n� dojde n�kdy p%íšt�, až
usoudíme, že je pot%eba n�jakých rázných krok- na zvýšení �tenosti.

-kl-

Toronto, 2010, proti summitu G20
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V anarchistickém öasopise A-kontra vyšel
Sþed devíti lety ölánek „Anarchistický
bulvár: pivo & násilí!“ o britské militantní
organizaci Class War, jež navázala na
punkový boom jeho spojením s politickou
agendou, která by se neodklánøla od zvykÿ
Gølnické tþídy k pþílišnému intelektualismu.
Zbranømi se staly provokace a urážky.
A když bylo tþeba, tak i kameny. Pþinášíme
zkrácenou verzi ölánku, protože Class War
nemÿže v hlavním tématu této Existence
rozhodnø chybøt.

Anarchistická skupina Class War byla feno-
mén 80. let. V první polovin� další dekády byla
spíš na ústupu a pak o ní už nebylo p%íliš slyšet.
Nyní ale nabírá nový dech.

Mnoha mýty a legendami op%edená Class War
je úzce spojena se jménem Iana Bona, který
byl svého �asu policií a tiskem ozna�ovaný jako
„nejnebezpe�Q�jší muž Británie“. Historii sku-
piny sleduje jeho vzpomínková kniha vydaná
v roce 2006 u nakladatelství Tangent Books pod
názvem Bash the Rich.

Bone je typickým dít�tem pracující t%ídy,
která  si  v  Anglii  v  dob� jeho  d�tství  udržovala
svou kulturu definovanou pivem a fotbalem.
Záhy se stal anarchistou. A mezi jeho aktivity
pat%ilo vydávání místního zpravodaje Alarm.
Jadrným jazykem se zabýval lokálními i obec-
nými problémy, které pálí oby�ejné lidi. Jinými
slovy, za�al vydávat bojovný, levicov� populis-
tický �asopis. Práv� jadrný jazyk byl podle
Bona jedním z klí�- k úsp�chu: „Pokud v tisku
nazveš starostu zmrdem, je to dobrý, ale ješt�
lepší je nazývat ho zasraným zmrdem. A pokud
ho  nazveš  ZASRANÝM  ZMRDEM,  a  dáš  to  na
obálku,  tak  je  to  ješt� o  dost  lepší.“  Práv� za
nadávání sklízel Alarm nejv�tší porci kritiky
zevnit% hnutí, i když se prodej – uskute��ovaný
hlavn� skrz sí+ distributor- prodávajících Alarm
o páte�ní a sobotní noci v místních hospodách
– neustále zvyšoval. V dvousettisícovém m�st�
dosáhl p�titisícové prodejnosti každý víkend!

Ian  Bone mezitím za�al  flirtovat  s  punkovým
hnutím, založil punkovou kapelu Living Legend
a pomocí falešných zhnusených dopis- ve%ej-
nosti do novin se pro ni snažil získat publicitu.
Pouli�ní bou%e v roce 1981 urychlily proces
S%em�ny Alarmu na „celostátní“ �asopis s šir-
ším záb�rem, zam�%ený práv� na zástupy anar-
chistických „Crass punks“. A tak se v roce 1981
zrodila legenda: vyšlo první �íslo �asopisu Class
War. Bone vzpomíná:

„Cht�li  jsme d�lat �asopis, který by vrátil 1)
W%ídu a za 2) násilí  na po%ad dne v anarchistic-
kém hnutí. Bude ve velkém formátu a bulvár-
ním stylu, se spoustou krátkých �lánk- a grafi-
ky, žádné dlouhé nudné sra�ky. A bude zasran�
vtipný, kurva. Bude kopírovat a vykrádat, jako
kdyby neexistoval žádný v�erejšek. Bude pod-
porovat akci a násilí. Bude vypadat jako punko-
vý fanzin, který zmutoval do bulvárního plátku.
Na  první  stránce  bude  mít  á�ko  v  kroužku,  ze

kterého bude kapat krev, abychom ukázali naši
anarchistickou orientaci  a  aby  si  nás  koupili  ti
anarchisté, kte%í si kupují všechno, na �em je
i�ko v kroužku. Bude nenávid�t bohatý svin�
a drtit Kampa� za jaderné odzbrojení a Labour
Party.“

První �íslo bylo hotové za víkend. Za�ínalo se
grafikou a hesly, �lánky se dopisovaly pr-E�ž-
Q�.  Prvotní  náklad  �inil  tisíc  kus-,  a  ty  se  pod
heslem „nový extrémn� násilný anarchistický
�asopis“ všechny prodaly na jedné jediné
demonstraci Kampan� za jaderné odzbrojení
(šlo o širokou koalici proti jaderným zbraním
v Británii).

Po úsp�chu �asopisu se okolo Bona brzy zfor-
movala i stejnojmenná organizace. Jejími prv-
ními  po�iny  byly  nálepky  s  hesly  jako  „Nejd%ív
pivko  –  potom práce“,  „Sejmeme bohaté  –  ale
nejd%ív si dáme pivo“ nebo „Seru na revoluci.
Kde je moje pivko?“. První akcí Class War byla
~�ast na další velké demonstraci Kampan� za
jaderné odzbrojení, kde se aktivisté, vydatn�
posiln�ni pivem, pokusili s podporou pár set
S%ítomných punks vyhodit liberální politické
%H�níky. Výsledkem byla bitka s policií a „po�á-
tek p%íklonu pacifistických Crass punks k násilí“.

Class War se pak se svými bulvárn� militant-
ními transparenty ú�astnili dalších velkých
protest-. Jejich politika se dala shrnout jedno-
duše: vyrazit do ulic s �asopisem v jedné
a molotovem ve druhé ruce. I p%es militantní
rétoriku však Class War nem�li na sv�domí víc
než  pár  v  alkoholovém  afektu  rozbitých  výloh
a automobil- a n�kolik nep%íliš úsp�šných bitek
s policií.

Hlavní aktivitou Class War z-stávalo vydávání
a distribuce jejich stejnojmenného �asopisu.
Vzhledem k tomu, že Class War nebyla formální
organizace, �asopis mohl d�lat kdokoliv a sku-
te�Q� k tomu v n�kolika p%ípadech došlo
(v�tšinu �ísel m�l ovšem pod palcem sám Bo-
ne). Náklad �asopisu se pohyboval n�kde okolo

šesti tisíc kus- (ve vrcholu se dostal na patnáct
tisíc), na sch-zkách se scházelo asi �ty%icet lidí
(s  velkým  podílem  žen  a  také  pracovnic  v  se-
xuálním pr-myslu v�etn� prostitutek) a Class
War m�la okolo desítky p%idružených lokálních
skupinek.
=%ejm� pomyslným vrcholem �innosti

(alespo� co se týká mediálního pokrytí) byl
pokus o vlastní pochody pod hlavi�kou Bash the
Rich (Sejmi bohatý). Prezentovaný plán byl
jednoduchý – dát se dohromady, vyrazit na
pochod do milioná%ských �tvrtí a tam rozpoutat
pouli�ní nepokoje. Ani u jednoho z pochod- se
tento plán naplnit nepoda%ilo z jednoho z%ej-
mého  d-vodu:  dle  o�ekávání  Class  War  se  jim
dostalo tak masivního policejního doprovodu,
že ani k ni�emu dojít nemohlo. Nicmén� po-
chod maskovaných militant- milioná%skou �tvrtí
s hesly jako „Zdraví vás vaši budoucí poprav�í“
byl dokonalým propagandistickým nástrojem.

Class  War  se  také  jako  jedné z  mála  levico-
vých skupin poda%ilo opravdu proniknout ke
stávkujícím horník-m. Díky jazyku a grafice se
Class War stal mezi horníky �tenou tiskovinou,
�lenové Class War vzhledem ke své militantnos-
ti posilovali stávkové hlídky a skupina se b�hem
hornických akcí dokonce reáln� pokusila roz-
poutat ve m�stech pouli�ní bou%e a otev%ít tak
„druhou frontu“, jejímž ú�elem bylo oslabit
policii decimující hornické vesnice.

Class War se nevyhnula kritice z %ad anarchis-
tického hnutí. Pro tradi�Q�jší anarchisty to byli
pivní skauti, co jsou schopni se akorát opít
a d�lat binec – bez teoretické analýzy i praktic-
ké p%edstavy, kam sm�%ují. �ást hnutí však
nejvíce d�sil verbalizovaný militantní postoj.
Class War na to reagovali po svém: jejich kriti-
kové pro n� byli p%iposraní intelektuálové ze
st%ední t%ídy. Koncept skupiny ale narážel na
své limity. Násilí, které stálo v jejím centru,
za�alo být i pro ni samotnou sporným: „Problé-
mem naší násilné rétoriky se stalo to, že násilí
bylo to jediné, �ím jsme byli známí. Ale násilí
není odpov�dí na každou otázku, každá akce
nemusí být násilná, aby byla úsp�šná, to je
taktická chyba, nehled� na další okolnosti.
Musíme najít zp-sob, jak Class War otev%ít
i lidem, kte%í cht�jí víc než �ernou a bílou.“

Na druhou stranu m�li Class War zásluhu na
tom, že punkem znovuoživené anarchistické
hnutí nezastydlo v pacifismu, ale posunulo se
k  p%ímé  akci,  a  to  i  militantní.  Jejich  odkaz
snad tedy nez-stane jen ve vzpomínkách na
provokativní obálky Class War v podob� pod%e-
zané Margaret Thatcherové �i h%bitova s nápi-
sem „Našli jsme nové domovy pro bohaté“.

Ian Bone, jemuž v �eském p%ekladu vyšla kni-
ha Anarchista!, ale jen nevzpomíná, p%ed pár
lety nechal zaregistrovat Class War Party jako
politickou stranu a p%ed rokem jsme se o n�m
mohli do�íst v médiích, když p%i londýnské akci
Fuck Parade zam�%ené proti gentrifikaci a po-
%ádané práv� Class War obhajoval útok na
hipsterský obchod, který v oblasti, kde žije
49 % d�tí pod hranicí chudoby, prodává misku
cereálií  za  p�t  liber  a  tvá%í  se  p%itom  d�sn�
nezávisle a in.

Našli jsme nové domovy
pro bohaté
Class War – bulvární rebelie s pár promile v krvi
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Následující text je úryvkem z anonymní publikace Una a puesta para
el futuro: La organización anarquista, el Estado Islámico, la crisis y el
espacio exterior (Sázka na budoucnost: anarchistická organizace,
Islámský stát, krize a vnøjší prostor), která vyšla v barcelonském
nakladatelství Josep Gardenyes na podzim 2015.

Nejv�tší úsilí vynakládané velkou �ástí anarchistického hnutí se v po-
sledních letech nev�nuje ani �innosti afinitních skupin, ani praktickým
návrh-m v r-znorodých prostorech. Naopak, �ím dál víc anarchist-
a anarchistek se v�nuje revolu�ní sebevražd�. Z našeho pohledu je nej-
Y�tším problémem sou�asného anarchismu populismus.

Pokud vsadíme na nap�tí mezi sociálními a antisociálními pot%ebami
boje, uv�domujeme si, že samoizolace je postižením kamarád-, kte%í
neumí p%ekonat rozpory antisociálního postoje, a populismus je zas po-
stižením t�ch, kte%í nedokážou p%ekonat rozpory sociálního postoje.

Zatímco mimo anarchistické prost%edí jsou nové levicové strany d--
sledkem smrti hnutí proti škrt-m a úsporným opat%ením, uvnit% n�j je
jeho d-sledkem populismus. Je z%etelná úzkost a strach v reakci na vo-
lební úsp�chy n�kterých aktivist-, které jsme do té doby potkávali na
plénech �i na demonstracích.

Kamarádi, kte%í se zasekli v antisociálních postojích, reagují na p%edví-
datelnou a v��nou dynamiku institucionalizace tím, že se stále více izo-
lují. Jsou-li n�které osoby z r-znorodých hnutí proti škrt-m (�i d%íve
proti ekonomické globalizaci) dnes v politice, antisociálové s hr-zou
S%ihlíží oné sv�tské tragédii a ozna�ují ji jako d-kaz toho, že ú�ast
v t�chto hnutích byla chybou. Odhalují tím k%ehkost své pozice a nedo-
state�nou radikálnost své vize. Levi�áci je svou pouhou p%ítomností od-
dalují od sociálních konflikt-, které jsou vždy špinavé, složité a vždy
S%itahují oportunisty a institucionalizátory. Ti, kte%í se považují za „nej-
radikáln�jší ze všech“, vyhledávají prostory zbavené antagonismu, které
však neexistují, protože nedokážou obhájit radikální myšlenky a �iny
v prostorech r-znorodých.

Na druhé stran� cítí populisté svou izolovanost, nechápou však její
ko%eny. Tito populisti�tí anarchisté upadají pomocí souboru pomýlených
metod založených na chronické slabosti a skute�Q� tragické d�jinné
amnézii do zb�silého úprku kup%edu, kterému p%ezdívají „oslovit lidi“.
9�tšina populist-, které znám, má mén� kontaktu s lidmi mimo ghet-

to než typický antisociální anarchista. N�které z nich jsem vid�l neu-
sp�t, když se hlásili k povstaleckému anarchismu, a te� pro zm�nu slaví
neúsp�chy jako organizáto%i mas. Naprosto se jim nepoda%ilo oslovit
lidi. Jsou nicmén� posedlí myšlenkou „vyjít z ghetta“ a žijí v uspokoje-
ní, že jsou d-sledn�jší než ostatní anarchisté, než my, co z-stáváme
v ghettu.

Pro za�átek nerozumí tomu, co vlastn� znamená ghetto, a neví, odkud
pochází. Nelze být kategori�W�jší: ghetto je výplodem Státu. Nechápat
tuto skute�nost znamená zcela ignorovat charakter sou�asné spole�nos-
ti. Pro n� ghetto znamená bydlet ve squatu, protože je to fajn, oblékat
se do �erného, jít ob�as na n�jakou tu demonstraci, diskusi a pít levné
pivo a házet do sebe speed zadarmo v n�kterém z t�ch míst tak p%ízna�-
ných pro naše prost%edí.

Ne všichni však máme tutéž zkušenost. N�kte%í z nás za�ali se squato-
váním, protože jsme nem�li peníze na nájem. Oblékáme se do toho, co
P-žeme recyklovat nebo ukrást. Nevymetáme mejdany, neurážíme naše
W�la drogami a známe své sousedy a sousedky. Mám p%átele, kte%í platí
nájem a pracují v b�žných zam�stnáních a jsou zárove� sou�ástí ghetta.

Tak co je tedy vlastn� ghetto? Ghetto znamená muset lhát o tom, kdo
jsme, aby nás nevyhodili z práce. Znamená to muset skrývat podrobnosti
o našem život�, když mluvíme s neznámými lidmi. Znamená to muset
S%edstírat, že jsme normální lidi, když hledáme bydlení, podstupujeme
byrokratické %ízení nebo p%ejíždíme hranice. Znamená to v�G�t, že nás
mohou ozna�it za teroristy a zav%ít do v�zení.

To jsou hradby ghetta. Jsou to sociální struktury, které nás kontrolují,
trestají a izolují. P%ipadá mi krátkozraké, že populisti�tí kamarádi si
toho nejsou v�domi. Je závažnou ukázkou jejich nedostatku zodpov�d-
nosti a pohodlného postoje, že se nikdy neodhodlali hledat zdi svého
Y�zení.

Ano, kategorie „normálních osob“ má smysl jako kategorie, která nás
vylu�uje. Normální osoba je osoba normalizovaná, poslušn� následující
normy své spole�nosti. Být anarchistou není normální. A co se d�lá
s lidmi, kte%í nedodržují normy své spole�nosti? Odsunou se do ghetta.
0-žeme si ozdobit hradby našeho ghetta, obložit je kachli�kami, aby

vypadaly lépe, nebo je m-žeme provrtat malými otvory, kterými lze
S%edávat zprávy. Je však zcela chybné si myslet, že toto ghetto vytvá%í-
me my sami. Dokud bude existovat kapitalismus, bude také existovat
ghetto. Není to nic jiného než integrální struktura spektakulární spole�-
nosti a samotného Státu.

Populisté se nedokážou vymanit ze své izolace. Ve skute�nosti jsou
lidé mimo ghetto mnohem izolovan�jší než v n�m. Uvnit% aspo� existují
projevy solidarity a vzájemné pomoci, které jsou živ�jší než v normalizo-
vané spole�nosti. Než dojde k revoluci, existuje jen jeden zp-sob jak se
dostat z ghetta, a to p%ijetí norem spole�nosti. A zdá se, že naši populis-
ti�tí p%átelé to �iní �ím dál tím víc.

Populismus se projevuje opušt�ním radikálních praktik. P%ísp�vky na
anarchistickém bookfairu v Barcelon� v roce 2015 od r-zných iniciativ
usilujících o masovost organizací byly dob%e zakamuflované, ve snaze
ne%íct nic p%íliš alarmujícího. Zd-raz�ovaly, že se nesnaží o deradikaliza-
ci svých diskurz-��i své �innosti, zatímco neustále obhajovaly podstatné
rozm�ln�ní svých diskurz- nebo �inností, aby se „dostali k lidem“. Avšak
Q�kte%í z jejich p%íznivc-, kte%í si nedokázali dát pozor na jazyk, jak to
umí leckterý dobrý politik, pozd�ji kladli rovnítko mezi „vyjít z ghetta“
a „opustit samosprávu“, aby obhajovali ve%ejné instituce.

Když už je %H� o opoušt�ní princip-, v posledních letech se objevila
nová vlna municipalismu, jak v prost%edí politických stran, organizací
a levicových platforem jako CUP, Arran a Barcelona en Comú, tak
v anarchistických skupinách, jako jsou Embat. Pro levici to dává zcela
smysl: pot%ebují nalézt nový p%evlek, nové aroma, aby se mrtvola insti-
tucionální cesty (ke zm�Q�, pop%. k moci), kterou stále vlá�í za sebou,
mohla op�t prezentovat jako n�co živého, i p%es všechny ty minulé neú-
sp�chy. Pro� by však m�li municipalismus podporovat anarchisté? Munici-
palismus je dokonalým mostem mezi sociálním hnutím a jeho sebezra-
dou. Je to jen další zp-sob institucionalizace.

Dobytí municipia, tj. obce, je podvod. Aktivity státní správy na obecní
úrovni nejsou o nic mén� odcizující jen proto, že jsou mén� vzdálené.
Metody politického odcizení, metody založené na autorit� a poslušnosti,
nem�ní sv-j charakter v závislosti na tom, zda jde o politické t�leso
zahrnující sto milion-��i deset tisíc osob. M�stské státy v antickém $ecku
Y�tšinou zahrnovaly mnohem mén� osob než dnešní obvyklé m�stské
samosprávy a byly schopny zorganizovat otroká%ský systém, systém tres-
W- a poprav, patriarchát, vyko%is+ovatelské obchody a války.

Municipalisté nemají žádné p%íklady skute�Q� revolu�ních úsp�ch-
krom� Rojavy. Ale Rojava nemá nic spole�ného s municipalismem
Bookchina ani s municipalismem CUP. Nezískali tam pot%ebnou autono-
mii k tomu, aby zahájili sv-j experiment, prost%ednictvím postupného
procesu protest- a voleb, nýbrž jí dosáhli prost%ednictvím ob�anské
války, v níž disponovali velkým vojskem. A pokud Kurdové dokážou dlou-
hodob� osvobodit �ást svého území, pouze tím vytvo%í Stát, který bude
mnohem decentralizovan�jší než typické marxisticko-leninistické kruto-
vlády. V blízké budoucnosti budou muset vy%ešit rozpor mezi inherentní-
mi tendencemi centralizovaných struktur centralizovat �ím dál víc svou
moc  a  svou  touhou  po  svobod�.  Nebo  vytvo%í  nový  Stát,  nový  systém
dominance, nebo jej zcela zruší. Nevíme, jak by se m�li organizovat,
aby tento rozpor p%ekonali. Ale kdokoli na této planet� je schopen po-
tvrdit (a bude mít pravdu), že Státy se nedají reformovat: bu� se zni�í,
nebo t� ovládají.

Municipalismus, který by byl údajn� revolu�ní, není podložen historic-
kými argumenty. Zakládá se na slabosti, na neúsp�chu jiných praktik
boje a na nedostatku vize jak postupovat.

Další anarchisty �áste�Q� opušt�ný princip je solidarita. Jako odpov��
na represivní vlny z let 2013 až 2015, které k dnešnímu dni vedly k zadr-
žení 68 anarchist- a anarchistek pod záminkou „terorismu“ po celém
Špan�lsku, se mnozí lidé solidarizovali, a to i p%es obavy, že práv� oni
mohou být další na %ad�. Avšak n�které skupiny a organizace (podle
toho, co jsem vid�l, vždy populisticky zam�%ené) se distancovaly od

Populismus
a revoluöní sebevražda
Úvaha o vykroÿení z ghetta formou atraktivního zjednodušení
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osob postižených represemi, odmítaly jakoukoli podporu, a dokonce
ospravedl�ovaly represe. I mnohé sektory levice usilující o nezávislost
Q�kterých region- Špan�lska projevovaly více solidarity než tito anar-
chisté.

Jejich odmítnutí solidarity je spojeno s distancováním se (zevšeobec-
Q�ným mezi tém�% všemi populisty) od praktik boje. Na tiskové konfe-
renci svolané r-znými anarchopopulistickými uskupeními po vln� zatýká-
ní ve druhé fázi operace Pandora v %íjnu 2015 jejich mluv�í kázali, co je
a co není anarchismus (a kapitalistické sd�lovací prost%edky dál ší%ily
jejich hloupé a nesolidární projevy). Odmítli násilí. Dosáhli tím nakonec
vlastní pacifikace. Jediný prost%edek, který jim zbývá, je ší%ení myšle-
nek, ale vzhledem k tomu, že postrádají sílu a solidaritu, mohou ší%it jen
prázdné myšlenky.

Mluvíme-li o ší%ení myšlenek, anarchisti�tí populisté sahají po marke-
tingových postupech bez jakýchkoli skrupulí �i historické analýzy. Je
jist� vhodné znát oblast marketingu a public relations (PR) jako nástroje
pro kontrolu mas, ale je zcela ned-sledné, aby se anarchisté snažili tyto
nástroje využít.

Abychom oz%ejmili naše odmítnutí marketingu, je t%eba objasnit, �ím
je a �ím není. Odmítnutí marketingu neznamená nep%ikládat d-ležitost
estetice, dobrému designu, dobré sazb� nebo dob%e použitým nástroj-m
ší%ení. Je tu zásadní rozdíl: anarchistické ší%ení myšlenek za�íná myšlen-
kou, kterou chce sd�lit; následn� hledá nejvhodn�jší formát pro sd�lení
této myšlenky. Marketingový p%ístup naopak nad%azuje formu nad obsa-
hem, protože jeho zásadním cílem není ší%ení myšlenky, nýbrž prodej
výrobku, a+ už se jedná o nový automobil nebo „zna�ku“ anarchismu
(nesnesitelný výraz, který jsme zaslechli vyjít z úst populistických sou-
druh-). Marketingová propaganda musí být vždy atraktivní a lehce stra-
vitelná.

Jedná se o dva zcela opa�né p%ístupy. Marketing není schopen ší%it
hluboké myšlenky a kritiku, což je to jediné, co má n�jakou šanci nám
pomoci zm�nit tento sv�t tak komplexních systém- dominance. Marke-
ting má za cíl prodat jakoukoli sra�ku ve velkém množství.

Vid�li jsme, jak si populisti�tí soudruzi st�žovali, že jsou n�které texty
S%íliš dlouhé, dokonce tehdy, když se jednalo o dob%e vysázené letáky,
s dobrým rozvržením prostoru a elegantn� napsanými texty bez jakých-
koli zbyte�ností. Nenavrhovali vhodn�jší formát pro onen text ani jeho
korekturu tak, aby mohl sd�lit totéž pomocí menšího po�tu slov (opaku-
ji,  jak  formáty,  tak  samotné  texty  byly  dokonalé),  nýbrž  cht�li  zavést
implicitní zákaz p%íliš dlouhých text-, které se nevejdou do tweetu.
Stávají se tím spolupachateli v procesu infantilizace svých �tená%-
a zakrn�ní vlastních intelektuálních schopností.
3%ejd�me ke konkrétnímu p%íkladu. Ponechme stranou zbyte�ný slovní

pr-jem twitterových ú�W-, které udržují n�které populistické skupiny,
abychom krátce analyzovali jeden z nejkvalitn�jších projekt- ší%ení
myšlenek mezi všemi populistickými skupinami: Hola Dictadura, �asopis,
jenž se v�nuje tematice zneužívání antiteroristických zákon-.

Z p%edchozích úvah je z%ejmé, že nejdeme pro silná slova p%íliš dale-
ko. Nejde tu však o kydání hnoje ani o laciná nep%átelství, a považujeme
za nutné zmínit po zásluze také chvályhodné v�ci. Hola Dictadura vyka-
zuje  vysokou  úrove� jak  designu,  tak  p%ípravy.  O�ividn� jde  o  dob%e
ud�laný �asopis. Kéž by všechna anarchistická propaganda byla p%iprave-
na s takovou pé�í, zru�ností a vážností. Ale i když analyzujeme �asopis
sám o sob�, bez ohledu na pacifikovaný a prokapitalistický p%ístup popu-
list-, je co vytýkat. Je z%ejmé, že auto%i pod%ídili vyjád%ení myšlenek
požadavk-m marketingového produktu: být atraktivní a snadno stravitel-
ný. Hola Dictadura obsahuje velmi jednoduché myšlenky, málo informací
a ješt� mén� analýzy. �tená%i mají pak pocit, že jde o �etbu na displeji
smartphonu. Podobá se on�m americkým �asopis-m pro p%ihlouplé vlas-
tence, jako je Time.

Obsah Hola Dictadura je nepochybn� mnohem lepší než to, co nabízí
Time. Opravdu by bylo skv�lé, kdyby si ho celý sv�t p%H�etl. Ubylo by
tolik podpory pro antiteroristickou politiku. Ale v kone�ném sou�tu se
nejedná o nic jiného než progresistickou kritiku. Neobsahuje žádnou
vlastní anarchistickou analýzu, jinými slovy všechny vyjád%ené myšlenky
podporují demokratické hodnoty. Má to sv-j d-vod: anarchistické myš-
lenky se mnohem složit�ji vysv�tlují a mnohem složit�ji p%ijímají, nebo+
veškerá výchova, vzd�lání a informace, které lidé vst%ebali v pr-E�hu
života, jsou produkovány spole�enskými strukturami, aby podporovaly
základní prvky v�rouky Státu, patriarchátu a kapitalismu. Chcete-li p%e-
sv�G�it lidi, je mnohem snazší používat progresistické argumenty proti
antiterorismu. Avšak pokud by Stát �elil hnutí pohán�nému t�mito argu-
menty, nebylo by pro n�j nijak obtížné toto hnutí p%esm�rovat nebo
rekuperovat prost%ednictvím reforem, nebo+ se nejedná o radikální kriti-
ku, která by se dotkla ko%ene problému.

Nejde tu o odmítnutí identity. Problém netkví v tom, že �asopis nevy-
chází v �erném, špatn� vysázený, plný á�ek v kroužku a zmínek o Státu
a Kapitálu. Problém spo�ívá v tom, že zrazuje sama sebe, volí snadnou
cestu, kterou Stát už umí kontrolovat, že neobsahuje dostate�nou hloub-
ku umož�ující inteligentní boj.

Pokro�ilá znalost d�jin by jist� zabránila jakémukoli anarchistickému
využití marketingu. Odhalit p-vod této profese není nic složitého.
Obecn� se ví, že „otcem“ PR a marketingu je Edward Bernays, význam-
ný poradce n�kolika desítek prezident- a globálních korporací. I sebe-
menší znalost jeho spis- jasn� ukazuje, že jde jen o zp-soby manipula-
ce mas.
'�jiny nám také ukazují jiné epizody, které populisté ignorují, a+ už

z lenosti �i v�dom�. Bernays sice vynalezl filozofii a v�du marketingu,
nebyl to však on, kdo objevil mnohé z konkrétních postup-. Dnešní popu-
listé nejsou první, kdo se snaží použít estetické metody pro ší%ení svých
myšlenek a zm�nu sv�ta. Na za�átku 20. století se dadaisté pokusili
o revoluci prost%ednictvím podvratné komunikace, a u�inili to s mnohem
Y�tší inteligencí, tvo%ivostí a pe�livostí než dnešní populisté. A skon�ilo
to naprostým neúsp�chem. Kapitalistické podniky si však všimly t�chto
dadaistických postup- a zmocnily se jich. Estetické posuny dadaist-,
jejich komunika�ní postupy se nakonec mnohem ú�inn�ji uplatnily
v rámci kapitalistických proces-, p%i prodeji výrobk- než p%i svád�ní
k revoluci. Ruský výtvarný pr-kopník Rod�enko se do�kal podobného
osudu, když se jeho dílo za�alo vykrádat nejprve bolševickou mocí,
a pozd�ji pr-myslem PR na Západ�.

Touhu d�lat marketing lze ospravedlnit pouze nepoznanou slabostí
populist-. Cítí se osamoceni, nepochopili však spole�enské struktury,
které mají na sv�domí jejich osamocenost, a nemají ani žádný revolu�ní
projekt pro rozbití t�chto struktur. To, o� usilují, je nabírání nových
�len-.

Pro kritiku náborových postup- bychom se mohli podívat na p%íklad
Katalánské anarchistické federace (FAC). Je t%eba %íct, že jde o r-znoro-
dou organizaci a bylo by zcela nespravedlivé ozna�it ji za populistickou,
S%estože obsahuje populistické prvky. Také je t%eba dodat, že její p%í-
pravná kampa�, v níž m-žeme spat%ovat populistické tendence, se vyví-
jela s obdivuhodnou energií a nadšením. Byli bychom v mnohem lepší
situaci, kdyby se každý (otev%ený) anarchistický projekt tolik snažil p%i-
zvat  lidi  ke  spolupráci  a  otev%ít  se  jejich  ú�asti.  Je  však  t%eba kriticky
ohodnotit plakát a video, které federace zve%ejnila v rámci této kampa-
Q� pod heslem: „Uv�domuješ si, že i ty m-žeš být anarchist(k)a?“ Pre-
zenta�ní materiály nezmi�ují sociální konflikty, reality boje ani velké
výzvy, kterým �elíme my anarchisté. Naopak, vyzývají ve%ejnost, aby se
identifikovala jakožto anarchisté bez hloubky myšlenek, bez silných
závazk-, bez proces- celkové prom�ny (a nemám te� na mysli prom�nu
sv�ta, nýbrž osobní prom�nu, kterou jsme si všichni museli projít na
cest� k anarchismu). Pochopiteln�, na plakátu nebo ve videu nelze sd�lit
vše pot%ebné, je však možné zviditelnit skute�nost, že existuje hlubší
kritika, rizika a konflikt. Propaganda m-že být pozvánkou k hledání, ke
zkoumání, k prohloubení, k zahájení procesu prom�ny. Ale nábor o nic
takového neusiluje.

Materiály prezentace FAC upadají do požadavk- marketingu na atrak-
tivnost a snadnou stravitelnost. Jít do v�zení není atraktivní. Být mlácen
policií není atraktivní. Prosed�t nekone�né hodiny na sch-zích a plénech
není atraktivní. Roky a desetiletí porážek nejsou atraktivní. To vše je
tedy mimo p%edstavu anarchismu, kterou populisté prezentují. Jen na
základ� t�chto materiál- by se moje babi�ka mohla považovat za anar-
chistku. Moje babi�ka není anarchistka. Není to nic strašného, je to
dobrá osoba a mám ji moc rád, ale není anarchistka. I když se jí m-že
zdát samoorganizace skv�lá a souhlasí s opozicí v-�i nespravedlnostem,
nechce se v�novat destrukci Státu, a ani v krátkodobém, ani v dlouhodo-
bém horizontu by nepodporovala lidi, kte%í se v ní angažují. Nic nezíská-
me t�mito zdánlivými spojenci a spole�níky.

Proto je na míst� otázka: jaký druh lidí se zrekrutuje takovou atraktiv-
ní p%edstavou anarchismu? Lidé, co se budou distancovat od boje a od-
mítnou násilí v okamžiku, kdy za úsvitu policie vyrazí dve%e od bytu, aby
zatkla naše kamarády? Lidé, kte%í se nechají unést p%edstavou ú�asti ve
volbách nebo vstupem do obecních institucí? Lidé, co nejsou v procesu
hlubokého sebevzd�lání, �etby a kritiky, lidé, co nerozumí tomu, jak
funguje sv�t, v n�mž žijí, �i tomu, kde jsou ko%eny útlaku? A pokud bu-
dou rekrutováni pomocí povrchní reklamy, jaké jsou výhody takové velké
organizace, nafouknuté osobami s neuskute�nitelnými o�ekáváními
a s naprostou neznalostí d�jin boje?
3%i konfrontaci s t�mito kritikami jsem se setkal jen s úhybnými mané-

vry. Tady nejde o dichotomii mezi tím, že bude mnoho anarchist-� �i
anarchistek, nebo naopak málo. V�tšina populistických uskupení je tak
nepo�etná jako soubor neformálních afinitních skupin nebo jako jedna
skupina. �asto se posedlost nabíráním �len- nebo vytvá%ením velkých
anarchistických organizací nebo „mobiliza�ního potenciálu“ stává pou-
hou náhražkou skrývající úplný nedostatek vlastních boj-. V bojích pro-
hlubujeme naše myšlenky a postupy a nacházíme nové souputníky. Vy-
tvo%ení velké organizace založené na náborech nových �len-, nebo vybu-
dování mobiliza�ního potenciálu založeného na sv-dných komunika�ních
postupech navrhují �asto práv� osoby, které se nev�nují boji ve své
každodennosti a nedokážou rozpoznat sociální konflikty.

S%eložil –int-
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Je dobré pþiznat si, že nøkdy se bereme až
moc vážnø. A je to vlastnø zcela logický
Gÿsledek témat, kterým se vønujeme
– všechny ty neduhy jako sociální
nerovnosti, kapitalistické vykoþisØování,
drancování pþírody, klimatické zmøny, týrání
zvíþat, policejní represe… a pokraöovat
bychom mohli až do stavu totální deprese.

Jak  krásn� se  žije  ve  sv�W� t�m,  kte%í  tohle
všechno nevidí, odmítají vid�t, nebo je jim to
naprosto jedno, a+ už to jsou cynici „po nás
potopa“ nebo egoisti „hlavn� a+ na tom n�co
taky trhnu“. Jenže anarchisti a anarchistky
tohle vnímají pom�rn� intenzivn� a (alespo�
z valné v�tšiny) nepodporují farmaceutický
pr-mysl ládováním se antidepresivy. Všeho moc
škodí – a stejné je to i s tou vážností. Anarchis-
té rádi rozbíjejí stereotypy, ví%í stojaté vody
a  k%L�í,  když  ostatní  jsou  zticha.  A  i  taková
vážnost daná sebevážn�jšími tématy �as od
�asu p%ímo volá po tom, aby byla rozbita. Hla-
dina rybníku zanícené kritiky sociálních nespra-
vedlností  si  p%ímo  %íká  o  to,  aby  do  ní  n�jaký
narušitel hodil kámen. A nejhorší ze všeho je
pocit vlastní d-ležitosti, ten je t%eba rozemlít
na masokostní mou�ku. (To je ten rozdíl mezi
námi a lidmi, jako je temnými sexuálními fan-
taziemi puzený Konvi�ka, kte%í by naopak na
upevn�ní vlastní d-ležitosti cht�li semlít celé
%ady jimi odmítaných skupin.)

Jednou z našich zbraní je i humor. Zbraní,
s níž jdeme na zte� v-�i nep%átel-m svobody
a  rovnosti,  a  zárove� zbraní,  jíž  krotíme  svá
osobní  i  kolektivní  ega.  Osobn� mi  p%ijde,  že
ale této zbran� dostate�Q� nevyužíváme, i když
její ú�innost m-že mít p%i správném zacílení
drtivé dopady. Je sice pravda, že nejv�tšího
~�inku se dostává se zkušenými st%elmistry
a st%elmistryn�mi (jak typické, že m-j sexistic-
ký textový editor takové slovo nezná), ale ne-
�ekejme na n� jako na mesiáše. Nebojme se
zesm�šnit nep%átele svobody, parodovat je a se
sžíravou ironií leptat jako ta žíravina jejich
autoritá%ské pozice, a nebojme se zárove�
ob�as zleh�it sami sebe. Inspirativních p%íklad-
není zrovna málo.

Bohatá minulost
Velmi širokým inspira�ním zdrojem m-že být

pohled do minulosti d�lnického, potažmo anar-
chistického hnutí. Satirický d�lnický tisk m�l
u  nás  vždy  bohatou tradici.  V  70.  a  80.  letech
19. století byla populární satirická p%íloha Srše�
�asopisu '�lník. Humorné lad�ní nechyb�lo ani
Q�kterým p%ísp�vk-m v novinách Budoucnost.
Oblibu si následn� získal d�lnický satirický
�asopis Rašple, kam svými vtipnými sociáln�
kritickými kresbami p%ispíval kup%íkladu Mikoláš
Aleš nebo o pár desítek let pozd�ji Josef Lada.
Nemén� oblíbené byly sociáln�demokratické
Kop%ivy. Do socdemáckých �asopis- (dále nap%.
Šlehy následované Rudými kv�ty) p%ispívali ale
i anarchisté, z t�ch nejznám�jších m-žeme
jmenovat Františka Gellnera, Frá�u Šrámka �i
Josefa Macha. Mimo jiné proto, že platily lépe
než anarchistické listy, a každá koruna byla
dobrá, zvláš+ pro mladé bohémy, kte%í se velmi
rádi podívali na dno p-llitru.

Tato záliba „žižkovských panká�- p%elomu
19. a 20. století“, jak je ozna�il jeden z našich

redaktor- p%i lo�ské besed� o Michaelu Kácho-
vi, se pak odrazila v Machov� sebesatirické
básni Anarchisté, která vyšla v humoristickém
�asopise Švanda dudák:

Když mladík z gymnázia do života vstoupí,
není moc moudrý, spíše bych %ek hloupý.
Co na st%ední se škole nau�í,
nem-že pot%ebovat nikdy v žití.
Však m-že mezi pražské anarchisty jíti.
Ti ho p%ijmou s otev%enou náru�í.
Také já se svého �asu odhodlan�
dal jsem se k této zajímavé stran�.
Tu ovšem doba práce nastala mi:
musil jsem prod�lat nes�íslné flámy
a vyslechnout p%ednášek a %H�í mnoho.
Hlava a b%ich mne dosud bolí z toho.
(…) Byli jsme svobody nejp%edn�jší stráž
a �ekali jsme po hospodách, až
nastane velký p%evrat sociální.
Hlavní v�c byla stávka generální.
To znamená. Zastavení veškeré práce.
V tomto punkt� nebylo mezi námi zrádce.
Odvahu a sílu pro budoucí �iny
dodávaly nám hlavn� lihoviny.
Co vypilo se v oné dob�,
už nemohu si pamatovat,
však mnohý šenký% na Žižkov�
by mohl o tom vypravovat. (…)
Autor verš- pak ve svých vzpomínkových

�rtách zmínil reakci, kterou vyvolaly: „Stru�né
G�jiny �eského anarchismu pokusil jsem se
nastíniti o n�co pozd�ji v básni, za kterou jsem
dostal od St. K. Neumanna aj. co proto.“ Karel
Vohryzek mu prý rovnou slíbil pár facek.

Na posm�šné básni�ky, satirické �lánky
a kresby se dalo narazit i v anarchistických
periodikách, jako byly Komuna, Chu�as, Nový
kult a další. Objevovaly se p%evzaté satirické
kresby od zahrani�ních autor-, ale �eské anar-
chistické �asopisy se mohly pochlubit i svými
S-vodními kresbami a grafikami, p%ispívali do
nich kup%íkladu Gellner, V. H. Brunner, Bo%ivoj
Hnátek alias Jan Lamann, ve Francii žijící Fran-
tišek Kupka nebo pozd�ji Josef �apek. Matice
G�lnická (1896–1900), na kterou navázala Mati-

ce svobody (1900–1914), se z nemalé �ásti
orientovala na antiklerikální a protinábožen-
skou  agitaci,  a  její  vydavatel  Jan  Opletal  se
S%ímo vyžíval ve skandaliza�ních aférách �er-
noprdelník-, aby tak zd-raznil dvojí metr klé-
ru, který káže vodu, ale pije víno.

Anarchistické hnutí m�lo na svém kont� ale
i vlastní satirické tisky. Prvním takovým byl
v letech 1896–1897 Karabá� – satirická p%íloha
v Liberci vydávaného �asopisu Proletá%. V Pro-
letá%i p%i uvedení Karabá�e stálo, že „bude
míti za ú�el veršem i prózou karabá�ovat vše,
co skarabá�ování pot%ebuje, a+ je to cokoliv
a kdokoliv“.

Nejznám�jšími se však, hlavn� díky svým
S%isp�vatel-m, staly Šibeni�ky. Ty vycházely
nejprve jako p%íloha Nového Kultu v letech
1903–1904. P%evažovaly v nich satirické texty,
básn�, publikovali zde Šrámek, Lev Freimuth,
Neumann, P. Altenberg, Marie Majerová, Vác-
lav Chaloupecký, Antonín Sova, nejen kresbami
S%ispíval Gellner. Pozd�ji v letech 1906–1907
vycházely Šibeni�ky jako samostatné periodi-
kum a p%edstavovaly mezi anarchisty oblíbený
satirický �asopis, který sice p%ímo neprosazoval
anarchistické myšlenky, ale ti, kdo do n�j p%i-
spívali, pat%ili do okruhu anarchist-. Vedle výše
uvedených nap%. Rudolf T�snohlídek, Ji%í Ma-
hen, J. Rosenzweig-Moir, V. H. Brunner, Jan
Opolský, Karel Toman, Kamil Berdych, Josef
Mach  �i  satirik  Josef  Foltýn  (vl.  jm.  Stivín),
druh Marie Majerové. Neumann o Šibeni�kách
napsal: „Chceme stvo%it list, který by v �eských
pom�rech znamenal asi tolik jako francouzská
L’Assiette au Beurre nebo n�mecký Simplicis-
simus, který by shrnoval dobré vlastnosti obou
�asopis-… Chápeme vtip a satiru jako zbra�,
humor a smích jako projev ho%kého a povznese-
ného poznání. Jen tak mohou býti plodnými,
moderními. V�dom� a úmysln� chceme býti
nejen �asopisem pro satiru, humor a karikatu-
ru, nýbrž i listem pro ideov� silnou beletrii
a um�ní v-bec. (…) Vedle satiry sociální a poli-
tické, vedle um�ní ideov� silného, revolu�ního
chceme p�stovat i satiru a karikaturu erotic-
kou, zdravé um�ní erotické, budoucí dokumen-
ty vývoje, z kterého vyroste nový renesan�ní
�lov�k, �lov�k silných vášní a nep%ítel pokry-
tectví… Své stanovisko k politickým stranám
nemusíme snad již vysv�tlovat. Není nám žádná
tak blízká a svatá, abychom p%ed jejím prahem
zastavovali péro nebo št�tec satirika a karika-
turisty.“

Svými karikaturami a básni�kami se v d�lnic-
kém a anarchistickém tisku proslavil již n�koli-
krát zmi�ovaný František Gellner, kterému se
stala osudnou sv�tová válka. Ilustracemi doplnil
Havlí�N-v .%est sv. Vladimíra,  který  pak  vyšel
v rámci Knihovny Nového kultu. Ve svých povíd-
kách a �láncích dokázal být siln� sarkastický
práv� tím, že hovo%il s p%ehnanou vážností
o r-zných spole�enských jevech (nap%. povídky
Idealismus a materialismus nebo Spole�enský
po%ádek). Nebránil se ani kritickým poznámkám
dovnit% anarchistického hnutí.

Nesmrtelný vtipálek
Svou kapitolu pak jednozna�Q� zaslouží ne-

zkrotitelný tašká% Jaroslav Hašek, který celo-
sv�tov� proslul jako autor postavy dobrého
vojáka Švejka, jež je úžasným p%íkladem své-
rázné lidové existenciální revolty v-�i autori-
tám všeho druhu. V roce 1904 p%ispíval na hor-

Trochu srandy do tý anarchie
Humor a bulvár v anarchistické publicistice a akci

S%íloha Nového Kultu, 1904
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nickém severu, kde podle pam�tník- „agitoval
od dolu k dolu s anarchistickými letáky“, do
novin Omladina, o dva roky pozd�ji v Praze do
Nové Omladiny, kde uvedl kup%íkladu povídku
O jednom censorovi:

(…) A tu umínil si, že se zkonfiskuje. Nejedl,
nepil,  nechodil  na  záchod,  a  když  už  to  ne-
mohl vydržet, otev%el okno a sko�il z t%etího
patra.  Zabil  se,  zkonfiskoval  se  v  nové  for-
P�. Krve z n�ho vyteklo jako z vola a z hlavy
mu vyteklo tolik vody, že se v ní kolemjdoucí
starý vysloužilec utopil…
… nebo Pam�ti Miriamy, což nebylo nic jiného

než rýpnutí do „konkuren�ního“ �asopisu Práce
v rámci vzájemných neshod a oso�ování obou
anarchistických �asopis-. V roce 1907 na zmí-
Q�né tituly navázal Karel Vohryzek za Haškova
redak�ního p%isp�ní titulem Komuna. Odtud
jmenujme nap%. satirické povídky Loupežný
vrah p%ed soudem, Frantík-v první máj, Malá
W�lesná pot%eba a justice �i Poezie sociální:

Jiné oblíbené téma básní sociálních je: Hor-
ník kope uhlí, a kus uhlí se na n�ho utrne.
Než vypustí duši, vzpomene si na svou ženu.
Tím báse� kon�í. Nemluví se v ní nic o tom,
že je t%eba dát kone�Q� jednou n�co na pa-
P�tnou vysáva�-m proletariátu.
Svou „anarchistickou kariéru“ ukon�il slibem

své milované, pro jejíhož otce byl dce%i nep%i-
jatelnou partií. To však ješt� stihl být b�hem
Prvního máje 1907 zat�en, jelikož m�l zvolat
„Nat%i ho!“, na�ež jeden ze strážník- dostal
ránu  holí  do  hlavy.  U  soudu  se  hájil  tím,  že
volal „Spat%i ho“, aby naopak konfliktu p%ede-
šel. V duchu sob� vlastním pokra�oval v politic-
kých provokacích a zesm�å�ování autorit nejen
svými povídkami, ale t%eba i založením Strany
mírného pokroku v mezích zákona.

Kolem Haška se pohybovaly další zajímavé
postavy, které m�ly více �i mén� spole�ného
s „anarchistickými rejdy“. Jmenujme t%eba žiž-
kovského Frantu Sauera, který pozd�ji na tuto
dobu vzpomíná v knihách Pašeráci a Franta
Habán ze Žižkova. Spolu s Haškem stál mj.
u zrodu �erné ruky, de facto squaterské inicia-
tivy, která na Žižkov� umís+ovala bezprizorní
rodiny do prázdných byt- (viz Existenci 4/2012).

S novou vervou
Špetka humoru nechyb�la ani p%i obnovování

anarchistického hnutí od roku 1989. Natož pak
ranec provokace a ob�as n�jaká ta vulgarita.
Vždy+ se také p%evážná �ást tehdejších anar-
chist- a anarchistek rekrutovala z punkové
subkultury.

Net%eba opakovat, že st�žejní anarchistickou
tiskovinou první poloviny 90. let byl �asopis
A-kontra. Ten našt�stí, na rozdíl od pozd�jších,

více vyhran�ných periodik netrp�l p%ílišnou
sebevážností. Ob�as se tu objevila n�jaká vtip-
ná epizoda ze známého anarchistického komik-
su Wildcat (za�al  vycházet  v  roce  1975),  ale
nejv�tší oblib� se t�šil p-vodní komiks Anar-
chix, vycházející v letech 1991–2 a s nadsázkou
komentující aktuální d�ní v anarchistickém
hnutí. A-kontra si dokázala d�lat srandu i sama
ze sebe. Otiskovala hanlivé dopisy, které jí
došly. „Šéfredaktor“ listu Jakub Polák je tak na
jejích stránkách jednou ozna�en za termináto-
ra, pak za dvojníka šéfa peruánské maoistické
Sv�tlé stezky nebo je tu rozebírána jeho me-
diální aféra ohledn� psaní omluvenek mladist-
vému redaktoru Petru Hanákovi. Práv� ten byl
autorem nemála vtipných komentá%-, jako
W%eba Jak (ne)ud�lat kariéru (o pokusu p%ihlásit
se na žurnalistiku) nebo Bojíte se opravdové
svobody? (o pokusu jedn�ch anarchist- vyhnat
z redakce jiné anarchisty).

A-kontra se tedy nevyhýbala ani rozmíškám
na pražské anarchistické scén�. Ob�as vtipn�
S%istupovala i k rozhovor-m, t%eba když p%i
zpovídání kapely Kritická situace uvád�la i p%e-
pisy toho, co %íkala babi�ka jednoho ze �len-,
když sem tam vstoupila do pokoje:

Babi�ka: N�kdo zvoní, tak si tam jd�te, já
nebudu lítat po baráku!
Všichni: To snad bude P.
Babi�ka:  Ten  má  klí�e,  né?  (zvýšeným  hla-
sem)  No jestli  sem jde  ješt���tvrtej,  tak  a+
sem nejde, nebo zavolám policajty! Tohle
není byt na n�jaký sch-zování! (roz�ílená
babi�ka jde otev%ít)
Zábavné bylo i ud�lování r-zných ocen�ní.

„Záslužný  %ád  I.  t%ídy  s  berlou  a  h%bitovním
kvítím“ obdržel �asopis Mladý sv�t „za napros-
to skv�lé a dokonalé nepochopení mladé gene-
race, za pevné a neochv�jné odmítání porozu-
P�t,  pro� a  proti  �emu  protestuje,  za  to,  že
dnes dokáže podporovat budování kapitalismu
stejn� oddan� a nadšen� jako ješt� nedávno
pomáhal budovat socialismus“. Jaroslav Plesl
za �lánek v Respektu obdržel „pam�tní medaili
Josefa Goebbelse“ a naprázdno nevyšel ani
J. X. Doležal, který byl tehdy velkým fandou
nazi skinhead-.

Na n�jakou tu vtipnou glosu se dalo narazit
i  v  roce  1999  v  obnovené A-kont%e. T%eba p%i
polemikách s FSA – Federací sociálních anar-
chist-, která byla v nadpisu jednoho �lánku
S%ek%W�na na Führer a jeho Sturm Abteilung.
Nebo p%i parodickém komentování mediální
hysterie kv-li nepokoj-m p%i summitu MMF
v Praze v roce 2000:

Ve%ejné mín�ní v t�chto dnech op�t rozvlnil
nechvaln� známý galilejský provokatér Ježíš
z Nazareta. Již delší dobu jsou obyvatelé
Judské republiky obt�žováni tímto primitiv-

ním zjevem, jehož jediným cílem je z%ejm�
bezhlavá destrukce, zkáza a pobou%ení. (…)
V dob� nejv�tších svátk- svobody p%ipomína-
jících slavné vyvedení našeho lidu z egypt-
ského otroctví se tento živel vydal do našeho
hlavního m�sta Jeruzaléma. Zmanipuloval
dav poutník-, který jej p%i p%íjezdu oslavoval
jako mesiáše. (…) Zatímco bezpe�nostní slož-
ky se p%ipravovaly na p%ípadné nepokoje…,
on v doprovodu davu cvi�ených provokatér-
a narušitel- ve%ejného po%ádku pokra�oval
ve  svém ni�ivém tažení  až  do  centra  našeho
náboženství, do Jeruzalémského chrámu. (…)
Vtrhl se svou hordou do Chrámu a s p%iprave-
ným bi�em z provaz- za�al napadat drobné
obchodníky s posvátnými p%edm�ty a zví%ecí-
mi ob�+mi, a když se napadení spasili út�-
kem, za�al ni�it jejich obchody a p%evracet
stoly sm�nárník-. $ímské po%ádkové jednot-
ky, které se v té dob� bránily zu%ivému úto-
ku Ježíšových p%ívrženc-, se do vyrabované-
ho Chrámu probojovaly až ve chvíli, kdy
šílený ni�itel dokonal dílo zkázy. Byl okamži-
W� zat�en…

Parodické listy
V druhé polovin� roku 1997 došlo k výrazné-

mu št�pení v rámci anarchistického hnutí. Na
sjezdu �eskoslovenské anarchistické federace
��SAF) se odšt�pila frakce anarchist-, kte%í se
dle p%edem p%ipraveného scéná%e p%ejmenovali
na FSA a jali se, hlavn� teoreticky, dovést
pracující pod �erno-rudým praporem k brzké
sociální revoluci. Tato skupina vystupovala v-�i
zbytku hnutí pom�rn� nevybírav�, p%edevším
slovn�, ale i ta facka padla. Tyto p-tky vcelku
uzav%eného hnutí však s odstupem vyvolávaly
spíše úsm�v. „V tomto prost%edí m�li n�kte%í
anarchisté pot%ebu ur�itého odleh�ení a p%ene-
sení ideových a osobních spor- do roviny ze-
sm�šn�ní oponent-� �i sebe samých,“ píše se
v knize o anarchistické publicistice, která se
okrajov� v�nuje i parodickým list-m.

Na konci roku 1998 vyšel list B-kontra o roz-
sahu dvou stran A4 a parodoval snahu mladých
aktivist- oživit vydávání �asopisu A-kontra. Za
vydáním B-kontra stáli podle všeho mladší
�lenové FSA.

Nedlouho p%edtím vznikla fiktivní organizace
Federace veselých anarchist- (FVA), jež se
definovala jako „obskurní spolek, který si klade
za cíl, aby se systém rozsypal smíchy“, a pre-
zentovala se tiskovinou Ztracená Existence
s podtitulem �asopis veselého anarchismu. Ten
obsahoval lehce úsm�vné fiktivní �lánky, do-
provázené vlastními kreslenými vtipy a zam�%o-
val se hlavn� na zesm�šn�ní spor- a p-tek,
které v té dob� dominovaly anarchistickému
hnutí, zvlášt� pak parodoval n�které výroky
otišt�né v �asopise FSA Svobodná práce.

Ztracená Existence se do�kala dvou �ísel.
Samotné její autory však velmi p%ekvapilo,
když  zjistili,  že  vyšlo  12.  �íslo  titulu  s  lehce
pozm�Q�ným názvem Zatracená Existence.
Podivné �íslování bylo op�t parodií na Svobod-
nou práci,  která  za�ala  vycházet  od  �ísla  11.
Pod heslem „Dejme pracujícím, co cht�jí
– libertinský bulvár“ nenechal tento fiktivn�-
-bulvární list na nikom nit suchou. Jeho autor
na vznik vzpomíná: „Sedli jsme si se soudruhem
z �SAF a dali to b�hem jedné noci dohromady.
Bylo  jen  málo  lidí  �i  organizací,  které  by  nám
nenahrávaly na sme�. Naším cílem bylo vedle
vyst%elení si z našich p%átel i nep%átel zárove�
zmást  všechny  tak,  aby  netušili,  kdo  za  tím
stojí. Takže jsme tam zparodovali i sami sebe,
zvláš+ sám na sob� jsem se tam vy%ádil a ud�lal
ze  sebe  úplnýho  pitomce,  a  musím  %íct,  že  to
bylo velmi osvobozující. Barvu jsme p%iznali až
po n�kolika letech a vychutnávali si to p%ekva-
pení.“ Nutno dodat, že �lov�k musel znát zmi-Rudé kv�ty, 1902
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�ované lidi, skupiny, �lánky a události, aby
pln� docenil všechny zamýšlené narážky. V dru-
hé polovin� 90. let se ale anarchisté a anar-
chistky mezi sebou pom�rn� dob%e znali, a to
navzdory, nebo možná díky tomu, že nebylo
tak b�žné spojení p%es internet a neexistovaly
virtuální sociální sít�.

O pár let pozd�ji spat%il sv�tlo sv�ta recesis-
tický list Íá-kontra složený  z  fiktivních  zpráv,
které parodovaly konkrétní osoby �i projekty
anarchistického hnutí. Byl dostupný samostatn�
�i jako p%íloha Cabaret Voltaire zinu a razil
heslo „Cokoliv, co se nedá zesm�šnit, nemá
naprosto žádnou hodnotu“. V jednom �ísle
vyšly „Slovní�ek d-ležitých anarchistických
pojm-“ a „Typologie potenciálních soudruh-
v anarchii“:

(…) Anarchopacifista: na rozdíl od zaslouži-
lých aktivist- a situacionalist- oznamuje,
že nebude házet kameny na policii p%ed, a ne
E�hem nepokoj-.
Anarchosyndikalista: poznáš ho podle toho,
že své %H�i zbož�uje za�ínat: „My d�lníci…“
Oby�ejn� student druhého nebo t%etího ro�-
níku sociologie. (…)
Feministka: ex-dívka crustera nebo zaslou-
žilého aktivisty, která p%ese všechno nep%e-
rušila kontakty s prost%edím. Pokus str�it jí
ruku za dekolt – pokud takový vlastní – m-že
skon�it strašlivým zmrza�ením prst-. (…)
Liberál: idealista v�%ící v rychlé vykoupení
lidskosti spasitelskou �inností volného trhu.
Když se ti sv�%í, že touží rozjet vlastní anti-
systémový obchod, za žádných okolností mu
nep-M�uj peníze! (…)
Radikální ekolog: odlišuje se tím, že v zim�
chodí v plát�ných sandálech. V další sezón�
ho nejspíš nepotkáš.
Squater: zvláštní osoba, která i p%es pozdní
no�ní hodinu nesp�chá opustit tv-j byt. (…)

Srandy není nikdy dost
Humor, zesm�šn�ní a (sebe)parodie se �as od

�asu objevují v antiautoritá%ské publicistice, té
tišt�né i elektronické, tém�% kontinuáln�. V %a-
G� HC/punkových zin-, z nichž n�které otisko-
valy vlastní i  p%evzaté komiksy a vtipy, vynikal
zejména �asopis Bloody Mary, a to hned z n�-
kolika d-vod-. Jednak šlo o dív�í (riot grrrl)
zin, zadruhé se v�noval i témat-m politickým,
Y�etn� sexu, který zde vystupoval jako politi-
kum,  a  zat%etí  vy�níval  svým  osobitým  hu-
morem, kterým zrovna nešet%il. Zin pracoval
s vlastním pojetím bulvárnosti, která ob�as
byla parodií na tu mainstreamovou, mnohem
�ast�ji se však trefovala do punkové subkultu-

ry,  v  níž  se  autorky  pohybovaly  a  která  byla
vd��ným tématem narážek:

(…) Dala jsem se do %H�i s místním „pan-
ká�em“, který navzdory množství požitého
alkoholu zatím nep-sobil nep%íjemn�. Neut-
rální konverzace však trvala krátce, hned
nato mi mladík za�al nabízet své sexuální
služby, které jsem samoz%ejm� slušn� odmít-
la. Hned poté mi už úpln� jiným tónem bylo
sd�leno, že nevím, o co v punku vlastn� jde,
že  nic  nechápu  a  nepodílím  se  aktivn� na
rozvoji punkové scény! Chvíli m�� �astoval
podobnými lichotkami a pak zmizel. Kone�-
Q�. Vzáp�tí se objevil s jinou dív�inou, která
se na „rozvoji punku“ na rozdíl ode m� podí-
lela velice aktivn�. (…)

V Bloody Mary nechyb�ly ani sžírav� vtipné
ankety nebo rady pro dívky i kluky. Velmi origi-
nální pak byly reporty z koncert-, demonstrací,
ale i z osobního života bodovou formou vím/
nevím:

Nevím: * pro� mu p%išlo vtipné %íkat mi „kun-
do“, * pro� jsem se rozhodla vy%ešit to p�st-
ním soubojem, * pro� je mezi námi rozdíl
dobrý p-lmetr.
Vím: * že dostal, * že výška nerozhoduje, * že
už mi „kundo“ %íkat nebude, * že jsem dosta-
la (ale mén� nežli on), * že mi monokl sluší.

Pod heslem „Proti fašismu všemi prost%edky“
S%ijala humor jako jeden z nástroj- svého boje
Antifašistická  akce  (AFA).  Ukázalo  se  totiž,  že
bulvární skandalizace a zesm�šn�ní neonacist-
je n�kdy ú�inn�jší než %ádná nakláda�ka. Na
stránce antifa.cz se za dobu jejího fungování
objevilo množství p%ísp�vk- monitorujících
záliby a volno�asovou �innost �eských a sloven-
ských náck-. Oblíbená byla odhalení homose-
xuálních homofob-, bordel d�lajících opilých
strážc- budoucnosti bílých lidí (nejv�tší sledo-
vanost m�l demence plný fotoreport cesty
sokolovských neonacist- na demonstraci do
Mostu), náck- podvád�jících finan�Q�� �i jinak
jiné  nácky  apod.  A  že  materiálu  bylo  vždycky
dost  díky  skv�lé  monitoringové  práci  AFA.  Ta
nakonec p%etavila ve sv-j prosp�ch i oblíbený
náckovský posm�šek a založila blog haha-
ha.antifa.cz, kde jsou uvád�ny pohledy ze
života hn�dého hmyzu, které �asto nepot%ebují
ani žádný komentá%. Vtipnými momenty oplývá
i kniha od AFA Výchova náck- v �echách, plná
„pozitivního násilí“. Antifašisté se nebránili ani
sebeironii, o �emž sv�G�í kup%íkladu v �asopisu
Akce otišt�ný „Možný scéná% možné anarchis-
tické revoluce“, který vznikl ješt� v dobách
FVA.

Nakladatelství Anarchistické federace reali-
zuje odleh�ení své práce skrze komiksovou
edici, kde vydává p%íb�hy ekoanarchistického
superhrdiny Likvidátora, oprašuje již zmín�ný
komiks Anarchix nebo p%ebírá práce ze sborník-
Anarchy Comics (vycházely v letech 1978–86).
Mimoto vydalo i sbírku posm�šných %íkanek pod
zám�rn� skandálním názvem Schwarzenbergu,
vstávej! Jdu t� ob�sit. Jejich autor o n�co
pozd�ji u p%íležitosti setkání k 20. výro�í zalo-
žení Anarchistické federace p%edstavil další
satirické verše, které m�ly už �ist� interní
povahu a trefovaly se do d�ní, lidí a skupin
v rámci hnutí. Nejv�tší potlesk sklidilo sarkas-
tické Komuniké o prdu:

Prdíme za d�lnickou t%ídu,
za její utrpení a její bídu.
Prdíme ve jménu lepšího sv�ta,
za rovnost pohlaví a právo veta.
Prdíme ve jménu proletariátu,
doprdelepráce a kurvadrátu.
Prdíme za mezinárodní solidaritu,
za ozbrojený boj, žádnou charitu.
Prdíme ve jménu revoluce.
Bojkotujem hajzlpapír. Vždy+ máme ruce.

Jsme revolu�ních bun�k sí+.
Na práci není �as. Píšeme komuniké. A+ se

má d�lník líp.
Další satirou již z dálky zaván�jícími po�iny,

které m-žeme jmenovat, byl t%eba p%edvolební
S%ísp�vek na webu afed.cz „Volte Karla!“,
nebo blog Zaplaven paragrafy, kde jeden
z aktivist- postižených operací Fénix ironicky
komentuje ú�elov� tragikomickou „práci“ poli-
cie, za což si už stihl vysloužit osmitisícovou
pokutu od útlocitných p%íslušník- údajn� elitní-
ho útvaru (to, že ji soud zrušil, protože útvar
S%i uložení prošvihl zákonnou lh-tu, je už neza-
mýšlená komika).

Humor v akci
Sranda se nevyužívá jen v tišt�né podob�, ale

Q�kdy se stává také sou�ástí p%ímé akce. Její
využití jsme již d%íve mohli pozorovat v zahra-
ni�í a n�které inspirace se dostaly i k nám.
Pom�rn� známé budou jist� veselé kousky
dvojice Yesmen, která se nap%. vydávala za
zástupce Sv�tové obchodní organizace a jejím
jménem vystupovala v médiích, kde k úžasu
oponent-� %íkala pravdu o ekonomické globali-
zaci.

Ohlas u nás m�la armáda klaun- – skupina
demonstrant- p%evle�ených do klaunských
kostým-, kte%í nap%íklad napodobují pohyby
policist-, leští jim pé%ovými prachovkami štíty
a boty apod. Fízlové �asto neví co s nimi, jeli-
kož ti byst%ejší si uv�domují, že zmlátit klauna
je mediáln� velmi nevd��né. A tak klauni koli-
krát proniknou za kordony �i na r-zné akce,
jako  se  to  povedlo  t%eba v  Brn� na  párty  poli-
tických, zbroja%ských a vále�ných papaláš- p%i
zbrojním veletrhu IDET. Demonstranti v p%evle-
cích byli natolik p%ekvapeni vít�zstvím, že
po%ádn� nev�G�li, co si s ním na míst� po�ít.

Anarchisté, kte%í byli nuceni utéct z B�lorus-
ka autoritá%ského prezidenta Lukašenka, nás
zas inspirovali parodickými akcemi. Už v roce
1994 uspo%ádali demonstraci „D�kujeme prezi-
dentovi za chléb a mléko“, kde provolávali
slávu vládci, a p%esto došlo k zat�ení organizá-
tor- (více v �lánku B�loruská anarchie v Exis-
tenci� �. 2/2014). Kdo by si nevzpomn�l na
Švejka volajícího v doprovodu strážníka „My tu
vojnu vyhrajeme“?

U nás zábava do ve%ejných akcí vstoupila
v roce 1998 prost%ednictvím Global street par-
ty, která propojila protest s hudební produkcí
E�hem akce. V roce 2002 b�hem protest- proti
summitu NATO v Praze bylo nutné n�jakým
zp-sobem reagovat na masáž policie a médií
o krvela�ných demonstrantech. Jako mluv�í byl
stanoven  Ji%í  W.  Ko%ínek  s  maskou  Václava
Klause, v jehož úloze se st%ídalo více lidí,
a p%ed policejní kordon byla b�hem hlavní
demonstrace postavena maketa tanku se zauz-
lovanou hlavní se vzkazem ministru vnitra Gros-
sovi a policejnímu prezidentovi Kolá%ovi, že
když cht�jí vál�it, tak te� aspo� mají s �ím.

Nebo v roce 2004 se skupina �len- a �lenek
�SAF p%idala k „Pochodu za kapitalismus“,
který po%ádali lidé z okruhu mladých konzerva-
tivc-. S hesly parodujícími oslavu kapitalismu
(„Víc válek = lepší kapitalismus“, „Chudí kurví
kapitalismus“ nebo „P%íroda nás nezajímá,
chceme zisk“) anarchisté p%ekonali po�et
opravdových  ú�astník- a  z  celé  akce  se  stala
povedená taška%ice.

Populárním se v našich kon�inách stalo vtipné
pozm��ování reklam a p%edvolební agitace.
Kvitovat jsme pak mohli to, že tato aktivita
S%ekro�ila hranice anarchistického hnutí a stala
se vyhledávanou zejména po odsouzení Romana
Smetany za malování tykadel stranickým kandi-
dát-m.

Humor je zbra�. Chopme se jí! -sr-
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Skoro po dvaceti letech došlo letos k vir-
tuální resuscitaci snad nejznámøjšího mediál-
ního projektu bøloruských anarchistÿ, humo-
ristických novin (pozdøji öasopisu) Navinky.

Nové webové a facebookové stránky n�kdejší-
ho kultovního �asopisu nadchly p%edevším pa-
P�tníky. Navinky totiž neodmysliteln� pat%ily
k b�loruské politické a kulturní atmosfé%e kon-
ce  90.  a  za�átku  00.  let.  Byly  založeny  první
E�loruskou anarchistickou bu�kou postsov�tské
doby, minskou „antistranickou skupinou“ �yrvo-
ny Žond (Rudý $ád). Zatímco název skupiny
odkazoval k radikální povstalecké frakci z roku
1863, noviny byly pojmenovány podle minského
blázince (v Praze by se asi jmenovaly Bohnice,
i když tu chybí p-vodní slovní h%t�ka s „novin-
kou“, tj. zprávou). Na první pohled jejich obsah
zcela odpovídal názvu: mohlo se zdát, že jde
o n�jakou bohapustou legraci n�kolika šílenc-.
To byl ovšem zám�r vydavatel-: obsah p-sobil
zdánliv� „neškodn�“, p%esto se za karikaturami,
komiksy, falešnými nebo ú�elov� ad absurdum
upravenými zprávami skrývala levicová kritika
pom�U-: politické pasivity, nacionalismu, sexis-
mu, rasismu, homofobie a v první %ad� Lukašen-
kova systému, korupce a plíživé privatizace.
Fungovalo to na principu „kdo se sm�je s námi,
jednou nás podpo%í“. Nebude snad p%ehnané,
když tento anarchistický projekt p%irovnám
k francouzskému humoristickému až rouha�ské-
mu �asopisu Charlie Hebdo.

Navinky za�ínaly  v  podstat� jako  v�tší  leták
mezi jinými anarchistickými letáky, nicmén�
brzy se vypracovaly na regulérní (dokonce ba-
revné)  vydání  a  z  novin  se  stal  �asopis.  Jeho
�tená%ské publikum tvo%ili p%edevším „opinion
makers“: intelektuálové, studenti minských
vysokých škol, noviná%i, opozi�ní politici a po-
chopiteln� agenti tajných služeb a policajti.
Rovným dílem byly v Navinkách kritizovány
Lukašenkova vláda i pravicov� nacionalistická
opozice s jejími neokonzervativními projekty
hospodá%ských reforem. Proto není divu, že
�asopis nevydržel p%íliš dlouho: poté, co se ho
pokoušeli dostat k soudu nacionalisté, byl ú%ed-
Q� zakázán r. 2003, v dob�, kdy si Lukašenko
došlápl na opozici obecn�. P%esto se b�hem
Q�kolika let své existence sta�il �asopis stát
legendou mezi nezávislými periodiky. Ovlivnil
dokonce i v�tšinová média: nap%íklad b�loruská
internetová verze Svobodné Evropy zavedla
vlastní karikatury i politické kabaretní písn�
a v minských opozi�ních novinách Naša Niva
%adu let vycházel fejetonistický sloupek Levým
okem, jehož autorem byl spoluzakladatel Navi-
nek Lolik Uškin.

Tajemstvím úsp�chu mediální strategie b�lo-
ruských anarchist- byla aktivní spolupráce s po-
liticky sp%ízn�nými tv-U�ími osobnostmi z %ad
kreslí%-, filma%-, hudebník-, spisovatel- aj.
%�loruští anarchisté se vyhýbali p%ímo�arým
a ot%epaným (jakkoli ideologicky správným)
hesl-m, která v té dob� mohla jen odpudit jak
masy, tak intelektuály. Navazovali p%edevším
na zkušenost Situacionistické internacionály,
polské Pomeran�ové alternativy, ruských rece-
sistických um�leckých skupin. Krom� vydávání
Navinek pat%ila k jejich tehdejším kulturním
aktivitám organizace uli�ních performancí,
koncert- Rock proti fašismu, recesisticky poja-
té oslavy narozenin Che Guevary atd. To vše
pochopiteln� vedle pravidelné ú�asti na mnoh-

dy násilných uli�ních demonstracích, která �as-
to kon�ila pokutami nebo v�zením.

Za�átkem tisíciletí se aktivita �yrvoného Žon-
du rozší%ila do oblasti filmu: vznikla produk�ní
spole�nost Navinky Home Video, jejíž �innost
pokra�ovala i po zákazu �asopisu. Prvním anar-
chistickým filmem byl Slu�aj s pacanom (Co se
stalo jednomu borci), nato�ený k prezidentským
volbám roku 2001. Jde o pom�rn� jednoduchý
S%íb�h: oby�ejný a zcela apolitický mladík
z p%edm�stí najde na ulici mobil, který pat%í
jednomu z opozi�ních politik-, a tak se p%edem
dozví o tom, že volby budou zmanipulované
a hlasy rozd�lené mezi opozi�ní kandidáty a Lu-
kašenka. Z mého hlediska bylo tím nejzajíma-
Y�jším na filmu lí�ení svérázného prost%edí
minských p%edm�stí a jejich každodenního ži-
vota,  na  jejichž  pozadí  se  odehrává  politicky
zabarvený p%íb�h.

Následujícím filmovým po�inem anarchist-
bylo alternativní namluvení sest%íhaného b�lo-
ruského historického „velkofilmu“ Anastasie
Slucká,  která  se  v  anarchistické  verzi  stala
Anastasií Šklovskou (podle Lukašenkova rodné-
ho m�sta Šklov). Zatímco v p-vodní verzi brání
state�ná kn�žna m�sto p%ed tatarskými nájezd-
níky, v té nové z roku 2004 brání Lukašenkovo
ženské alter ego zemi p%ed zlou opozicí, agenty
Západu a Ruska, nezávislými odbory a jinými
„nep%áteli“. Sou�asný slangový komentá% v his-
torických kulisách filmu zní obzvláš+ legra�Q�.
Pokud jste vid�li seriál Opilé d�jiny nebo prvo-
tinu W. Allena Co je nového, ko�L�ko?, dokážete
si ud�lat o filmu p%edstavu.

Ovšem zatím nejúsp�šn�jším (lze-li použít
toto slovo u filmu, který byl distribuován neko-
mer�Q�) snímkem anarchist- se stala parodie
Goodbye Batska!, nato�ená k volbám roku 2006.
'�j filmu vesm�s kopíruje slavnou n�meckou
S%edlohu Goodbye Lenin!: v d-sledku volebního
vít�zství opozice je Lukašenkova diktatura svr-
žena, její prominenti si zase p%evle�ou kabáty
a vesele vládnou dál, te� už pod rouškou neoli-
berální demokracie. Všichni až na jednoho
chudáka, který upadne do kómatu a probere se
až v „nové dob�“. Jeho syn udržuje pomocí
falešných televizních zpráv iluzi toho, že Luka-
šenko vládne dál, jen je mírn� „vlastene�W�jší“
a prozápadn�jší než d%ív. V tom se anarchisté
nespletli a de facto již p%ed deseti lety p%edpo-
Y�G�li sou�asný vývoj.

Zatím posledním (a z mého osobního hlediska
nejpoveden�jším) anarchistickým filmem je
dvacetiminutový snímek v žánru mockumentary
Úvod do b�lorusov�dy (2010). Je možná nejmí�
humorný a nejvíc pesimistický ze všech dosa-
vadních kreací Navinky Home Video, p%esto
popisuje politický mechanismus b�loruského
státu velice trefn�, a to na p%íkladu jedné b�lo-
ruské rodiny. Je škoda, že je zárove� i nejmén�
známým dílem jeho tv-rc-.

Krom� zmín�ných film- pat%í v novém tisícile-
tí k mediálním po�in-m b�loruských anarchist-
webové stránky Mírný Atom, které jsou zam�%e-
né p%edevším ekologicky (zejména se vyslovují
proti výstavb� atomové elektrárny v B�lorusku,
která je ale dnes už v plném proudu). P-vodn�
byly stejn� satirické jako n�kdejší Navinky,
ovšem dnes je provozuje b�loruská Strana zele-
ných, a tak vydání viditeln� „zvážn�lo“. Nej-
�erstv�jším humorn� kritickým po�inem anar-
chist- byl pokus o registraci vlastního kandidáta
na prezidenta (2015) – tím kandidátem byl ne-

zam�stnaný panká� Jury Šulhan, jehož kampa�
byla postavena na heslu „Zam�stnejme p%íživní-
ka!“. Tato akce byla sice mediáln� úsp�šná, ale
skon�ila pro její iniciátory pokutou, Šulhanovi
(pochopiteln�) nebylo dovoleno se voleb ú�ast-
nit.

V 00. letech se �lenové �yrvoného Žondu
ovšem podíleli i na vážn�jších mediálních akti-
vitách, zejména na stvo%ení webu indyme-
dia.by. Stáli také za vznikem b�loruské webové
verze francouzského levicového týdeníku Le
Monde Diplomatique (�esky vycházel jako p%ílo-
ha Literárních novin). V roce 2004 organizovala
skupina první B�loruské sociální fórum. Nejak-
tivn�jší �lenové skupiny ovšem vsadili na spolu-
práci s b�loruskou Stranou zelených, n�kte%í do
ní i vstoupili. A tak kandidoval za zelené v pre-
zidentských volbách 2010 bývalý anarchista (mi-
mo jiné autor nejnov�jších d�jin b�loruského
anarchismu) Jury Hlušakou, nicmén� musel na-
konec svou kandidaturu stáhnout. I když to ne-
bylo myšleno jako fraška, tak trochu jako fraška
(jmenovit� politickým „dealem“ o vzájemné
podpo%e s opozi�ním kandidátem Milinkevi�em)
to skon�ilo.

A tak se po pokusech o „d�lání politiky naváž-
no“ vrací dnes n�kdejší �yrvony Žond zase do
oblasti politické recese, v níž se mu kdysi tolik
da%ilo. Zda to bude návrat úsp�šný, to se teprve
ukáže. Situace se p%ece jenom zm�nila. Jednak
od p%elomu tisíciletí vznikly v B�lorusku nové,
tradi�Q�ji založené nezávislé anarchistické sku-
piny, které se dnes mnohem více spojují v o�ích
ve%ejnosti s anarchismem. (Dodám: nanešt�stí,
jelikož po exemplárním „soudu“ s anarchisty
Franckevi�em, Dziadkem aj. anarchismus pro
Y�tšinu televizn� zpracovaných B�lorus- dnes
už neznamená nic jiného než výtržnictví, po-
tažmo terorismus.) Jednak (a p%edevším) se
mediální prostor díky internetu rozší%il doneko-
ne�na a o legraci, v�etn� té politické, v n�m už
není pražádná nouze: obstát v konkurenci vir-
tuální „lidové tvorby“ dnes bude mnohem t�žší
než p%ed lety, kdy na vlastní papírové vydání
P�l jen málokdo.
3%esto se za tu dobu nezm�nila jedna v�c,

a to Navinkám vlastní smysl pro humor a kritic-
ký pohled na sv�t. Kupodivu, i n�které z komik-
V- nebo �lánk- p-vodních Navinek, které jsou
ob�as publikovány na novém webu, stále ne-
ztratily svou politickou aktualitu. Doufejme te-
dy, že v zemi, jako je B�lorusko, kde je návrat
do minulosti stále možný (jak to nejednou do-
kázal doživotní b�loruský prezident), vyvolá ob-
novení Navinek stejné mediální (a do budoucna
i politické) pozdvižení jako t%eba znovusjedno-
cení n�jaké kultovní kapely.

Staronové Navinky
þyrvony Žond �ádí nap�tÿ B�loruskem

Max Šÿur

Odkazy:
��http://navinki.today/

— sou�asné webové stránky �asopisu
��https://www.facebook.com/NavinkiToday/?

fref=ts
— Navinky na Facebooku

��http://mirnyatom.net/
— noviny Strany zelených Mírný Atom

��http://web.archive.org/web/20060712220222/
http://www.navinki.net/portal/
— archivní kopie webových stránek p-vodních
Navinek, r. 2006

��https://www.youtube.com/watch?v=IR6l3AMzkdA
&list=PLbWqgeJU8XJL0YefK2LSXGS8_EorAX27i
— kanál Navinki Home Video na YouTube
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Drzý Zelený
Již d%íve jsme informovali o recidivním envi-

ronmentálním aktivistovi Tomáši Zeleném,
který uvízl v síti operace Fénix. Avšak díky své
zlot%ilosti t�sn� p%ed razií desítek tajných
i t�žceodívaných policist- spolykal veškeré
výbušniny a závadové materiály. Jelikož použí-
val konspira�ní kompostovatelné suroviny, vyšly
z n�j jen do úhledných hn�dých šišek zformova-
né neidentifikovatelné zbytky, jejichž pach sice
zaujal policejního psa natolik, že jednu šišku
požil, avšak test byl nepr-kazný. Což Zeleného
ani v nejmenším nezbavuje podez%ení.

Zelený se p%iznal k již proml�ené teroristické
aktivit�, kdy namaloval cyklostezku, kde neby-
la ú%edn� schválena, a taktéž zasel rostliny
U-zného druhu a neup%esn�ného po�tu na mís-
ta, která k tomu taktéž nebyla ú%edn� ur�ena.
Další neurvalostí tohoto extremisty bylo, že
zpochybnil ú%edn� potvrzený d-vod razie, jeli-
kož  nebyl  tam,  kde  ú%ední  listina  tvrdila,  že
byl. Toto evidentní pohrdání státními autorita-
mi dovršil posm�šným pozdravem „Zdar, útva-
re“ elitním policist-m nasazujícím své životy
S%i zakopávání demižon- u trati a sepisování
kádrových posudk- na p%íbuzenstvo stíhaných
LEX-. Urážka elitního sluchového orgánu býva-
lého velitele útvaru Roberta Šlachty ozna�ením
za velký a dopln�ná lživou informací o jeho
praxi p%i %ízení traktoru si žádala potrestání.
Depresivn� vypadající Šlachta v médiích potvr-
dil, že se cítí hluboce uražený, jelikož nešlo
o traktor, ale kombajn. A je známo, že se kom-
bajnisté vždy posmívali traktorist-m jako mé-
Q�cenným družstevník-m podobn� jako policis-
té %ešící vraždy a loupeže t�m, kte%í svérázný-
mi metodami vymycují levé extrémní p%ízraky.

Jelikož se Šlachta znelíbil ministru vnitra
Chovancovi, Zelenému jeho opovážlivost ješt�
prošla a soud zamítl osmitisícovou pokutu,
kterou mu ud�lil extrémn� horlivý protiextre-
mistický vyšet%ovatel Lukáš Ko%ínek s více než
G-vodným vysv�tlením: „Bez ohledu na to, že
Q�které výroky �i obraty, které podez%elý pou-
žívá, mohou mít pravdivý základ, to nic nem�ní
na skute�nosti, že v takto použitém kontextu
je jasné, že jejich jediným cílem je policejní
orgán a jeho jménem vystupující ú%ední osoby
dehonestovat a zesm�šnit.“

Pohár trp�livosti však p%etekl, když Zelený
plivl svou jedovatou slinu na samotného minis-
tra tím, že napsal, že si Chovanec nechal ud�-
lat  liposukci,  jelikož  se  mu  koali�ní  partne%i

smáli, že nevytáhne držku z koryta. A to celé
doplnil vulgárním konstatováním, že Chovanec
je v-l. Soud mu za tuto hrubost ud�lil trest 14
dn- a 5 let odn�tí svobody. 14 dn- za urážku
na  cti  a  5  let  za  vyzrazení  státního  tajemství
v organizované skupin�. Její další �leny se
nepoda%ilo dohledat, ale podle komuniké na
Zeleného podporu se lze d-vodn� domnívat, že
byl v p%edsednictvu jejího nejužšího vedení.

Snídanì
s klerikáliemi

V dob� ohrožení evropských hodnot, nad
nimiž držela staletí pevnou stráž katolická
církev, se rozhodl nejvyšší p%edstavitel této
organizace v �echách, kardinál Duka, svolat
bojovou poradu. Pracovní snídan� na pražském
arcibiskupství byla zahájena vep%ovou pe�ín-
kou, a kdo nem�l dost, mohl ješt� obírat sko-
pové hlavy, které k tomuto ú�elu zaslal kama-
rád z Hradu.

Poté co si služebníci boží ut%eli poslední
stopy mastnoty ze svých bohulibých tvá%í, v�-
novali se po krátké modlitb� za nasycení hlado-
vých agend� porady. Za�alo se s problémem
O-zy demonstrující za práva pracujících. Byl
konstatován úpadek víry v práci bez odmlouvá-
ní a v odm�nu v království nebeském a navrže-
no ud�lat ze soboty op�t pracovní den. Další na
po%adu dne byla záchrana tradi�ní rodiny posí-
láním homosexuálních jedinc- na p%evýchovu
(operace trojúhelník) a udílením domácího,
S%esn�ji kuchy�ského v�zení zpupným femi-
nistkám (operace š+astná hospody�ka). O p%e-
stávce se vypráv�ly veselé p%íhody z chlapecké-
ho seminá%e. Pokra�ovalo se %ešením uprchlic-
ké krize. Na základ� n�kolika citací z písma se
S%ítomní národní p%edstavitelé kléru ujistili, že
kdo je bez h%íchu, ten se neutopí. Ale kdo
uctívá jiného boha, nem�l by být vpušt�n na
E%eh k%es+anské Evropy. Posledním bodem p%ed
dopolední mší byla diskuse o ohrožení katolické
církve  a  jejích  tisíciletých  tradic  tím,  že  do
jejího �ela byl nevysv�tlitelným nedopat%ením
zvolen k%es+an. Taková chyba se již nikdy ne-
smí opakovat.

Úrazové kurzy
S novou legislativní úpravou, která trestá

urážky ú%edních osob, po%ádá ministerstvo
vnitra t%íkolové úrazové kurzy. V nich bude
zkušenými instruktory, kte%í již d%íve vytvá%eli
simula�ní programy nap%íklad pro extraligové
fotbalisty, policist-m a dalším ú%edním osobám
E�hem praktických cvi�ení postupn� vysv�tle-
no, jak poznat urážku, jak zajistit urážejícího,
jak mu vysv�tlit na služebn� bez p%ítomnosti
sv�dk-, že ú%ední osoba se neuráží, a jak mu
napa%it pokutu �i s ním zahájit trestní stíhání.
V  této  první  fázi  školení  se  u  pilotního  vzorku
velmi �asto opakovaly dotazy, zda je urážkou,
když n�kdo n�koho ozna�í za policistu, útvar �i
orgán. Nejen v kriminálním prost%edí a politic-
ky okrajových skupinách spole�nosti, ale v její
majorit� se tato slova vícemén� rovnají urážce.
V takovém p%ípad� o urážku samoz%ejm� jde
a žádné pochyby by nem�ly ve%ejnému orgánu
bránit ve výkonu a ochran� své ú%edn� garanto-
vané ú%ední cti.

V druhé etap� školení se nacvi�ovaly správné
a mediáln� žádoucí nonverbální projevy uraže-
nosti a dot�enosti. A ve t%etí se p%istoupilo
k urážkám spojeným s fyzickým napadením. Na
mediáln� prova%eném p%ípadu rozzu%ené sluní�-
ká%ky, která objala zasahujícího (s prominutím)
policistu. Ú�astníci kurzu si vysv�tlili chyby
zasahujícího policisty, jako nedostate�ný výraz
utrpení, nedostate�ná doba lé�ení, málo zna-
leckých posudk- od sp%ízn�ných léka%-, nedo-
state�ná pozásahová pé�e o pachatelku zlo�inu
atd.

Pilotní úrazové kurzy se konaly zatím v kraj-
ských m�stech a v Praze, v následujícím m�sí-
ci budou zahájeny i pro specializované útvary
a okresní orgány.

Rekord v drnení
hladovky bude

pøekonán
Velkou revolu�ní výzvu a inspiraci p%edstavu-

je pro anarchistické hnutí, zejména je-li vysta-
veno intenzivním státním represím, kroužek
breatharián-. Podle posledního s�ítání je do
tohoto internacionálního projektu zapojeno
�ty%icet tisíc aktivist-, kte%í žijí výhradn� ze
vzduchu, sv�tla a vody. Pomlouva�i o nich sice
roztrušují fámy, že jde o jakýsi druh spirituál-
ních sektá%-, ale faktem je, že jejich platfor-
ma nB (not Bombs – místo zbraní) je zcela rov-
nocenným solidárním projektem alternujícím
E�žn�jší FnB. Nap%íklad v USA se jejich aktivity
praktikují v restauracích, kam se breathariáni
S%ijdou na�ichat jídla a pak ho darují bezdo-
movc-m. Breathariáni navíc reprezentují po-
krokový uv�dom�lý zp-sob výživy, diety, jejíž
S%ípravnou fázi podle výživových specialist-
S%edstavuje veganství. A veganství, jak víme,
je ideologická dieta. P%esta�me se tedy ohlížet
na nep%esné zprávy o �erpání životní energie
(prány)  z  vesmíru,  krajiny,  tvar-,  obraz-� �i
Y-ní, a zd-razn�me bojový potenciál breatha-
riánské diety. Ta spo�ívá v tom, že se nic nejí,
jen se dýchá a trochu se olizuje rosa lu�ních
kv�W- (nesedí-li na nich brou�ek), p%ípadn� je
možné dát si docela i sklenici vody.

Odborná analýza podstaty této diety nám
%íká, že tolik pot%ebnou životní energii sice
E�žn� dostáváme,  když  jíme  jídlo,  ale  je  jí
zhruba jen 15 %, protože zbytek se spot%ebová-
vá na trávení. V této souvislosti máme ostatn�
k dispozici expertní posudek už z dob hluboké
totality, který vypracoval výživový poradce
Felix Holzmann (a kv-li cenzu%e mu dal podobu
komické scénky „V restauraci“): „Já ty tuhý
%ízky taky rád nemám. Hlavn� z toho d-vodu,
že veškerou sílu, co ten %ízek tomu t�lu dá,
�lov�k tím kousáním zase ztratí.“ Pokud však
zvolíme breathariánskou dietu, získá naše t�lo
100 % životní energie. Nehled� na to, že �as
trávený p-vodn� vym�šováním, bude zužitko-
ván k mnohem kreativn�jšímu vzdoru.

Podle sv�tového tisku jsou dnes už miliony
lidí ve fázi vegetarián-� �i vegan- p%ipraveny
S%ejít na breathariánskou dietu. Jsou mezi nimi
našt�stí i naši soudruzi, více �i mén�� �asto
vystavovaní mocenským represím, a tak se jist�
brzy do�káme úsp�šných projev- vzdoru ve
form�� �asov� neomezených hladovek a p%eko-

Ztracená Existence ö. 14
Volné pokraÿování obš�astníku Federace veselých anarchist�

———————————— INZERCE ————————————

3%ípravný výbor VI. revolu�Q�-socialistické
internacionály vyhlašuje konkurz:

Hledáme muže/ženy/translidi na pozici

REV OLUÈNÍH O SUBJ EKT U
Požadujeme:

pln�ní úkol- zadaných úst%edním výborem,
názorovou flexibilitu, placení �lenských
S%ísp�vk-, neutuchající entuziasmus

Nabízíme:
stát se sou�ástí p%íjemného kolektivu,
stranický �asopis každý �tvrtrok,
vst%ícné internacionální prost%edí

Vzd�lání není podmínkou
Pište na resub@pvvirsi.cz
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nání délky poslední hladovky držené zdejším
anarchistou, a dokonce i poko%ení rekordu
indické hladovká%ky, bojující za spravedlnost
a mír se sondou v nose, kterou nedobrovoln�
S%ijímala potravu šestnáct let.

V nejbližší dob� p%ineseme rozhovor se sou-
druhem, který už ani nepije.

Módní policie
Franta Vomá�ka tentokrát dresscode splnil na

100  %.  V  pozvánce  na  akci  stálo  cop  tie,
a  i  p%estože  se  tento  známý  a  pracovitý  fízl
�asto netrefí, dnes to dal na jedni�ku. Klasic-
kou modrou bundu, tolik oblíbenou i mezi jeho
kolegy, doplnil nemén� oblíbenými jeansy,
jejichž sofistikované šisování je letos opravdu
trendy. Sv-j outfit vyšperkoval crossbody ka-
belkou, která je zna�Q� univerzální a využitel-
ná na mnoho p%íležitostí. Fotoaparát na krku,
který samoz%ejm� nem-že chyb�t ve výbav�
každého tajného fízla, je pak už jen t%ešni�kou
na dortu. Je jen škoda, že nevidíme Frantovu
obuv, ale jsem si jista, že outdoorové sandále
a šedé ponožky (pop%ípad� tmavé halové tenis-
ky) to jistí.

V letních m�sících je možné bundi�ku vym�-
nit za basic triko z n�kterého z oblíbených
módních %et�zc-, takový Thor Steinar nikdy

nezklame. P%i malých prémiích za nedostate�-
né množství zat�ených terorist- stejnou službu
ud�lá i triko ze stánku. Pokud si kluci vyberou
triko s potiskem, doporu�uji dopl�ky doladit do
barev potisku.

Takto by m�l vypadat outfit každého tajného
fízla (a mnoho z nich to našt�stí dodržuje). Na
akcích je pak podle této „uniformy“ lehce
poznáte a m-žete se jejich stylem sm�le inspi-
rovat.

Vaše módní policistka Greta

Semeno
- Èasopis

prenatálního
aktivismu

Po úsp�chu �asopisu Klí�ení,  který  s  r-zn�
dlouhými p%estávkami vychází ve spolupráci
Anarchistické federace a je ur�en p%edevším
G�tským �tená%-m i ne�tená%-m, jsme se roz-
hodli nediskriminovat ani ty menší než nejmen-
ší. Uv�domujeme si totiž, jak je pro r-st eman-
cipovaného �lov�ka d-ležité práv� prenatální
období. �asopis bude vycházet každé druhé
šestined�lí. Bude obsahovat teoretické i prak-
tické rubriky pro nadcházející rodi�e, ale i pro
ty, kte%í by cht�li provozovat i tuto formu více-
genera�ního aktivismu. Jsme si v�domi, že
primární cílová skupina není zcela homogenní,
a tak pro ty v�tší nebude chyb�t p%íloha Plod.
Pro všechny prenatální aktivisty a aktivistky
pak bude ur�ena p%ed�ítací rubrika Jak se do
lesa volá… Budoucí rodi�e prosíme, aby si
o p%edplatné psali na adresu našeho naklada-
telství.

Program na víkend

Sobota
03.00 Hitlerovi vále�níci (11/12)
04.00 Cht�li zabít Hitlera (2/129)
05.00 Ženy T%etí %íše (5/10)
06.00 Zprávy z hlavního stanu
07.00 Snídan� s Hitlerem
08.00 Události v regionech (Sudetenland)
09.00 Pro pam�tníky: Triumf v-le (N�mecko

1934, r. L. Riefenstahl)
10.00 Osudové okamžiky. Vl�í doup� 1944
11.00 Kult hákového k%íže (rodinná komedie,

USA 2011)
12.00 Z archivu televizní zábavy: Hovory AH
13.00 Sv�t architektury (1/1): Germania
14.00 Sedm div- sv�ta (1): Holocaust
15.00 Na cest� po Mauthausenu
16.00 Hitl-paráda: to nejlepší z Youtube.com
17.00 AH kvíz
18.00 Byl jednou jeden… v-dce
19.00 Hitlerovy dobroty
20.00 Ve�erní�ek: Maxipes Blondie
21.00 13. komnata Evy Braunové
22.00 Zveme vás do divadla: Doma u Hitler-
23.00 Intim Nazi
00.00 No�ní filmový klub: Cikáni jdou do nebe

(dokument, N�mecko 1943)
01.00 Teorie rasového t%esku (seriál, V – 13)
02.00 Uchem jehly: MUDr. J. Mengele
03.00 Jawohl, šéfe (uvádí 3. P-lreich)
04.00 Dr. Hauss (seriál, X – 6)

Nedøle
05.00 Vysílá studio Norimberk
06.00 V šachu: Molotov–Ribentropp
07.00 Velkon�mecký filmový týdeník (1941)
08.00 Abeceda zlo�in- sionismu
09.00 Cyklontoulky
10.00 Zdegenerované um�ní: The Great Dicta-

tor (USA 1936, v p-v. zn�ní bez titulk-)
11.00 Z archivu televizní zábavy: Píse� pro

Adolfa III.
12.00 Otázky Emmanuela Moravce
13.00 Evropa v�era
14.00 Sedm div- sv�ta (2): Blitzkrieg
15.00 Diagnóza: Genocida
16.00 Rub a líc v-dcovství
17.00 Toulavá gilotina
18.00 Vtip za dávku
19.00 Rybí legendy Richarda Wagnera: Rhein-

gold
20.00 Heydrich-Park
21.00 Na plovárn� s Benitem Mussolinim
22.00 Velikáni filmu: Žid Süss (N�mecko 1940)
23.00 WyWolený
00.00 Šumná m�sta: Guernica
01.00 Jist�, pane reichsminist%e (seriál, 16/22)
02.00 Po stopách žlutých hv�zd (pátrací relace)
03.00 Kdo p%ežije: Stalingrad 6
04.00 Velkolepé desetiletí (seriál, N�mecko

50/150)
(víkendový p%ehled p%ipravuje Max Š�ur)

———————————— INZERCE ————————————

ABC nabízí:
Díky zvyšující se poptávce dotiskujeme spe-
cializovanou kucha%ku s názvem

Vaøíme ve vazbì
– studená veganská kuchynì
pro všední den i pro svátek

Zájemci  si  ji  mohou  objednat  na  motácích
S%ímo z vazebních cel nebo v kódované ob-
jednávce p%iložené do cenzurované korespon-
dence. Ti z vás, kte%í si objednají kucha%ku
do dvaceti minut, dostanou navíc zcela zdar-
ma od Útvaru organizování odhalovaného
zlo�inu pilník a �asované zápalné za%ízení
s budíkem.

Osmismìrka
Fízl a investi�ní banké% sko�í do propasti, aby
zjistili, kdo dopadne na dno nejd%ív. Kdo
vyhraje?
- (odpov�� v tajence)

AKCIE, AUDI, B$EMENO, DEBL,

JISTINA, JISTOTY, KAUCE, KOLT,

KRYPTA, MANKO, NEMOVITOST,

PATROLA, POPLATEK, PRÁVO, RIZIKO,

ŠIKANA, SLUŽBY, SPLÁTKA,

TERORISTA, Ú�ET, ÚOOZ, ÚROK,

ÚTVAR, ÚV�R, VAZBA, ZEBLIT
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V druhé polovinø dubna zorganizovala Anar-
chistická federace malé propagaöní turné se
zastávkami v Brnø, Jihlavø a Praze, na nømž
Sþedstavil organizaöní kolektiv letního anar-
chistického tábora v Rakousku svÿj zámør
a pokusil se pro nøj nadchnout také nøjaké
Åöastníky z æeska. A proö také ne, když se
Pøl konat nøjakých 80 kilometrÿ od hranic.

Turné nez-stalo bez odezvy, a tak se nakonec
ve dnech 12. až 21. srpna na severorakouském
venkov� nedaleko Linze sešel víc než tucet
�esky hovo%ících anarchist- a anarchistek, aby
se zamíchali mezi množství dalších stejn� smýš-
lejících, avšak �esky nehovo%ících návšt�vník-.

V první %ad� je t%eba %íci, že rozhodn� nešlo
o žádné zakonspirované setkání. Propagace
probíhala nejen prost%ednictvím propaga�ních
turné a interních kanál-, ale také na internetu
a prost%ednictvím plakát- v ulicích rakouských
P�st. V pozvánce byl stanoven i cíl setkání, a to
„spojit jednotlivce a skupiny nap%t� hranicemi
a posílit spolupráci uvnit% levicového a anarchis-
tického hnutí. Alternativní spole�nost bez nad-
vlády  nelze  jen  vy�íst  z  knih  –  je  t%eba  ji  vy-
zkoušet v reálném život�. Tábor nám m-že
poskytnout možnost zkušenosti se samosprávou,
otev%ít nové úhly pohledu na to, jak žít pospo-
lu, a poskytnout nápady na nové projekty. Kro-
P� toho spole�né st%etnutí kritických teorií
a praxí pobízí k otázkám ohledn� vlastního
jednání.“

Je pravda, že rakouští anarchisté t%eba jen na
prostoru Vídn� mají množství projekt-, ale
�asto se mezi sebou neznají a své aktivity p%íliš
nekoordinují. Výsledkem m�la tedy být „sí+
akcí a spolupráce, která p%ežije samotný tá-
bor“. Zda se tento zám�r poda%ilo naplnit,
ukáže asi až �as. Tábor byl rozhodn� skv�lou
S%íležitostí k navázání a utužení aktivistických
kontakt- i p%átelských vazeb, a to nap%t� hrani-
cemi, které mezi nás staví „naše“ státy.

Principy
Organizace tábora se držela anarchistických

zásad. Po%ádající skupina zajistila jeho zázemí,
postarala se o propagaci a zajistila pot%ebnou
infrastrukturu. Na míst� pak bez jakékoliv hie-
rarchie fungovalo vše ostatní. A nebylo k tomu
pot%eba  nic  jiného  než  v�domí,  že  jsou  si  tu
všichni  rovni,  a  pokud  cht�jí,  aby  se  cítili  p%í-
jemn� a byli respektováni, musí se stejným re-
spektem umožnit p%íjemné prost%edí ostatním.
A problémem nebyla ani skute�nost, že se zde
sešlo a více než týden spolu žilo n�kolik stovek
lidí. N�kdo z-stal déle, jiný zas jen pár dní.

Ohleduplné chování bylo základním princi-
pem, který p%edpokládal, že se nebude trp�t
diskriminace a mechanismus útlaku žádného
druhu a že se za to bude cítit každý zodpov�d-
ný.  Na  tábo%e  fungoval  také  prostor,  který  byl
k dispozici „jako místo setkávání a svobodného
prostoru výhradn� ženám a transgender lidem“.
I když n�kte%í z nás pomáhali stav�t stany
v tomto odd�leném prostoru, dál nás nezajímal
a n�kterým z nás p%išlo i nepat%L�né, že na

anarchistickém tábo%e n�co takového je. Jsme
S%ece anarchisté a anarchistky, tak pro� vytvá-
%et takové exkluzivní prostory? Na druhou stra-
nu vznikly na základ� dlouholetých diskusí,
u nichž jsme nebyli p%ítomni, jelikož v našem
aktivistickém prost%edí se podobná témata
nikdy moc neprobírala, nebo jen okrajov�.

Dál n�kte%í z nás m�li zpo�átku ned-Y�ru
k p%edem zformované skupin� Awareness group
(z angli�tiny – pov�domí, uv�dom�ní, p%iprave-
nost), jejímž úkolem bylo zakro�it zejména p%i
S%ekro�ení osobních mezí. Lidé ze skupiny slou-
žili jako kontaktní osoby v p%ípad�, kdyby byl
Q�kdo obt�žován. Trochu jsme se obávali, zda
taková skupina nezavání ur�itou formou mezi-
lidské policie. V jednu chvíli skute�Q� musela
být upozorn�na, že nem-že svévoln� m�nit
program ostatních lidí, protože jí se zdá d-leži-
té p%ednostn��%ešit n�co jiného. Vše ale spo�ívá
v  komunikaci  a  ochot� dojít  k  %ešení.  Záhy  se
však skupina ukázala jako p%ínosná p%i %ešení
jednoho problému, který sice nebyl nijak zásad-
ní, pro n�koho ale mohl být d-ležitý a ne%eše-
ním situace hrozilo, že by mohla být znep%íjem-
Q�na atmosféra kempu. Byla tedy vyhlášena
možnost zapojit se do otev%ené diskusní skupi-
ny,  která  se  po  úvodní  debat� z  praktických
G-vod- rozd�lila do �ty% menších skupin. Nako-
nec došlo ke konsenzu zú�astn�ných a o problé-
mu už nebylo slyšet. Je tedy dobré, pokud n�-
kdo  n�co  poci+uje  jako  problém,  za�ít  to  co
nejd%íve kolektivn��%ešit.

Jedním z výstup- bylo z%ízení tabule „Not
a contract“, kam každý mohl p%idat líste�ek
s tím, co by cht�l, aby se cítil bezpe�Q� a poho-
dln�. Možná m�la být tato tabule víc propago-
vaná, protože n�kte%í se na ni t%eba v-bec
nepodívali. Jinak by respektovali p%ání lidí
s d�tmi a t�ch, co chodí bosi, aby se nikde
nepovalovaly nedopalky nebo zátky, a ku%áci
(kterých nebylo zrovna málo) by se ptali ostat-
ních v okruhu deseti metr-, jestli jim nevadí,
že si v jejich p%ítomnosti zapálí.

Zázemí
Místo konání nem�lo chybu. Tábor byl situo-

ván v okolí menšího statku, jenž pat%í evidentn�
myšlenkov� sp%ízn�ným lidem, kte%í zde posky-
tují prostor pro konání menších festival-. �ást
budovy  statku  byla  p%ístupná,  v  �ásti  bylo  za-
chováno soukromí jeho stálých obyvatel. Na
vzdálen�jších loukách byl prostor pro stany
návšt�vník- tak, aby nebyli rušeni p%ípadným
hlukem z centrální louky, která se svažovala od
statku p%es kuchyni a „jídelnu“ až k velkému
pódiu a kde bylo pomyslné centrum tábora.
Hned na n�kolika místech byla ohništ�, u nichž
se za svitu plamen- vedly nemén� plamenné
debaty (no, spíše nezávazný pokec p%i pivu)
v menších skupinkách, které se rozcházely až
S%ed úsvitem.

Poslední mohykány od doutnajících polen brzy
ráno st%ídali ti, kte%í zajiš+ovali, aby hned po
ránu bylo všechno na svém míst�, tzn. ohe� pod
kotlem s  vodou na  �aj  a  kávu,  naštípané d%íví,
prázdné lahve v basách, zapomenuté v�ci
v krabici se ztrátami a nálezy… a hlavn� od
osmi p%ipravená vydatná snídan�.

Kuchyn� v-bec byla kapitola sama pro sebe.
Zajiš+ovali ji anarchisté a anarchistky ze švýcar-
ského kolektivu Retroduktion, které jsme už
jednou potkali na velkém anarchistickém setká-
ní v Saint-Imier v roce 2012. Zásadou bylo va%e-
ní na ohni za užití obnovitelných zdroj- – d%eva,
a používání biopotravin. Kolektiv �ítal asi osm
lidí, k nimž se na kempu p%idalo n�kolik dobro-
volník- p%edevším z %ad naší výpravy – �ást
vybavení, zásob a pomocník- poskytla brn�nská
Cocina Perdida. Sch-zky kuchyn� se konaly
jednou, pop%ípad� dvakrát denn� – navrhlo se,
co  se  bude p%ipravovat,  odhadlo,  kolik  je  �eho
pot%eba,  a  každý  si  vzal  na  starost  n�jakou
�innost. Všechno pak jelo jak po veganském
másle a výsledkem byly spokojen� napln�né
útroby táborník-. Asi net%eba dodávat, že jídlo
bylo veganské a hled�lo se na pot%eby alergik-.
Ve �tvrtek ve�er pak ješt� p%ibyl menší kolektiv
s velkým fri+ákem, který po ve�erech obš+ast-
�oval lidi s pozdním hladem desítkami kil domá-
cích hranolk- se sojanézou.

Hned u vchodu do tábora byla %ada tabulí se
základními informacemi a programem. Byla zde
zopakována základní pravidla, popsán ú�el
Awareness týmu, �asy vydávání jídla nebo po-
stup v p%ípad� pot%eby obrany tábora. Jak stálo
na jednom z ru�Q� psaných plakát-: „Anarchis-
tická spole�nost musí být schopna bránit se
proti agresi nap%. ze strany fašist-.“ D-raz byl
položen na bezotiskovost p%i užívání sebeobran-
ných nástroj-, které byly p%ipraveny na speciál-
ním stanovišti a pat%ily mezi n� i otisk- zbavené
pivní lahve.

Další panel sloužil pro pozvánky na jiné akce,
nap%. klimatické ak�ní kempy, jiný zas pro ko-
munikaci, kam lidé mohli psát vzkazy, pozván-
ky, dotazy, poznámky k místu konání kempu
nebo nabídky na spolujízdu. Jinde byly vyv�še-
ny mapy okolí, kontakty na léka%skou pomoc �i
obchody s otvírací dobou a pro ty nejnáro�Q�jší
také tipy na dumpster diving.

Samostatný panel tvo%il rozpis služeb, kam se
mohl každý dobrovoln� zapsat a p%iložit tak
ruku k dílu na plynulém chodu tábora. Zajiš+o-
vat bylo pot%eba úklid záchod-, mytí nádobí,
krájení zeleniny nebo zábavu pro d�ti, aby se
i jejich rodi�e mohli v�novat jinému programu,
než je dohled na vlastní ratolesti. Odrostlejší
G�ti se daly brzy dohromady a hry si organizova-
ly samy tak, jak to prost� d�ti p%irozen� d�lají.
Zajišt�ní nárazových prací, jako bylo t%eba
skládání dovezeného d%íví �i potravin, probíhalo
naprosto samovoln� a tém�% okamžit� za p%i-
sp�ní t�ch, kte%í byli zrovna poblíž. Nemálo lidí
se docházelo ptát p%ímo do kuchyn�, zda mo-
hou s n��ím pomoci, ale nabídka p%evyšovala
poptávku.

Po pár dnech se vedle tabulí objevila zav�še-
ná vana, na níž bylo zobrazeno, jak jsou na tom
táborové finance. Ty byly pot%ebné k pokrytí
základních výdaj- spojených se zajišt�ním tá-
borové infrastruktury, dovozem d%eva a náku-
pem surovin pro kuchyni. Náklady byly kryty
z p%ísp�vk-. Doporu�ená �ástka p%i registraci
byla osm eur na den, ale mohli jste p%isp�t
i  víc,  a  pokud  jste  si  tuto  �ástku  z  n�jakého
G-vodu nemohli dovolit, p%isp�li jste mén�.

Pohodinda na Anarchistische
Sommercampu
Reportáž z letního anarchistického kempu v Rakousku
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Bylo by totiž nemyslitelné, aby byl n�kdo diskri-
minován �i vylou�en jen kv-li nedostatku fi-
nan�ních prost%edk-.

Asi nejsledovan�jším panelem byl ten s pro-
gramem. A�koliv byla snaha základní program
S%ipravit již p%edem, šlo o velmi živelný proces.
Každý totiž mohl nabídnout p%ednášku, work-
shop �i zábavu podle svých schopností. K tomu
byly p%ipravené lístky, na které sta�ilo jen vypl-
nit anotaci dané akce, místo a �as. Nabídka
byla opravdu veliká, takže p%es den zcela b�žn�
probíhalo ve stejnou dobu 4–5 workshop-.

Z dalšího vybavení tábora jmenujme ješt�
Q�kolik v�tších stan-, bar, kuchyni uvnit% stat-
ku, místnost s po�íta�i, další s hudebními ná-
stroji, koncertní sál, freeshop s oble�ením nebo
Q�kolik stanoviš+ t%íd�ného odpadu. V místní
venkovní peci p%ipravoval kuchy�ský kolektiv
chleba, sladkosti, opékané brambory apod. Dále
tu  byl  sklad  v�cí  k  upot%ebení,  jako  byly  fixy,
papíry, lepenky, barvy. Vedle kuchyn� byla
situována venkovní umývárna nádobí, nedaleko
stanové plochy zase venkovní sprchy – kdo nebyl
stav�ný na studenou, mohl využít vodu oh%átou
na slunci v �erných vacích. Samostatný stan
s koberci byl vyhrazen pro d�ti. Kdo cht�l, mohl
si na stromech obklopujících statek vyzkoušet
sla�ování nebo trénovat rovnováhu p%i provazo-
chodectví.

Z malého pódia se stal anarchistický infoshop,
kde byly k mání ziny, knihy, �asopisy, letáky,
samolepky, zpravodaje, plakáty atd., vše zpra-
vidla za dobrovolné p%ísp�vky do p%istavených
kasi�ek. My jsme tu prezentovali Antifénix in-
forma�ními materiály a benefi�ními pohlednice-
mi a tri�ky. Opodál se na nást�nce nacházely
líste�ky s adresami v�zn�ných aktivist- a stru�-
ným popisem jejich kauzy. Jeden lístek byl
Y�novaný Martinu Igna�ákovi, který si v tu chvíli
„vychutnával“ další prodloužení vazby na Pan-
kráci. Vedle infoshopu bylo možné zakoupit kni-
hy u stánk- anarchistických knihkupectví z Víd-
Q�. A v pr-E�hu tábora se mezi stromy objevilo
hned n�kolik výstav fotek z r-zných akcí,
zejména t�ch v�novaných zm�nám klimatu.

Mírn� festivalový charakter akce se odlišoval
tím, že na tábo%e nešlo o peníze, nikdo zde na
nikom neprofitoval, nešlo o dokazování sociální-
ho �i subkulturního statusu p%edvád�ním zna�-
kového oble�ení, uniformitou �i r-znými póza-
mi.  Bylo  fajn  být  zase  mezi  lidmi,  jejichž  o�i
a ruce nejsou p%irostlé k chytrým telefon-m
a kte%í respektují soukromí ostatních tím, že
nefotí, i když žádný striktní zákaz ohledn� foce-
ní nikde vyv�šen nebyl. S fo+ákem jsme vid�li
jen jednu dívku, která navíc na komunika�ní
panel vyv�sila informaci, že z d-vodu p%ípravy
reportu bude po%izovat n�kolik snímk-, avšak
tak, aby na nich nebyl nikdo vid�t nebo poznat.

Návštøva zpoza hranic
Hrubým odhadem se na tábo%e mohlo vyst%í-

dat  na  400  lidí,  p%evážn� z  Rakouska.  Bylo  tu
ale možné seznámit se také s lidmi z N�mecka,
Švýcarska, Polska, Velké Británie, Francie,
Turecka a dalších zemí. Jak už bylo %H�eno,
nechyb�la ani „delegace“ z �eska, kterou
z poloviny tvo%ili �lenové a �lenky Anarchistické
federace.

I když pro naprostou v�tšinu ú�astník- byla
mate%ským jazykem n�P�ina, maximum debat
a workshop- se vedlo v angli�tin�. Zárove�
v pozvánce na tábor stála výzva, aby se lidé
neuzavírali do existujících p%átelských kruh-. Je
však pravda, že kv-li jazykové nevybavenosti
Q�kterých z nás bylo t�žké se úpln� rozplynout
mezi ostatní, takže jsme trávili hodn�� �asu
pospolu. Pro ty jazykov� zdatn�jší ale bylo
samoz%ejmostí p%ekládat pro své opožd�Q�jší
kamarády, takže i ti se mohli ú�astnit n�kte-
rých  workshop-.  Navíc  pro  aktivisty,  kte%í  si

cht�jí procvi�it cizí jazyky (zejména angli�ti-
nu), jsou podobná setkání velkým p%ínosem.
Nau�íte se ale i spoustu regionálních výraz-. Od
jednoho ze soudruh- jsme mimo jiné pochytili
výraz „pohodinda“, když komentoval naše roz-
položení p%i poob�dové siest�. Nedalo nám to
nevzpomenout na jistého „odborníka na extre-
mismus“, který o anarchistech prohlásil, že
cht�jí vlastn� jen takovou tu pohodi�ku pro
všechny. Takže anarchie v praxi.

Aby nevznikl dojem, že jsme se jen váleli
s nacpanými pupky, je t%eba %íci, že jsme se
zapojovali do chodu tábora pom�rn� aktivn�.
Od ranního úklidu p%es výpomoc v kuchyni až po
mytí nádobí. V kuchyni jsme p%ipravili dokonce
Q�kolik samostatných jídel, jako byly bramborá-
ky nebo smaženice se zeleninou. Akce brambo-
rák se ukázala jako pekelná záležitost, protože
nastrouhat  dva  obrovské  pytle  brambor,  a  p%e-
devším z nich pak usmažit nad ohn�m brambo-
ráky pro víc než 200 lidí bylo pom�rn� náro�né
a tém�% nekone�né. I p%íprava smaženice zabra-
la dost �asu, zejména proto, že na houby jsme
nejd%ív museli vyrazit do nedalekého lesa. Ud�-
lali jsme si tedy takový houba%ský workshop,
jehož výsledkem byla p%epravka h%ib- hn�dých,
které dopl�ovala muchom-rka r-žovka a pro
nás do té doby neznámý h%ib p%íživný. K tomu
jsme p%idali zeleninu z dumpsteru a nakonec si
s ostatními moc pochutnali.

Mimoto jsme pomáhali na za�átku stav�t
Q�které spole�né stany, zajistili vykopání odto-
kového kanálu z kuchyn� a náš �len vedl jeden
z workshop-. Tolik naše p%ísp�vky ke spole�né-
mu dílu. Vedle toho jsme kolektivním úsilím
vytvo%ili a za�ali testovat novou deskovou hru
„Vzh-ru až na dno“, kterou snad již brzy p%ed-
stavíme.

Ke konci tábora jsme ve spolupráci s Diskote-
ror soundsystemem uspo%ádali i menší tane�ní
party s benefi�ním koktejl barem, na kterém
jsme nabízeli alkoholické i nealkoholické nápo-
je. Celá akce byla velice úsp�šná, lidé tan�ili
i pili jako o život a celý výt�žek z této akce ve
výši 5600 korun poputuje na podporu kampan�
Antifénix.

Program
Jak jsme již uvedli, program tábora byl boha-

tý a rozhodn� bylo z �eho vybírat. Nemá smysl
vypisovat všechny workshopy, p%ednášky a dis-
kuse. Jeden den byl nap%íklad v�nován p%e-
vážn� antifašistickým témat-m. N�kolik dní
probíhal trénink armády klaun- nebo workshop
základ- anarchismu. Situaci ve svých zemích
S%edstavili nap%íklad anarchisté z Turecka
a Chile. Témata dalších akcí se pohybovala od
kritiky kapitalismu p%es praktické otázky organi-
zace (nap%. workshop o p%edcházení nikam
nevedoucím debatám) až po alternativní vzd�-
lávání nebo flirtování a navazování vztah-
v queer a antiautoritá%ských kruzích. Mohli jste
se u�it poznávat divoce rostoucí byliny a jedlé
rostliny, na což druhý den navázala komentova-
ná ochutnávka bylinných �aj-.

My jsme se ú�astnili workshop- jen omezen�.
Nap%íklad toho, který spojoval nenásilnou
komunikaci a bezpen�žní ekonomiku, což zpo-
�átku vypadalo jako dv� nesouvisející v�ci.
Nenásilná komunikace vychází z nehodnotícího
popisu, souvisejících pocit- a snahy dobrat se
obecných pot%eb, které za daným problémem
stojí, a na základ� toho definovat požadavek.
Bezpen�žní ekonomika na to navázala práv�
v otázce uspokojování pot%eb, od nichž by se
P�la odvíjet. Mohli jsme tedy cvi�it komunikaci
podle p%edstaveného modelu a na záv�r ve sku-
pinkách teoreticky modelovat fungování bezpe-
Q�žních vztah-.

Zájemce o radikální historii z našich %ad p%ilá-
kal workshop práv� na toto téma. V úvodu byly

S%edstaveny oficiální d�jiny coby d�jiny elit,
vít�]- a technologického pokroku. Radikální
historie však vypadá jinak, a p%edevším píše
G�jiny zdola, z pohledu neprivilegovaných
a �asto i prohrávajících; d�jiny odporu, boje za
G-stojnost, svobodu a ekonomické jistoty.
V  praktické  �ásti  jsme  pak  dostali  asi  15  foto-
grafií, na nichž byli lidé p%i r-zných událostech
(Kobanê, špan�lská revoluce, Kronštadt, �erní
pante%i, sufražetky…). My jsme si ve dvojicích
vybrali po jedné fotce a budovali p%íb�h, kdy
jsme  se  vžili  do  postavy  na  fotce  nebo  jejího
autora. Následn� se fotky promítaly a vypráv�ly
se p%íb�hy. P%ínosem bylo, že jsme si uv�domili,
že lze budovat emocemi prostoupené p%íb�hy
z d�jin hnutí odporu na základ� obraz-, které
jsou rámovány skute�nými událostmi. I celkov�
klidná atmosféra kempu umožnila zpomalit
a vnímat obrazy jinou optikou než ve zrychle-
ném sv�W� práce a konzumu. Na konci byla
možnost nahlédnout do publikací o historii,
obrazov� bohatých knih a komiks-.

Co  se  tý�e  no�ního  života,  mohli  jste  se
s pivkem nebo moštem h%át u ohn� a s ohn�m
v srdci navazovat kontakty s ostatními. A zhru-
ba obden jste si mohli užívat hudební produkci
v  koncertním  sále,  nebo  si  tam  zajamovat
s dalšími rytmuchtivými nespavci bušením tak%-
ka do �ehokoliv.

Dojmy
Anarchistický kemp na nás ud�lal hluboký

dojem. Skute�Q� nešlo, jak zd-raz�ovala po-
zvánka,  „o  dovolenou  v  b�žném  smyslu“.  Po
návratu do zam�stnání se nešlo ubránit dot�r-
ným myšlenkám po smyslu odcizené práce pod
tlakem a pro zisk kapitálu. Vždy+ jsme si práv�
sáhli na praxi, která zcela nenásiln� skloubila
volný �as, politickou aktivitu, možnost p%ímé
participace na chodu komunity a svobodnou
práci, a to celé v ne zrovna zanedbatelném
množství lidí.

Možná by se dalo ledacos vytknout a zlepšit.
Chyb�lo kup%íkladu n�jaké generální plénum,
které by se sešlo t%eba dvakrát b�hem doby
konání tábora. A taky n�co na zp-sob kolektiv-
ního p%edstavení se, aby m�l každý p%ehled,
kdo všechno na tábo%e je, a podle toho budoval
do�asnou i trvalou spolupráci na konkrétních
aktivitách po skon�ení tábora. Je otázka, jak by
to fungovalo p%i tak prom�nlivém složení, ale za
pokus by to asi stálo.

Ignác k táboru dodal: „P%išlo mi trochu škoda,
že nebylo jak pomoci místu samotnému, což
bych velice rád. T%eba kdyby m�li p%ipravenou
hromadu d%eva, tak jim ho mohli lidé v takovém
obrovském po�tu naštípat na celou zimu. Ta
energie velkého po�tu lidí sjednocená v ur�i-
tých myšlenkách by tak byla ješt� lépe vid�t.“
1�kterým z nás se potvrdilo, že i když existují

obecná pravidla, až konkrétní p%íklady je uvá-
G�jí  do  praxe  jejich  uv�domováním  si  v  kon-
frontaci s prožívaným. Pro n�koho bylo naprosto
nové sdílet prostor s lidmi s t�lesným postiže-
ním (bylo zde nap%. n�kolik vozí�ká%-��i jeden
nevidomý) nebo s v�tším množstvím translidí.
Marek v této souvislosti svou zkušenost popsal:
„Když jsme se mezi sebou bavili, zda konkrétní
osobu brát jako holku nebo kluka, došli jsme
k záv�ru, že samotná otázka je naprosto nesmy-
slná.  Protože  je  to  v  první  %ad�� �lov�k  a  na
genderu v-bec nezáleží. Jelikož mi chybí zkuše-
nosti s p%ítomností lidí, kte%í jsou v normativní
spole�nosti považováni za ,jiné‘, uv�domil jsem
si, že ur�itá nejistota, která m� nutí nad v�cmi
S%emýšlet, m-že u t�ch mén� p%emýšlivých
naopak vést k odmítání ,jiného‘ a k r-zným
formám xenofobie, které z toho plynou.“

Tak zase p%íšt�!

táborníci z AF
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TIP NA VÝLET

%øhem krátké letní návštøvy Vídnø nám to samozþejmø nedalo,
abychom se nepodívali po nøjakých místech spojených s anarchistic-
kými aktivitami. Nutno hned na zaöátku podotknout, že v tomhle møstø
o taková místa není nouze, stejnø jako není problém, aby si tu pþišli
na své vegani a vegetariáni.

Coby turisté, kte%í se o prodlouženém víkendu cht�jí trochu porozhléd-
nout po m�st�, jsme samoz%ejm� nem�li v plánu obejít nutn� všechna
místa a všude se hned nacpat. Hlavn� kv-li ve�erní únav� jsme tedy
oželeli návšt�vu Areny, kde b�hem našeho pobytu zrovna probíhal bene-
fi�ní koncert proti chudob�, na kterém vystoupila punková kmotra Patti
Smith. Tenhle objekt má ko%eny v 70. letech, kdy tu squatte%i obsadili
bývalá  jatka.  Poda%ilo  se  jim  však  sv-j  pobyt  legalizovat  a  dnes  se  tu
vedle subkulturních akcí konají i ty pom�rn� komer�ní – pár dní po Patti
tu hostovali fousá�i  ze ZZ Top. Mimo náš rádius bylo také známé auto-
nomní centrum EKH, jehož historie se píše od po�átku 90. let a nachází
se v n�m mimo jiné infoshop s knihovnou.
1�která místa jsme jen minuli, zpravidla proto, že nebyla práv� ote-

Y%ená nebo zrovna nenabízela žádný program. Kup%íkladu b�hem dopo-
lední cesty na obhlídku císa%ského zámku Schönbrun jsme narazili na
legalizovaný punkový squat Pankahyttn, kde s nejv�tší pravd�podobností
P�li jeho obyvatelé ješt� p-lnoc. Nemohli jsme p%ehlédnout fialovou
budovu queer centra Rosa Lila Villa poté, co jsem si nedal pivo v pov�st-
né �eské hospod� Nachtasyl, jelikož jsem v�as nedekódoval její název
zna�ící, že otvírá až v osm ve�er.

Prostory anarchistického nakladatelství Bahoe Books byly zrovna zav%e-
né, tak jsme alespo� p%es výklad zhlédli jeho knižní produkci a v-bec
jsem musel ocenit jejich propagaci po m�st�. Plakáty Bahoe Books byly
snad  v-bec  nej�ast�jší,  na  které  se  tu  dalo  narazit.  A  když  už  jsme
u toho, je t%eba podotknout, že Víde� p-sobí díky podobné DIY výzdob�
velmi p%ív�tiv�. Otev%ené ale bylo feministické knihkupectví ChickLit,
kde vedle spousty tematických knih (nechyb�l ani regál v�novaný anar-
chofeminismu) byly v nabídce také komiksy �i zapatistická káva od ham-
burských družstevník- Cafe Libertad.

Když už jsme se cht�li n�kde usadit, míjeli jsme sociáln�-kulturní
centrum Amerlinghaus, kde se scházejí r-zné levi�ácké spolky. Jeho
S%íjemný dvorek lákal p%isednout a osv�žit se v parném dni. Polkl jsem
však slinu a pokra�ovali jsme do Cafe Gagarin, což jsme nakonec vyhod-
notili  jako  lepší  volbu,  a  navíc  tu  m�li  široký  výb�r  mých  oblíbených
limonád od Pragomoštu. I když p%es politické samolepky bylo t�žké najít
dve%e  na  záchod,  mohli  jsme  se  rozvalit  na  gau� a  listovat  v  knihách,
které jsou tu voln� k dispozici. Nejvíc m� osobn� zaujal jeden starý
objemný východon�mecký kousek v�novaný práv� Gagarinovi. Tolik
fotek svého d�tského hrdiny (Co budeš, popelá% nebo kosmonaut?) jsem
jakt�živ nevid�l.

Když jsem se vrátil z orbitu zpátky na Zem, vyvstala otázka, kam dál.
A jelikož bylo pond�lí, mohli jsme navštívit t%eba freeshop V.E.K.K.S.,
ten byl ale v tu chvíli daleko, nebo freeshop Schenke, který je navíc ve
stejném bloku jako víde�ská anarchistická knihovna. Bylo rozhodnuto.

Schenke je polosklepní prostor na adrese Pfeilgasse 33, jehož umíst�ní
byste odhadli podle vlhkého vzduchu, i kdyby vás tam dovedli poslepu.

Funguje jako freeshop (Kost-Nix-Laden), takže tady najdete v�ci, které
se pro n�koho staly již zbyte�nostmi, aby je jiní mohli p%ípadn� objevit
jako užite�né. Hlavní sortiment za jednotnou cenu nula pen�z tvo%í
oble�ení, kterému však místní vlhko moc nesv�G�í. Schenke se skládá ze
W%í místností, z �ehož v jedné, té nejv�tší, je bar na zp-sob toho, který
P-žete znát t%eba z klinické kavárny. Dokonce zde nechybí ani piano
a pohodlné posezení na gau�i. Otev%eno je tu každé pond�lí a �tvrtek od
�ty% do osmi a ob�as se tu také konají r-zné workshopy a p%ednášky.
Úterky tady jsou vyhrazeny pro trans a lesby.

Po dotazu, jestli chceme i do knihovny, kýváme, že jako ur�it�. Uka-
zuje se, že oba prostory jsou propojené, takže nemusíme obcházet celý
blok a zadními dve%mi a po proklouznutí chodbi�kou se dostáváme p%ímo
ke svému cíli – nevelké místnosti plné knih a �asopis-.

Anarchistische Bibliothek und Archiv Wien je projekt, který funguje od
roku 2010  a  jehož  cílem je  p%iblížit  anarchistickou teorii  a  praxi  ve%ej-
nosti a p%isp�t tak k poznání anarchistických myšlenek a jejich významu
pro sou�asnost. Zárove� se tak da%í zachránit a zp%ístupnit tiskoviny,
které by jinak skon�ily v propadlišti publika�ních d�jin. Je to ale i místo
pro setkání a diskuse, v �ervenci se tu konala kup%íkladu promítání k 80.
výro�í sociální revoluce ve Špan�lsku. Knihovna je otev%ena každé pon-
G�lí od šesti do osmi, ale lze se domluvit i na jiném termínu, pokud
dop%edu napíšete.

Najdete tu publikace z r-zných období a v r-zných jazycích, mají tu
cca 2500 knižních a 850 �asopiseckých titul- (nechybí samoz%ejm� pe-
riodika jako Umanita Nova, Le Monde Libertaire, Direct Action��i A rivis-
ta anarchica). Objevil jsem dokonce i Existenci z roku 2002, takže jsme
se hned s lidmi z knihovny, což byl chlapík kolem padesátky, +ukající do
po�íta�e další položky tvo%ící se kartotéky, a mladá dívka, která zrovna
Q�komu vysv�tlovala detaily ohledn� chystaného anarchistického letního
kempu, domluvili, že jim v tomto sm�ru jejich archiv doplníme. Za naši
ochotu dostáváme balí�ek místních anarchistických zpravodaj- Bruch-
stellen, Fernweh, Revolte��i Unruheherd. N�které z t�chto titul- jsme
už p%edtím vid�li v ulicích Vídn� vylepené jako nást�nné noviny.

Po listování, obdivování, vyndávání a zandávání knížek do regál- jsme
opustili knihovnu už hlavním vchodem, který se nachází na t%etím dvorku
na  adrese  Lerchenfelder  Strasse  124–126.  Však  už  byl  taky  pomalu  �as
vyvalit se z ve�era u veganského stánku Adam & Luna do lehátka na
náplavce Dunajského kanálu, dát si jednu plze� a „vegab“ a koukat na
lidi, kte%í si užívají spole�Q� ve�er místo toho, aby byli zalezlí doma
a �um�li na bednu.

Pokud vás projekt anarchistické knihovny zaujal, pravidla pro výp-M�ky
naleznete na webových stránkách knihovny a-bibliothek.org, stejn� jako
S%ehled zatím zaevidovaných publikací (na katalogizaci se intenzivn�
pracuje) a nové p%ír-stky do knihovny. N�co obdobného by jist� neškodi-
lo ani u nás, kde už byly a jsou pokusy o aktivistické knihovny, po�ínaje
Q�kdejším infoshopem Krtkova kolona a kon�e infocentrem Salé �i auto-
nomním sociálním centrem Klinika. Zám�rn� píšu „pokusy“, protože roz-
sah je nesrovnatelný, i když n�kdo by možná %ekl, že nemusí pršet, jen
když kape.

A pokud se budete chystat do Vídn�, rozhodn� nejd%ív koukn�te na
stránku https://anarchismus.at/wien, kde najdete odkazy na všechny
možné anarchistické a autonomní prostory a skupiny ve m�st�. -kl-

Anarchistická knihovna Vídeü
aneb tip na výlet pro anarchistické knihomoly a holky knihomolky



21

ANARCHISTICKÁ REVUEExistence
4/2016KRIMI

Co mají spoleöného detektivky a sociální
revoluce? Není snad ötení a psaní pþíbøKÿ
tohoto žánru prostþedkem úniku od
skuteöných problémÿ, úniku od života?
Nejsou snad jejich hrdinové supermany
bránícími politický poþádek a kapitalistické
vlastnické vztahy?

Samoz%ejm�, že �tení detektivek m-že slou-
žit jako únik od skute�nosti: komu z nás by se
aspo� na chvíli necht�lo zapomenout na ne-
chutnou jednotvárnost a stereotyp každodenní-
ho života v kapitalismu? A p%ece se detektivky
neomezují jen na tohle. Skrývá se v nich ješt�
Q�co.

Po�átky detektivek je t%eba hledat v sociální
kritice. První detektivní román Dobrodružství
Caleba Williamse (Things as they are, or the
Adventures of Caleb Williams) napsal v roce
1794 jeden z prvních anarchist- William God-
win. Autor použil historii jedné vraždy a jejího
vyšet%ování Calebem Williamsem k tomu, aby
podrobil radikální kritice despotismus spole�-
nosti,  v  níž  zákon  slouží  jenom  jako  zbra�
z arzenálu vládnoucí vrstvy.

Caleb slouží u aristokrata lorda Falklanda
a náhodou zjistí, že lord spáchal vraždu, za niž
byl uv�zn�n jiný �lov�k. P%estože se nechystá
svého pána odhalit, Falklad ho nechá uv�znit
za lživé obvin�ní. Caleb ute�e, ale je nemilo-
srdn� pronásledován. Aby se zachránil, %ekne
pravdu a lord je nucen se p%iznat ke zlo�inu.
Dokonce i po smrti Falklanda mu�í Caleba Wil-
liamse vý�itky sv�domí, protože Falklanda po-
važuje za produkt zlo�inného spole�enského
systému a lituje své role p%i smrti aristokrata.

Dobrodružství Caleba Williamse má všechny
prvky klasické detektivky, ale sou�asn� ne-
kompromisn� kritizuje sociální nespravedlnost
a zkorumpovaný systém soudnictví. I zlo�in
i samotný zlo�inec jsou tu produkty existujícího
systému.

Za pomoci tržní výroby kapitalismus kontrolu-
je to, co nem-že zakázat a potla�it stát. Kapi-
talismus m�ní nové myšlenky a sm�ry ve zboží
a zbavuje je tak revolu�ního obsahu. Práv� tak
naložil i se sociáln� kritickým románem. Detek-
tivní román se zm�nil v nástroj zachování exis-
tujícího po%ádku – to v jeho prosp�ch hrdinové
%eší kriminální záhady.

Klasickým p%íkladem je Sherlock Holmes.
Jestliže Godwin použil detektivní žánr, aby
vysv�tlil, jak funguje spole�enský mechanis-
mus, jak funguje ekonomická, politická a jus-
ti�ní moc (Caleba bylo pot%eba nejprve nazvat
i podtitulem 9�ci, jak se mají), Conan Doyle
S%edkládá �tená%i tajemství jako intelektuální
hlavolam. Napodobením stylu soudobých v�-
deckých výzkum- vypracoval základy dnešní
detektivky. Ovšem jeho tajemný detektiv Hol-
mes je samotá%, stojící nad okolní spole�ností,
svým zp-sobem nietzscheovský nad�lov�k,
schopný rozluštit tajemství dokonce i tehdy,
když  kapitulují  síly  „zákona  a  po%ádku“.  Je
dokonalý „expert“, p%edch-dce „specialist-“
a manažer-, kte%í dnes kontrolují celý náš
život. A brání vládnoucí vrstvu.

Ješt� dále v tom zašla skv�lá Agatha Christie.
Jestliže Holmes pomáhal jednotlivým reprezen-
tant-m vládnoucí kasty, pak v románech Aga-
thy Christie je pod ochranou zp-sob života

vyšších vrstev britské spole�nosti. Hrozba p%i-
chází zven�í, zvlášt� od p%edstavitel- „nižších
W%íd“, kte%í neznají své místo nebo ho neuzná-
vají. Skute�ná inovace, kterou Christie p%ines-
la, spo�ívala v tom, že vyšet%ování u ní nevedl
jen odborník, ale i oby�ejná „stará dáma“
– sle�na Marplová.

V dobách p%evládající reak�ní formy detekti-
vek se objevil i jeden revolu�ní pokus vytvo%it
S%íb�h zlo�inu prost%ednictvím sociální kritiky.
$H� je o románu Franze Kafky Proces, který
ovšem obvykle není mezi detektivky %azen.

Hlavní postava románu K. je obvin�n jakousi
tajemnou institucí ze spáchání nejasného zlo�i-
nu, o n�mž nemá jasno ani on. Neúsp�šn� se
pokouší dosáhnout spravedlnosti u despotické
a absolutní moci, s níž dokonce ani nem-že
S%ijít do p%ímého kontaktu. Vyvrcholením je
pak naprosté roz�arování K., ztráta veškeré
lidské d-stojnosti a jeho zví%ecká poprava.

Kafka spojil osobu detektiva a obvin�ného do
jedné postavy a ukázal, že moc, byrokracie,
autorita fungují jen ve vlastním zájmu. K. ne-
spáchal žádný zlo�in – p%inejmenším zlo�in,
z n�jž je obvin�n, není ani pojmenován.
Úst%edním tématem Kafkova p%íb�hu je zv-le
a iracionalita státní moci.

Proces je drtivá kritika moci. Ne nadarmo byl
]%ejm� Kafka v kontaktu s �eskými anarchisty.
Jeho pokus dodat radikalitu p%íb�K-m o zlo�i-
nech  však  z-stal  v  Evrop� ot%ásané  válkou
a revolucí výjimkou.

Další  vážný  pokus  vrátit  detektivce  její  so-
ciáln� kritickou roli uskute�nila skupina spiso-
vatel-, která se sešla kolem amerického detek-
tivního �asopisu �erná maska.

Nejplodn�jším z nich byl Erle Stanley Gard-
ner, který se stal jedním z nejúsp�šn�jších
autor- detektivek v historii americké literatu-
ry. Vytvo%il nezapomenutelnou postavu advoká-
ta Perry Masona. Gardner postavil detektivky
na n�kolika klí�ových prvcích – dialozích, d�ji
a zápletce. A ud�lal to tak dob%e, že Raymond
Chandler pozd�ji p%evzal n�které �ásti zápletky
z jeho 3%ípadu nebezpe�né vdovy do svého
románu Sbohem bu�, lásko má. Rané romány
o Perry Masonovi jsou radikáln� zam�%eny.
Hlavní hrdina v nich obhajuje pronásledované

S%ed nespravedlností a prodejnou policií (jako
to d�lal kdysi sám za�ínající advokát Gardner).

Ve stejné dob� spolupracoval s �ernou mas-
kou Dashiell Hammett. Ten pracoval jednu
dobu v detektivní agentu%e Pinkerton, založené
v 19. století a „proslavené“ spoluprací na stáv-
kokazectví  a  st%elb� do  d�lník-.  To,  co  tam
Hammett vid�l a zažil, mu umožnilo pochopit
skute�nou podstatu kapitalistické spole�nosti
a p%ivedlo ho to ke komunistickým názor-m.
Napsal n�kolik román-, mezi nimiž vyniká Rudá
že�, tém�% neskrývaná alegorie všeobecné
kapitalistické prodejnosti vedoucí k sociální
revoluci. Toto dílo je ovšem mén� známé než
jeho pozd�jší knihy Maltézský sokol nebo Hu-
bený muž.  Hammett  je  považován  za  otce
nového pojetí žánru – takzvané drsné školy.
Položil tak základy skute�né prom�ny dobového
detektivního žánru, jehož nejvýznamn�jším
S%edstavitelem byl Raymond Chandler. Ten
zdokonalil jazyk detektivky zavedený Hammet-
tem pod vlivem skv�lého amerického spisovate-
le Francise Scotta Fitzgeralda.

Slova a obrazy používal mimo obvyklý kon-
text  a  dával  jim  ostrost  b%itvy,  �ímž  vytvo%il
styl, jenž vyvolával nadšení u takových vynika-
jících spisovatel-, jako byl Sartre nebo Camus,
a ovlivnil celou generaci spisovatel-, mezi n�ž
pat%il nap%íklad James Hanley.

Pozadím detektivních p%íb�K- Hammetta
a Chandlera je americký „suchý zákon“ 20.
a 30. let. Ten zm�nil obraz zlo�inu v USA, se-
W%el rozdíl mezi r-znými druhy zlo�innosti, vedl
k jejímu rozkv�tu a prom�nil korupci v policej-
ním aparátu a soudnictví v systém.

Chandler kritizoval bezmocnost tradi�ní de-
tektivky ve vynikajícím eseji Prosté um�ní
vraždy. Hrdina Chandlerových p%íb�K- Phill
Marlow slouží jako prost%edník, který �tená%i
S%edvádí onu všeobecnou, systémovou prodej-
nost. Pracuje na objednávku bohá�- a moc-
ných, kte%í nejsou o nic mí� zlo�inci než oby-
�ejní bandité, s nimiž se ostatn���asto paktují.

Chandlerovu metodu p%evzal i Ross Macdo-
nald. Jeho detektivky jsou tvrdým obvin�ním
soudobého kapitalismu. V jeho jazyce je nemá-
lo paralel s Hammettem a Fitzgeraldem a so-
ciální kritika v jeho románech je založena na
vlivu sociálních podmínek na jednotlivce.

Macdonald �asto spojuje sociální a psycholo-
gické následky válek a zlo�in-, spáchaných
mnohem pozd�ji. Jako by ukazoval vliv milita-
rismu na další generace. Mladí lidé jsou u n�j
�asto na vážkách mezi �estností a zlo�inem,
nad�jí a zoufalstvím. Nicmén� Macdonald do
nich vkládá nad�ji na sociální zm�nu.

Ukazuje i vztah mezi kapitalismem a ni�ením
S%írody. V románu Poh%ešovaný ohrožuje p%ed-
P�stí Los Angeles lesní požár a v tomto kontex-
tu Macdonald-v hrdina Lew Archer vyšet%uje
S%ípad vraždy a zmizení. Ekologická katastrofa
hrozí zven�í a prázdnota a odcizení bohatých
rozd�lují spole�nost zevnit%. Macdonald spojil
oba  faktory  dohromady:  vychází  najevo,  že
k požáru vedla vyšet%ovaná vražda. Stává se tak
zjevné, že vztah �lov�ka k �lov�ku je bezpro-
st%edn� spojen se vztahem �lov�ka k p%írod�.

Tradice sociáln� kritické detektivky existují
i v dalších zemích. Známý francouzský autor
detektivek a „�erných román-“ Léo Malet byl
za svého mládí surrealistou a anarchistou.

Detektivky a anarchismus
Zloÿin na pozadí kapitalistických vztah�

(dokon�ení na str. 24)
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Porážka bloku fašistických státÿ ve druhé
svøtové válce s sebou nesla ukonöení
nacistické okupace východní Evropy a pád
hitlerovského režimu v Nømecku. Sovøtská
armáda oöistila východ kontinentu od
Qømeckých vojsk a opevnila se na tomto
území, které pþešlo do sféry vlivu Sovøtského
svazu a pod kontrolu vojsk sovøtských.
Zpoöátku se ve všech tøchto zemích ustavil
pluralitní systém umožüující uröitou svobodu
politické öinnosti a agitace. Pþesto v prÿEøhu
Qøkolika let prosovøtské politické strany,
nazývající se dølnické nebo komunistické,
s podporou Sovøtského svazu dokázaly
zlikvidovat politické oponenty a zajistit si
svou samovládu a stvrzení režimÿ, jež
dostaly oznaöení „lidovø demokratické“.

3%i studiu ostrého boje probíhajícího ve vý-
chodoevropských zemích v letech 1945–1949
byl kladen d-raz bu� na �innost komunistic-
kých stran, nebo jejich protivník- zprava. Le-
vicová opozice proti stalinismu ve východní
Evrop� nebyla historiografií p%íliš zkoumána.
Informace o �innosti anarchist- v letech po
druhé sv�tové válce a jejich odporu proti obsa-
zení mocenských pozic komunistickými strana-
mi jsou ovšem velmi nesourodé. Tento �lánek
tak p%edstavuje pokus o souhrn toho, co je
dnes známo ze zdroj- dostupných autorovi.

Anarchismus m�l pevné ko%eny v n�kterých
zemích tohoto regionu, i když organizované
skupiny se objevily o dost pozd�ji než v západ-
ní Evrop�. Nejmasov�jší charakter získalo hnutí
v Bulharsku, kde se zrodilo ješt� v 19. století
a bylo t�sn� spojeno s bohatou narodnickou
a revolu�ní tradicí. Myšlenky blízké „bezvlá-
dí“ (anarchismu) vyjad%oval nejv�tší bulharský
revolucioná% Christo Botev, hrdina osvobo-
zeneckého boje proti Osmanské %íši. Hnutí
sjednocovalo desítky tisíc rolník- a d�lník-.
Anarchisté se aktivn� ú�astnili antifašistického
povstání  v  roce  1923,  vedli  partyzánský  boj
proti diktátorskému a monarchistickému reži-
mu,  které  se  v  zemi  vyst%ídaly  ve  20.  a  30.
letech. Specifikem bulharského anarchistického
hnutí bylo jeho rozd�lení na dva základní prou-
dy – vlastní anarchistický (v�tšinový) a anarcho-
syndikalistický (menšinový). Stoupenci prvního
kladli d-raz na revolu�Q� kolektivní tradici
a myšlenky a chápali organizaci továrních d�l-
ník- v p%evážn� agrárním Bulharsku jen jako
jeden z mnoha sm�U-. Anarchosyndikalisté
usilovali v první %ad� o založení svobodných
odbor-, jež by byly pod vlivem anarchismu.
Jejich úsp�chy byly vcelku skromn�jší.

Bulharští anarchisté se aktivn� ú�astnili anti-
fašistického odboje v letech druhé sv�tové
války, bojovali v r-zných partyzánských oddí-
lech.  Je  známo,  že  ve  Velikotarnovské  a  Gab-
rovské oblasti v letech 1941–1944 p-sobily také
samostatné anarchistické partyzánské oddíly.1

Hned po  p%evratu  9.  zá%í  1944,  kdy  se  dostala

k moci koalice Vlastenecké fronty, anarchisté
obnovili legální �innost. Z fašistických koncen-
tra�ních tábor- byli osvobozeni mnozí v�zni.
Dne 20. zá%í �ty%icet delegát- anarchist-
a anarchosyndikalist- Sofie p%ijalo rozhodnutí
obnovit Federaci anarchokomunist- Bulharska
��¬¸¨¾°Çº¨�µ¨�¨µ¨¸½¶²¶´»µ°¹º°º�ª��Â³«¨-
¸°Ç, FAKB), která existovala p%ed válkou.2

Konference zvolila redak�ní komisi, která za-
�ala  vydávat  týdeník �©ª·»¶±À®º³©� µ±ºÃ´
(D�lnická myšlenka). Noviny za�aly vycházet
4. prosince 1944 v nákladu sedmi tisíc výtisk-
a ihned m�ly obrovský ohlas. V prvním �ísle se
deklarovalo právo anarchist- na legální �innost:
„Anarchisté jsou aktivní antifašisté v národním
i mezinárodním m�%ítku, vyjád%ili a ješt� vy-
jád%í podporu �estné spolupráci s Vlasteneckou
frontou v boji proti fašismu.“ Jenže nová vláda
Bulharska nep%ijala tento návrh a FAKB nedo-
stala povolení k legální �innosti. Už �tvrté �íslo
novin �©ª·»¶±À®º³©� µ±ºÃ´ od 28. prosince
1944 bylo zakázáno.3

Rozpory mezi bulharskými anarchisty a proso-
Y�tskými silami nebyly samoz%ejm� náhodné.
„Bezvládníci“ tradi�Q� tvrd� kritizovali spole-
�enský model existující v Sov�tském svazu
a upírali jeho stoupenc-m i právo nazývat se
komunisty. „Pravdou je, že komunismus není
politický systém a politický princip a že marxis-
té všech frakcí a sklon- v�etn� t�ch, kte%í si
%íkají komunisté – ani Marx, ani Lenin, ani Troc-
kij, ani Stalin –, nikdy komunisty nebyli. Ko-
munismus je ekonomický princip, který p%edpo-
kládá socializované vlastnictví a výrobu, ale
distribuci v souladu s pot%ebami p%i pracovním
zapojení podle sil a schopností každého,“ vy-
sv�tlovali bulharští anarchisté. V Sov�tském
svazu byl tento princip vyhlášen jako cíl, ale ve
skute�nosti nefunguje a byl zde ustaven „poli-
tický režim donucování, systémového násilí,
tyranie tmá%ství, naprosté absence svobody,
plánovan� organizované chudoby a hladu“.4

Bez ohledu na fakticky pololegální podmínky
práce se hnutí rychle rozvíjelo. Konference

podobné té sofijské prob�hly ve stejné dob�
také v dalších m�stech. Vznikaly nové skupiny,
zvlášt� ve velkých m�stech. V roce 1945 m�la
FAKB v zemi velký vliv. Jen v oblasti Sofie m�la
podle údaj- ruského emigrantského anarchis-
tického �asopisu �®´·�»¹¼© – �¹·ª¼¯®¶±®
(D�lnická v�c – Probuzení) 9000 �len- (a to bez
anarchosyndikalist-). V hlavním m�st� existo-
valy do roku 1947 dva anarchistické kluby.
Stejné kluby m�ly i další obce. Celkem bylo
v zemi na jedenáct tisíc organizovaných anar-
chist- (v�etn� asi tisíce anarchosyndikalist-).5

Dne 10. b%ezna 1945 byla v K�aževu pod Sofií
uspo%ádána národní konference FAKB, která
P�la p%ijmout nástin programu organizace.
3%íprava i samotná konference probíhaly ne-
legáln�, ale její zahájení bylo oznámeno ve-
%ejn�.

Konference FAKB za�ala v dom� italského
G�lníka anarchisty V. Licurda Adrianiho. Ú�ast-
nilo se jí 103 (podle n�kterých údaj- 105) dele-
gát- ze t%í regionálních svaz- z r-zných konc-
Bulharska. S krátkým úvodním slovem vystoupil
Ch. K. Jordanov (bývalý v�ze� profašistického
režimu), který se aktivn� ú�astnil p%ípravy
pléna. Když ovšem za�al mluvit první delegát,
do domu vtrhla policie. Šestaosmdesát delegá-
W- bylo zat�eno, mnozí surov� zbiti. Zat�ené
odvezli do vazební v�znice v hlavním m�st�.
Tam se jim poda%ilo zorganizovat vzájemný
kontakt a pokra�ovat v konferenci. Delegáti
S%ijali rozhodnutí o obnovení vydávání týdení-
ku, hlavním redaktorem zvolili P. Lozanova a
sekretá%em federace M. Vaseva. Na ja%e 1945
bylo n�kolik desítek delegát- konference odve-
zeno do nového koncentra�ního tábora v Dupni-
ci na jihozápad� zem�, kde n�kte%í z nich strá-
vili až šest m�síc-.6

To byla první rána zasazená anarchist-m
vládou, která proti nim zahájila aktivní kam-
pa�. Už v lednu 1945 za�al provládní tisk obvi-
�ovat  anarchisty  z  „výzvy  k  boji,  stávkám
a dalším revolu�ním akcím“, aby prokázali
„službu fašist-m“. S tvrdými výpady vystoupily
v b%eznu 1945 noviny BRP(k) – Bulharské d�lnic-
ké strany (komunist-) �©ª·»¶±À®º³·� ®´·
(D�lnická v�c). Obvinily anarchisty z toho, že
se %ídí oportunistickou, škodlivou a protiprole-
tá%skou ideologií, vystupují proti diktatu%e
proletariátu, vedoucí roli strany a Sov�tského
svazu, ší%í lživé informace o SSSR a komunistic-
kých stranách a vedou boj proti bulharské ko-
munistické stran�. Na 5. konferenci D�lnického
mládežnického svazu (mládežnické organizace
komunistické strany) 28.–29. b%ezna 1945 jeho
sekretá% T. �ernokolev %ekl: „Anarchistická
opozice, která se tu zformovala, pracuje proti
národu. Úst%ední výbor BRP(k) a Národní výbor
Vlastenecké fronty se rozhodly zakázat jejich
organizaci. Žádná legální �innost… Ideologické
odhalení anarchist- jako spojenc- fašismu.
Naprostá likvidace…“7

Politické  pom�ry  v  zemi  se  zost%ily.  Na  ja%e
a  v  lét� 1945  vzrostlo  nap�tí  mezi  BRP(k)
a vedením Bulharského zem�G�lského národní-
ho  svazu  v  �ele  s  N.  Petkovem.  Formovaly  se
opozi�ní skupinky a frakce. Podle názoru anar-
chist- to  vše  vytvá%elo  situaci  „p%íznivou  pro

Anarchismus v pováleöné
východní Evropø: Bulharsko
Epizoda z d�jin anarchistického hnutí na Balkán�

Vadim Damier
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rozr-stání hnutí bezvládí“. Obnovila se aktivní
práce anarchistických skupin. Otevíraly se nové
kluby, v nichž anarchisté po%ádali diskuse a vy-
sv�tlovali svou politickou linii. Jako odpov��
na útoky ze strany stalinist- vydali anarchisté
nelegáln� brožuru I. Ra�eva. Autor v ní obvi�o-
val vládu ze snahy „ospravedl�ovat teror proti
anarchist-m a proti všemu �estnému a pokro-
kovému v zemi – teror, který nešet%í ani sám
o sob� nevinný program anarchistických myšle-
nek“.8

V tomto období se �innost bulharských anar-
chist- zam�%ovala na organizaci protest- proti
zat�ení ú�astník- kongresu a zákazu novin
�©ª·»¶±À®º³©�µ±ºÃ´.9

Hnutí stále rostlo. Páté �íslo novin �©ª·»-
¶±À®º³©�µ±ºÃ´ , obnovených v zá%í 1945, vyšlo
v nákladu t%iceti tisíc výtisk-. Na jejich strán-
kách  probíhala  tvrdá  polemika  s  vládou  a  její
ideologií. Redakci se poda%ilo vydat ješt� šesté,
sedmé a osmé �íslo.10

V novinách byla publikována „Platforma
FAKB“. V tomto dokumentu byl odmítnut kapi-
talismus i bolševismus: „Stojíme za odstran�-
ním soukromého vlastnictví, státu a církve a za
naprostým zni�ením donucovacích a násilných
institucí… Odmítáme státní socialismus, proto-
že vede ke státnímu kapitalismu – k ohavné
form� vyko%is+ování a útlaku, k naprostému
pop%ení ob�anských svobod a podman�ní osob-
nosti.“ Sv-j cíl zformulovali bulharští anarchis-
té následovn�: „Stojíme za anarchistickým nebo
volným komunismem, který nahradí soukromé
vlastnictví plnou socializací p-dy, továren a do-
O- – všech prost%edk- a nástroj- výroby. Nahra-
dí stát federací volných komun sjednocených
do oblastí, a církev a náboženství svobodnou
lidskou morálkou a sv�tlem v�dy. Anarchoko-
munismus je federalistický a odlišuje se od
všech dalších sociáln�-ekonomických u�ení.“

Proti centralistické státní diktatu%e anarchis-
té stav�li volný federalismus: „Nová spole�en-
ská organizace, která nahradí stát, bude vybu-
dována zdola nahoru. Veškeré obyvatelstvo
jakékoli vesnice bude tvo%it volnou místní ko-
munu; všechny místní komuny se sjednotí podle
oblastí a provincií národn� a mezinárodn� do
svaz- a federací, a dále do mezinárodní konfe-
derace. Výrobní organizace spole�nosti bude
S%edstavovat složitou sí+ rozmanitých místních
podnik- zem�G�lství, pr-myslu, dopravy atd.,
sjednocených podle oblastí a provincií do vý-
robních svaz- a federací, a dále do celosv�tové
vým�nné spot%ebitelské federace pro uspokojo-
vání pot%eb všech lidí.“

Manifest FAKB nejenže zahrnoval cíle bulhar-
ských anarchist-, natolik odlišné od politiky
vládnoucího „revolu�ního režimu“, ale obsaho-
val i doporu�ení taktiky a �innosti, pot%ebné
k vybudování nové spole�nosti. Anarchisté vy-
stoupili proti ú�asti ve volbách, za p%ímou akci
G�lník- a rolník-. Navrhovali soust%edit práci
v p�ti sm�rech. Prvním bylo upevn�ní „ideolo-
gických anarchokomunistických organizací“, za-
hrnujících ty, kte%í jsou p%esv�G�enými anar-
chisty a provád�jí propagaci anarchistických
myšlenek. Tyto skupiny se sjednotily do FAKB,
ale uchovávají si autonomii, právo p%ijímat
základní rozhodnutí; sekretariát federace nemá
žádnou moc a z-stává orgánem pro spolupráci
a pln�ní rozhodnutí. Druhým bylo založení ma-
sových federalistických d�lnických svaz- podle
profesí nebo v rámci podnik-, sjednocených do
spole�né federace odborových svaz-. Jejich
nejbližším úkolem m�la být ochrana zájm-
G�lník-, boj za zlepšení pracovních podmínek,
studium problematiky výroby a možností d�l-
nické kontroly nad ní, a také ideová, organiza�-
ní a technická p%íprava pracujících k radikální
S%estavb� spole�nosti, p%i níž je nutné p%evzít

organizaci výroby. T%etím sm�rem bylo sjedno-
cení zem�G�lských pracovník- a drobných rol-
ník-, kte%í obd�lávali p-du vlastní prací, zem�-
G�lských spole�enství nebo místních asociací.
Tyto struktury se m�ly spojit v rámci oblastí,
provincií a dále do spole�né federace zem�G�l-
F-. Taková federace by spole�Q� s federací
odborových svaz- tvo%ila Národní konfederaci
práce. �tvrtou formou �innosti byla družstva
budovaná za ú�asti anarchokomunist-: „D�lnic-
ko-rolnická výrobní družstva,“ %íkalo se v doku-
mentu, „si v této dob� zasluhují zvláštní pozor-
nost; budou mít obrovský ekonomický význam
a rozhodující výchovnou roli v budoucím zfor-
mování anarchokomunistických ve%ejných slu-
žeb.“ A kone�Q� pátý sm�r tvo%ily kulturní
organizace. Ve všech strukturách anarchisté
trvali na zavedení principu volné dohody a kon-
senzu: „Vzájemná závislost mezi r-znými orga-
nizacemi spo�ívá jen na jejich všeobecných
ideologických zájmech a jejich spojení v ko-
ne�ném cíli, jejž se všichni budou usilovat
dosáhnout… Rozhodnutí se budou p%ijímat po
vzájemné dohod�, nikoli podle v�tšiny hlas-,
a rozhodnutí v�tšiny nebudou závazná pro men-
šinu.“

Pokud jde o bezprost%ední požadavky, FAKB
prohlásila, že má v plánu domoci se úplného
obnovení ob�anských svobod, rozpušt�ní armá-
dy a navázání volné spolupráce jako základu
pro zem�G�lskou a pr-myslovou práci.11

3%edstavitelé moci pochopili tento dokument
jako zformulování alternativy ke stávajícímu
režimu, jako otev%enou výzvu komunistické
stran� a vlád� Vlastenecké fronty.12

Bulharští anarchisté vyzvali k bojkotu parla-
mentních voleb 18. listopadu 1945. „Existuje
ješt� n�kdo,“ ptaly se noviny �©ª·»¶±À®º³©
µ±ºÃ´, „kdo vážn� v�%í, že je možné prost%ed-
nictvím volebních lístk- zastavit diktaturu nebo
založit nový a svobodný sv�t?“ FAKB uvítala
také zám�r opozi�ních stran neú�astnit se vo-
leb: „Opozice si u nás a ve všech zemích, kde
jsou pop%eny základní ústavní svobody, vybrala
správnou cestu – bojkot voleb.“ Anarchisté
zachovávali v�rnost své principiální pozici,
odmítající boj o politickou moc a strategickou
spolupráci s jakoukoli politickou stranou. „Jen
potvrzujeme pravdu bezvládí, že totiž každá
strana,  dokud  je  v  opozici,  je  progresivní,  ale
když  se  dostane  k  moci,  stane  se  reak�ní,“
psala �©ª·»¶±À®º³©�µ±ºÃ´. „Principiáln� zá-
porný vztah k opozici v-bec neznamená, že s ní
nemáme a nem-žeme mít sty�né body, a do-
konce dohodnuté spole�né akce ve známé dob�
a p%i ur�itých úkolech,“ podotýkali anarchis-
té.13 K  takovým  akcím  pat%il  i  odpor  proti  na-
stupující stalinské diktatu%e.

V prosinci 1945 vláda op�t zakázala noviny
�©ª·»¶±À®º³©� µ±ºÃ´. Poslední (osmé) �íslo
bylo zkonfiskováno z na%ízení velitelství sov�t-
ských  vojsk  v  obav�,  že  noviny  mohou �íst  so-
Y�tští vojáci. Redakce stihla rozdistribuovat jen
tisíc výtisk-.14

Anarchistické hnutí odešlo do ilegality, ale
pokra�ovalo ve svých aktivitách. FAKB obnovila
výbor pomoci perzekvovaným, nelegáln� natisk-
la a rozší%ila známky do fondu pomoci v celkové
�ástce sedm milion- leva.15 V kv�tnu 1946
sekretariát Mezinárodní asociace pracujících
(anarchosyndikalistické internacionály IWA) vy-
dal zvláštní ob�žník proti represím v-�i anar-
chistickým skupinám v Bulharsku.16

Namísto zakázaných novin za�ala FAKB nele-
gáln� vydávat interní Informa�ní bulletin, který
vycházel  v  Sofii  do  poloviny  léta  1948.  V  roce
1946 prob�hla ilegální plenární zasedání �ty%
regionálních svaz- – Jihozápadního (Dupnica),
Jihobulharského (Jambol), Severozápadního
(Pleven) a Severovýchodního (Ruse). Anarchisté

rozši%ovali oblast své práce. V témže roce v ile-
galit� se reorganizovali anarchosyndikalisté,
kte%í obnovili v Sofii Bulharskou konfederaci
práce se zvláštním klubem, který po%ádal se-
tkání a diskuse. Vydával se tiskový orgán �©-
ª·»¶±À®º³©� º·´±©¹¶·º» (D�lnická solidari-
ta). Koncem roku anarchosyndikalisté svolali
všenárodní konferenci, která p%ijala statut
Národní konfederace práce v Bulharsku, tedy
bulharské  sekce  IWA.  Do  roku  1947  vydala  t%i
�ísla ilegálních novin �´©º·«©� ª·¹Åª© (T%ídní
boj). V t�ch tvrd� kritizovala oficiální odbory
jako nástroj státu a vládnoucí strany.17

Aktivn� se anarchisté zapojili do družstevního
hnutí. N�kte%í p%itom m�li klí�ovou roli, když
se stali organizátory hospoda%ení spole�ným
obd�láváním p-dy a pracovali v družstvech
jako agronomové apod. Taková družstva se
za�ala objevovat ješt� t�sn� p%ed druhou sv�-
tovou  válkou  a  b�hem  ní.  Od  podzimu  1944
nastával  rozmach  tohoto  hnutí  a  na  ja%e  1945
existovalo 400 výrobních družstev, v nichž bylo
�ty%icet tisíc rodin. P%itom anarchisté vystupo-
vali proti násilné „kolektivizaci“ podle stalin-
ského modelu. Podle nich „množství r-zných
G-vod- vedlo k celkem dobrému vztahu bulhar-
ských venkovan- ke spole�nému hospoda%ení
s p-dou. A tak bylo možné rozši%ovat existující
iniciativy, aniž by se to d�lo donucováním.“18

V srpnu 1946 se v Sofii sešla nová ilegální
národní konference FAKB, která musela projed-
nat program chystaného mezinárodního kongre-
su v Pa%íži. Podle rozsahu a významu m-že být
tato konference p%irovnána ke sjezdu federace.
Ô�astnilo se jí zhruba padesát delegát- ze
�ty%iceti  okolních  svaz-,  v  nichž  bylo  asi  �ty%i
sta místních skupin a organizací.19

Anarchist-m v povále�ném Bulharsku se už
nepoda%ilo rozb�hnout vydávání knih. Ší%ili
v podstat� jen knihy vydávané d%íve. Vydali tak
jen n�kolik prací teoretik- anarchismu, v�etn�
Kropotkinovy knihy Chléb a svoboda, '�jin
potoka Élisée Recluse a Malatestových Rozho-
vor- v kavárn� o anarchistickém socialismu.20

Anarchisté a anarchosyndikalisté, v�rní svým
protistátním princip-m, vystoupili proti refor-
mám provád�ným v Bulharsku vládnoucím reži-
mem bolševik-. Odsuzovali uspo%ádání referen-
da  o  republice  v  zá%í  1946  jako  „zbyte�nou
a jalovou komedii“, která nemá nic spole�ného
se „svobodnou republikou pracujících“, jež by
se mohla ustavit jen b�hem „lidové revoluce“.
FAKB odmítla opat%ení k organizování hnutí
sout�žení a údernictví jako „absurdní a zlo�in-
né“. Odsoudila státní centralizaci ekonomiky
a nazvala státní plánování „nedomyšleností“
a holou „propagandou“. Znárodn�ní ekonomiky
anarchisté považovali za cestu ke „státnímu
socialismu“ na sov�tský zp-sob. Podle jejich
S%edstav m�ly výrobní prost%edky p%ejít nikoli
do vlastnictví státu, ale do správy celé spole�-
nosti. V protestech anarchist- se zd-raz�ovalo,
že v Bulharsku není ani svoboda, ani demokra-
cie. Vyzývali k bojkotu parlamentních voleb
a ty, kte%í  s ním nesouhlasí, k tomu, aby volili
opozici, protože zem� stojí „p%ed obludným
obrazem stranické diktatury“.21

Rozvíjelo se také anarchistické mládežnické
hnutí. Byla založena Federace anarchistické
mládeže (�¬¸¨¾°Ç� µ¨� ¨µ¨¸½°¹º°¿¹²¨º¨
´³¨¬®, FAM) a anarchistická Bulharská všeo-
becná lidová studentská federace (�Â³«¨¸¹²¨
¶©Á¨�µ¨¸¶¬µ¶�¹º»¬µº¹²¨�¼¬¸¨¾°Ç, BONSF).
FAM už ve svém prvním zpravodaji (listopad
1946, celkem vyšla t%i �ísla) podrobila tvrdé
kritice „falešný lesk komunist-“ a vyzvala ob-
�any k boji za osvobození od ekonomického,
politického a duchovního otroctví a od stranic-
ké diktatury. BONSF v lednu 1947 vystoupila
proti  likvidaci  autonomie  vysokých  škol  a  aka-
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demických svobod, proti up%ednost�ování stou-
penc- Vlastenecké fronty p%i p%ijímání na
univerzity pod heslem „Pry� se stranami z uni-
verzit a st%edních škol“. Studenti anarchisté
vyzývali k rozhodnému odporu proti režimu
Vlastenecké fronty. Spole�Q� se studentskými
organizacemi opozi�ních proud- (Studentským
akademickým zem�G�lským svazem) a sociální-
mi demokraty zformovala BONSF ak�ní výbor
proti novému zákonu o vysokoškolském vzd�lá-
vání. Do výboru vstoupili �ty%i anarchisté, �ty%i
zem�G�lci a dva sociální demokraté. Delegace
student- navštívila ministra osv�ty M. Nej�eva,
poté byly zahájeny protestní akce – ší%ení letá-
N-, studentská shromážd�ní a demonstrace.
S podporou se tato opozice setkala zejména
mezi studenty medicíny a agronomie sofijské
univerzity. Protesty pokra�ovaly asi deset dní.
Nakonec  byli  organizáto%i  akcí  v  b%eznu  1947
uv�zn�ni a posláni do koncentra�ního tábora.22

Represe se zesilovaly. „B�hem tém�% t%íleté
vlády byly touto vládou zabity desítky anarchis-
W-, více než stovka jich byla uv�zn�na v kon-
centra�ních táborech,“ psal ruský anarchistický
emigrantský �asopis v prosinci 1947.23 Už v roce
1946 za�ala a postupn� nar-stala emigrace
bulharských anarchist- za hranice. Anarchisté
v zahrani�í se snažili organizovat solidární kam-
pan� s pronásledovanými bulharskými kamará-
dy. V únoru 1948 západoevropský podsekreta-
riát IWA vytvo%il komisi pomoci antifašist-m
Bulharska z francouzských a špan�lských anar-
chosyndikalist-, ruských anarchist- v emigraci
a bulharských delegát-. V její výzv� se zd-raz-
�ovalo, že „bulharští soudruzi pot%ebují ekono-
mickou pomoc: oble�ení, obuv, léky, nejvíc ze
všeho penicilin a… konzervovanou stravu“. Ko-
mise p%ipravila brožuru s doklady o represích,
kterou  ší%ily  sekce  IWA  ve  Francii  a  dalších
zemích a výt�žek z ní byl ur�en bulharským
anarchist-m.24 V bulletinu IWA, který vycházel
v  Pa%íži,  vyšly  �lánky  Teror  v  Bulharsku,  Výzva
ke sv�domí sv�ta apod., které informovaly
o situaci v Bulharsku. P%íslušnou výzvu FAKB
„Anarchist-m celého sv�ta“ zve%ejnil ruský
anarchistický �asopis �®´·� »¹¼© —  �¹·-
ª¼¯®¶±®. Byly v n�m p%etišt�ny i výzvy k po-
moci Bulhar-m od Berkmanova fondu pomoci
(šlo o fond pomoci politickým v�]�-m, založe-
ný IWA ve 20. letech) a od Komise pomoci anti-
fašist-m Bulharska.25 Jenže mezinárodní pro-
testy nebyly brány na v�domí. A nakonec p%išla
poslední rána. Z rozhodnutí úst%edního výboru
bulharské komunistické strany bylo 16. prosin-
ce 1948, dva dny p%ed zahájením pátého sjezdu
této strany, zat�eno více než tisíc nejaktivn�j-
ších �len- FAKB a dalších anarchist-. Šest set
jich bylo posláno do koncentra�ního tábora.
S ostatními byly uspo%ádány v roce 1949 politic-
ké procesy.26 Nové vlny zatýkání p%išly v letech
1951, 1953 a 1956.

Intenzivní emigrace t�ch, kte%í se zachránili,
pokra�ovala v letech 1950–1951, pak už jen
v jednotlivých p%ípadech. Tito emigranti založi-
li Svaz bulharských anarchist- ve vyhnanství
a Národní konfederaci práce Bulharska v zahra-
ni�í.
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Pokra�ování p%íšt�.

3%eloženo z originálu �¨¬°´��¨´Ä, �¯�°¹º¶¸°°
¨µ¨¸½°¯´¨�ª��¶¹º¶¿µ¶±��ª¸¶·�ª 40-½�«¶¬¨½,
dostupného na http://coollib.com/b/311673/
read. P%eklad dm.

HISTORIE HNUTÍ

Anarchist-m je také v�nováno n�kolik jeho
román-, nap%íklad Mlha na Tolbiackém mos-
W� a Bláznivá léta Nestora Burmy. P%edobra-
zem noviná%e, který pomáhá p%i vyšet%ování
Maletovu hrdinovi Nestoru Burmovi, byl André
Colomer, jenž ve 20. letech redigoval noviny
francouzských anarchist- Le Libertaire. Sa-
motný Burma svým nonkonformismem p%ipo-
míná Chandlerova hrdinu Philla Marlowa.

Z pozd�jších detektivek se proslavila Vraž-
da na památku z  roku  1984,  kterou  napsal
libertinský socialista Didier Daeninckx. Po-
dobn� jako Macdonald tu autor spojuje indi-
viduální a spole�enský zlo�in. Po vražd�
spáchané v roce 1961 v dob� demonstrací za
nezávislost Alžírska v Pa%íži následuje o dva-
cet let pozd�ji vražda syna ob�ti. Odhalení
zlo�inu ukazuje spojitost mezi policejním
zú�továním s Alží%any a deportací Žid- do
nacistických tábor- smrti b�hem druhé sv�-
tové války (kniha dávno p%ed odsouzením
Maurice Papona otevírá p%ípad tohoto kola-
boranta a následn� úsp�šného státního ú%ed-
níka, poslance a ministra).

Detektivky tak m-žou být nejen út�kem od
skute�nosti, ale i zrcadlem spole�nosti. Po-
dobn� jako vyšet%ovatel rozkrývá sociální,
politickou a ekonomickou podstatu zlo�inu,
revolucioná% se pokouší odhalit sociální,
ekonomickou a zlo�innou podstatu existující-
ho systému.
�tení nezm�ní sv�t, ale m-že nám dodat

sílu v našem boji.

Redaköní apendix
Ne všechny výše uvedené tituly byly p%elo-

ženy do �eštiny, ale vynahradit by nám je
mohla švédská levi�ácká autorská dvojice
Maj Sjöwallová a Per Wahlöö, jejichž romány
o zlo�inu (jak sami specifikovali žánr, které-
mu se v�novali) vyšly p%eložené snad všechny
a kritický pohled jim nechybí o nic mí�.

Když už byla %H� o nedetektivce Franze
Kafky, p%ipome�me i skorodetektivku, ve
které ostatn� také nechybí zlo�in, zlo�inci,
vyšet%ování, a všechno tohle tvo%í rámec
zcela jedine�ného p%íb�hu: p%íb�hu zapatis-
W-. Autory této knihy nazvané Nepohodlní
mrtví jsou revolucioná% Subcomandante Mar-
cos a historik a spisovatel Paco Ignacio Taibo
II. „Nepohodlní mrtví dávají lekci všem, kte-
%í v�%í, že o klí�ových politických tématech
rozhodují voli�i hlasem ve volebních urnách.
Jsou výsm�chem ideálu demokracie v tom,
že ukazují, jak v reálné podob� existuje,“
píše se v doslovu k �eskému vydání. „Text
�tená%e pohltí, p%estože pojednává o téma-
tech jako neoliberalismus, stát, politicko-
-ekonomické elity, sociální hnutí �i politika
pam�ti, které zpracované v podob� politolo-
gického traktátu unudily k smrti již tisíce
�tená%-.“ Víc není t%eba dodávat, snad jen
že vydání �eského p%ekladu iniciovala Anar-
chistická federace.

A kdyby vám i detektivky p%ipadaly na
dnešní dobu moc dlouhé, s tou spoustou
stránek a písmen, máme pro vás ješt� dopo-
ru�ení velryby ze Zahrady Ji%ího Trnky: „�íst,
více �íst �asopisy, nejmén� dvacet p�t deka
denn�.“ Velryba m�la prostudováno p%es šest
a  p-l  tuny  �asopis-,  tj.  653  024  kilo  v�do-
mostí.
Originál na http://aitrus.info/node/184
vypátral poru�ík Colombo.

Detektivky
a anarchismus

(pokra�ování ze str. 21)
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V rámci letošního výroöí se ještø jednou vrátíme ke Španølsku.
Anarchistická kinematografie v období španølské revoluce je totiž
svého druhu jedineöný a málo známý experiment.
3%íchod druhé republiky ve Špan�lsku se �asov� shodoval s rozkv�tem

sedmého um�ní jako formy hromadných sd�lovacích prost%edk-. Film
brzy  ukázal  sv-j  kulturní  a  propagandistický  potenciál.  Jak  p%ipomíná
filmový historik Román Gubern, byla to pro špan�lskou kinematografii
zlatá éra, kdy nastal poprvé a jedinkrát naprostý soulad mezi médiem
a kulturou mas. Anarchistická CNT, nejv�tší odbory té doby, od první
chvíle dokázala vid�t um�lecký a propaga�ní potenciál filmu. Anarchis-
mus byl ze své podstaty otev%ený r-zným novinkám ve všech oblastech
života, a proto nás v-bec nep%ekvapí zájem, jaký v�noval sedmému
um�ní jako poli pro experimenty.

V CNT za�ínalo být stále více �len- pracujících v oblasti výroby, distri-
buce a promítání film-, a tak CNT založila v roce 1930 SUEP (Sindicato
Único de Espectáculos Públicos – Jednotný svaz ve%ejných p%edstavení),
který sjednotil pracující v zábavním odv�tví. Mezi anarchistickými filmo-
vými tv-rci je t%eba p%ipomenout jméno Armand Guerra (což byl pseudo-
nym Josého Estívalise), které pat%ilo vynikající osobnosti, jež si zaslouží
zvláštní pozornost. Práv� on jen pár dní p%ed vojenskou vzpourou v �er-
venci 1936 za�al s natá�ením hraného filmu Carne de fieras (Maso še-
lem). I když tento film nelze považovat za anarchistický v pravém slova
smyslu, obsahuje n�které tematické linie, na které bude možné narazit
v pozd�jších pracích, kdy se filmové odv�tví ocitne už v rukou pracují-
cích. Carne de fieras,  jehož  název  má  zjevn� dvojí  smysl,  vypráví
o oby�ejném páru, který adoptuje chlapce z ulice, aby ho zachránil p%ed
chudobou, a založí tak rodinu, jež není tvo%ena pokrevními pouty, ale
solidaritou a vzájemnou pomocí. Bez ohledu na p%erušení práce na fil-
mu, které zp-sobil vojenský konflikt, se Guerra rozhodl film dokon�it
a v jedné ze skupinových scén lze v rámci kontextu vid�t dokonce ozbro-
jené anarchistické milicioná%e. Mezi inspira�ními zdroji, které ovlivnily
tento film, lze zmínit n�mecký expresionismus a film Zr-dy Toda Brow-
ninga, jenž byl režisérovi bezpochyby dob%e známý. Premiéra filmu Car-
ne de fieras se žel uskute�nila až padesát šest let po jeho nato�ení.

Prvním filmem vytvo%eným kolektivizovaným kinematografickým
odv�tvím, se stala Reportaje del movimiento revolucionario (Reportáž
o revolu�ním hnutí), kterou nato�il v Barcelon� Mateo Santos. Technic-
ký materiál pro tuto práci poskytl SUEP a CNT ho podpo%ila administra-
tivn�.  Mluvíme  o  vynikajícím  dokumentárním  filmu,  ve  kterém  se  vy-
práví o prvních okamžicích revolu�ního d�ní v Barcelon�, jež se ocitla
v rukou pracujících a kde p%estal existovat stát. Tyto události byly
divákovi p%edvedeny v živé, emocionáln� vypjaté form�. Po�átkem
srpna 1936 byla kinematografie v Barcelon� už v rukou pracujících,
Y�etn� distribuce a promítání. Konkrétn� anarchistická syndikalistická
organizace pov�%ila Matea Santose, aby nato�il nový dokumentární
film. Vynikajícím výsledkem byl snímek Barcelona trabaja para el fren-
te (Barcelona pracuje pro frontu), v n�mž je vysv�tleno organizování
práce v týlu a kde je možné vid�t, jak jsou místa, symbolická pro bur-
žoazii, nyní spravována pracujícími. V dalším velkém m�st�, Madridu,
nem�la ani jedna z politických sil hegemonické postavení. Ve špan�l-
ském hlavním m�st� Iberská anarchistická federace FAI vytvo%ila pro-
duk�ní spole�nost Spartacus films a zpravodajský filmový žurnál Mo-
mentos de España, p%inášející d-ležité zprávy z týlu.

V polovin��%íjna 1936 byl založen první výbor filmové produkce, který
P�l za úkol vytvá%et sou�asné sociální snímky. P-vodním modelem pro
tento typ film- byla sov�tská filmová produkce a filmy z p%ednacistické-
ho N�mecka. Prvním scéná%em, jenž byl vybrán ke zfilmování, byla
Aurora de esperanza (Úsvit nad�je) Antonia Saua se z%ejmou d�lnickou
tematikou. Úst%ední idea filmu spo�ívá v tom, že d�lnická t%ída prochází
temnými okamžiky pod jhem buržoazie, ale s nad�jí na to, že jednoho
krásného dne p%ijde nová spole�nost, na jejíž po�átek odkazuje název
filmu. Jím se také uzavírá historie. Sm�%ování k tomu, aby pracující
poznali, že v�ci mohou probíhat jinak, a také hlubokou vnit%ní lidskou
G-stojnost film vyjad%uje skv�le. Stal se prvním p%íkladem revolu�ní
kinematografie ve Špan�lsku a lze ho chápat jako skute�ného p%edch-d-
ce neorealismu. Dalším d-ležitým faktem se stal prvo%adý význam vále�-
né dokumentaristiky v podmínkách Špan�lské revoluce a ob�anské války.

Byla to d-ležitá experimentální laborato%. Odborníci chápou tyto práce
jako p%edch-dce toho, �ím se stal film v dob� druhé sv�tové války. Po-
stup Durrutiho kolony i celý revolu�ní proces, b�hem n�jž rolníci obsazo-
vali p-du, byly zv��Q�ny v zásadních audiovizuálních dílech.

V  roce  1937  vznikl  v  produkci  CNT ješt� jeden film, ¡Nosotros somos
así! (Takoví jsme!), originální hudební snímek, ve kterém se objevují
G�ti navšt�vující barcelonskou tane�ní školu. Film ovlivnila tentokrát
americká kinematografie. Jeho zám�r spo�íval v tom vytvo%it snímek pro
široké publikum, jemuž by však nechyb�la ideová síla týkající se t%ídního
boje a sociálního poselství. ¡Nosotros somos así! vypráví historii bohaté-
ho chlapce, jehož otec je odsouzen za špionáž na po�átku ob�anské
války a jemuž zachrání život d�ti pracujících.

Druhého srpna téhož roku byla založena Nejvyšší rada kinematografie
(nebo také druhý výbor). Vznikly filmy Criminales (Zlo�inci) a Alas
negras (�erná k%ídla), ve kterých je poprvé praný%ována újma zp-sobe-
ná obyvatelstvu bombardováním. Cílem filmu bylo podat sv�dectví
o t�chto krvavých zlo�inech a bylo ho dosaženo na mezinárodní úrovni,
když vznikla velká kampa� solidarity. Román Gubern v dokumentárním
filmu vypráví o n�kterých pobu%ujících v�cech: p%estože v�tšina um�-
leckého sv�ta Hollywoodu vystoupila na obranu Špan�lské republiky,
špi�ka magnát- p%edvídající vít�zství Franca a obávající se ztráty bu-
doucích trh- zakazovala natá�et jakékoli usv�G�ující snímky.

Dalším anarchistickým filmem se stal snímek Barrios bajos (Spodní
�tvrti), jejž nato�il  Pedro Puche. Jde o sociální fejeton o sv�W� ve%ej-
ných dom-, siln� ovlivn�ný tehdejší francouzskou kinematografií. Ten-
to snímek je z%ejmým argumentem v duchu soudobého anarchistického
názoru na prostituci, do níž byly zapojeny ženy z nejchudších vrstev
spole�nosti, a proti všemu, co ponižuje lidskou osobnost. Konkrétn�
tento p%ístup realizovali v praxi b�hem revolu�ních událostí anarchisté,
málo náchylní k dlouhému teoretizování. A op�t zde narážíme na novou
tematiku: poprvé byly otev%eny otázky narkomanie, do té doby chápa-
né jako cosi podivného, o �em se nesluší mluvit, nebo prostituce z po-
hledu ženy.

Ovšem nejbrilantn�jším filmem kolektivizované kinematografie se
stala hudební komedie Nuestro culpable (Náš viník), nato�ená režisérem
Fernandem Mignonim. Její hlavní hrdina se dostává do v�zení za to, že
okrade banké%e. Jde op�t o film v duchu Hollywoodu, který má pobavit,
ale je v n�m sou�asn� p%ítomna zdrcující spole�enská kritika. Byl to
jeden z posledních film- promítaných v roce 1938.

Po vít�zství frankismu odešli mnozí z filmových tv-rc- do exilu a zane-
chali po sob� jedine�ný odkaz. Tato pozoruhodná filmová tvorba byla
uml�ena a na �ty%i desetiletí se zem� pono%ila do temnoty diktatury, což
jí ješt� dnes brání v cest� k sociálnímu pokroku. Jak poznamenal historik
a  anarchista  Juan  Pablo  Calero,  když  vidíme,  co  bylo  vytvo%eno  s  tak
malými prost%edky, m-žeme si jen p%edstavovat, co by bylo mohlo �a-
sem vzniknout. Je to podn�t nejen k tomu, abychom pokra�ovali v práci
na vybudování spole�nosti podle našich p%edstav, ale také o ní snili.

Zdroj:
J. F. Paniagua, La Revolución española, los anarquistas y el cine, Tierra
y Libertad 2011, �. 281, prosinec, s. 8–10. P%eklad guerrillero, kráceno.

Španølská revoluce,
anarchisté a film
Anarchistická kinematografie b�hem Špan�lské obÿanské války

J. F. Paniagua

z filmu Barrios bajos
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Letošní öervnové protesty uöitelÿ v mexické
Oaxace nám pþipomnøly už desetileté výroöí
tamøjšího povstání. Pþinášíme tedy text Ilji
Falkovského, který uveþejnil v roce 2013
po návštøYø tohoto mexického státu, aby
Sþipomnøl atmosféru povstání z roku 2006.

Vypil jsem meskal na hrob� Trockého s jeho
S%íbuzným, zajedl ho kobylkami a odjel jsem
ze Ciudad de México na jih do Chiapasu. Cestou
jsem potkal indiánské aktivisty, kte%í mi pora-
dili  jet  do  Oaxacy,  kde  se  stále  živ�ji  rýsuje
cosi nového. Povstání v Oaxace prob�hlo v roce
2006 a tehdy zdejší obyvatelé vyhnali vládní
~%edníky, tém�% p-l roku m�li pod kontrolou
hlavní m�sto státu a založili lidovou asambleu.

Velkou �ást obyvatel Oaxacy tvo%í indiáni.
Jsou tu vesnice, které nikdy nebyly kolonizová-
ny,  kde  se  mluví  jen  indiánskými  jazyky  a  kde
šamani provozují rituály s houbami a marihua-
nou. Svého �asu se více než dvacet zdejších
vesnic spojilo do anarchistické federace CIPO-
-RFM (Consejo Indígena Popular de Oaxaca
„Ricardo Flores Magón“ – Magónova lidová rada
domorodc- Oaxacy), pojmenované po jednom
z nejznám�jších mexických anarchist-, který
pocházel práv� z Oaxacy.

Byl jsem ohromen množstvím aktivistických
center s knihkupectvími p%ímo v Oaxace de
Juárez, která zase tak velká není. V t�chto
centrech se scházejí lidé k plamenným disku-
sím a také ke sledování film-��i na koncertech
po%ádaných na po�est místního povstání a po-
vstání zapatist- v Chiapasu. Základní rozdíl
mezi t�mito a evropskými akcemi je v tom, že
na  n� nechodí  desítky,  ale  stovky  lidí.  A  je
cítit, že tu lidé velmi snadno p%ejdou od slov
k �in-m. Situace se zdá vážná a napjatá.

Nejznám�jším místním um�lcem je Francisco
Toledo. V této katolické zemi probíhají Toledo-
vy  výstavy  všude,  zatímco  v  Rusku  by  ho  už
dávno obžalovali nejmí� z p�ti paragraf- – uráž-
ky státu, výkonné moci, náboženství a z propa-
gandy pornografie a homosexuality. Na Toledo-
vých obrazech všichni bez rozdílu vym�šují pod
mexickými vlajkami, svatá Panna zachra�uje
prezidenta Juáreze p%ed kobylkami, kopulují tu
kostry a muži s ko�L�ími hlavami a želva znásil-
�uje žábu.

Toledo prom�nil tkalcovskou továrnu v jedné
z horských oaxackých vesnic v muzeum um�ní
a takzvanou papírnu v um�leckou dílnu. Vyrá-
E�jí tam papír z plod- vlnovce a na n�j ru�Q�
tisknou obrázky Toleda a dalších um�lc-…

Jedno z aktivistických center Espacio Sapata
pat%í Asamblee revolu�ních um�lc- Oaxacy
(Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxa-
ca, ASARO). Tito um�lci založili  ASARO v dob�
povstání. Jsou ideov� mnohem radikáln�jší než
jejich p%edch-dci, tematicky se nechávají ovliv-
nit Posadou, Siqueirem, Orozcem, Riverou a To-
ledem.

Se jménem Josého Posady, který se proslavil
satirickými obrazy kostlivc-, se pojí prolnutí
sociálního um�ní a symboliky v Mexiku popu-
lárního svátku Dne mrtvých. Tento svátek se
vztahuje k aztéckému uctívání bohyn� smrti
Mictlancihuatl, které absorbovalo k%es+anství.
Peter Gerderloos uvádí n�které p%íklady spolu-
práce um�lc- s aktivisty:

„V roce 2006 p%ipadl Den mrtvých, mexický
svátek, který v sob� spojuje místní náboženské

kulty  s  katolickými  vlivy,  na  dobu  vládního
útoku proti hnutí. Krátce p%ed 1. listopadem
policejní síly a polovojenská uskupení zabila
S%es deset lidí a jejich smrt m�li všichni ješt�
�erstv� v pam�ti. Um�lci dlouho hráli d-ležitou
roli  v  hnutí  v  Oaxace  a  pokrývali  zdi  vzkazy
dávno p%edtím, než lidé obsadili rozhlasové
stanice, aby byl slyšet jejich hlas. Když se
v listopadu sešel Den mrtvých s tvrdými vládní-
mi represemi, tito um�lci se pustili do prom�ny
svátku tak, aby se stal poctou zem%elým p%i
protestech. Pokryli ulice tradi�ními tapetes
– barevnými freskami vytvá%enými pomocí pís-
ku, k%ídy a barev –, ale tentokrát tapetes obsa-
hovaly poselství povstání a nad�je nebo zobra-
zovaly  jména a  tvá%e všech  zabitých  lidí.  Lidé
vytvo%ili také sochy-kostlivce a oltá%e pro kaž-
dého, koho zabila policie a paramilitární oddí-
ly. Jeden z um�lc- to popsal následovn�:

Letos na Den mrtvých dostaly slavnosti nový
význam. Hrozivá p%ítomnost oddíl- federální
policie naplnila ovzduší nad m�stem atmosfé-
rou malomyslnosti a chaosu. Lidé cht�li uctít
tradici nejen kv-li svým p%edk-m, ale také
kv-li všem z hnutí, kte%í zahynuli v posledních
P�sících. Nehled� na to, že to zní trochu roz-
porupln�, Den mrtvých je jednou z nejživ�jších
událostí v Oaxace. Karnevaly, lidé v r-zných
kostýmech �ábl-, kostlivc-, všude spousta
barev. Slavnostní pr-vod jde m�stem, tan�í se
nebo se p%edvád�jí komické scénky – tento rok
zam�%ené sociáln�-politicky. Nedovolili jsme
federální policii narušit náš svátek a náš zár-
mutek. Celé turistické centrum m�sta, Mace-
donio Alcal, bylo plné života. Zn�la tu protest-
ní hudba a lidé tan�ili a rozum�li našim písko-
vým freskám, kterým se %íká tapetes. V�novali
jsme je všem zabitým lidem z protestního
hnutí. Kdokoli se mohl p%ipojit, aby vytvo%il
sv-j kousek mozaiky. Rozmanitost barev vyja-
G%ovala naše smíšené pocity vyvolané represe-
mi a svobodou. Radost a smutek, nenávist

a  láska.  Obrázky  a  písn�,  které  byly  v  ulicích,
vytvo%ily nezapomenutelnou scénu, která nako-
nec prom�nila náš zármutek v radost.

V dob�, kdy um�ní a tradi�ní slavnosti hrály
roli v rozvoji osvobozující kultury, samotný boj,
zvlášt� barikády, vytvo%il prost%edí pro dorozu-
P�ní, kde bylo p%ekonáno odcizení a sousedé
si vybudovali nové vztahy. Jedna žena popsala
svou zkušenost takto:

Na barikádách uvidíte lidi všeho druhu. Hod-
Q�krát nám lidi %íkali, že se seznámili na bari-
kádách. I když to byli sousedé, do té doby se
neznali. Dokonce %íkali: Nikdy p%edtím jsem
nemluvil se svým sousedem, protože jsem
myslel, že bych si s ním nerozum�l, ale te�
jsme spolu na barikádách a je to m-j kamarád.

Takže barikády nesloužily jen k blokování
dopravy, ale staly se místem, kde mohli souse-
dé diskutovat a kde komunity vedly dialog…“

Protože o Oaxace vím mén� než o Chiapasu,
následují úryvky z Gelderloosovy knihy v�nova-
né událostem v Oaxace (on zase vycházel p%e-
devším z knihy Teaching Rebellion: Stories
from the Grassroots Mobilization in Oaxaca).

K chudob� p%ivedený stát Oaxaca p%ed po-
vstáním „prodával“ svou domorodou kulturu
jako zboží k lákání turist- a byznysu. Guelague-
tza, pro místní obyvatele d-ležitý festival tra-
di�ní kultury, se stala turistickou atrakcí spon-
zorovanou státem. Ale v dob� povstání v roce
2006 byla turistika odsunuta na druhou kolej
a v �ervenci sociální hnutí organizovalo lidovou
guelaguetzu, už ne na prodej turist-m, ale pro
vlastní pot�šení. Po úsp�šném bojkotu komer�-
ní události pro turisty stovky student- m�sta
Oaxacy  a  lidí  z  vesnic  z  celého  státu  za�aly
organizovat vlastní festival. Vyrobili si kostýmy,
S%ipravili písn� a tance ze všech region- Oaxa-
cy. Lidová guelaguetza m�la obrovský úsp�ch.
Všichni se ú�astnili bezplatn� a sešlo se na ní
množství lidí. Tradi�ních tanc- bylo víc než

V Oaxace
Ruský antifašista na cest� po neklidném stát� jižního Mexika

Il ja Falkovskij
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E�hem komer�ní guelaguetzy. P%edtím se festi-
val po%ádal kv-li pen�]-m a v�tšina jich šla do
kapes sponzor-m a státu, te� to byl den, kdy
se všichni d�lili navzájem, jak to odpovídá tra-
dici. V srdci antikapitalistického a velké �ásti
místního hnutí byl festival svátkem t�ch hod-
not, které spojovaly hnutí, a obrození domoro-
dých kultur, které byly do té doby ni�eny nebo
snižovány na dob%e prodejné zboží.

� � �

Povstání v mexickém stát� Oaxaca je p%íkla-
dem lidového rozhodování. V roce 2006 lidé
S%evzali moc ve m�st� Oaxaca a na v�tší �ásti
území  státu.  Obyvatelstvo  Oaxacy  tvo%í  více
než z poloviny indiáni a boj proti kolonialismu
a kapitalismu má ko%eny sahající p�t set let
zp�t do minulosti. V �ervnu 2006 se sedmdesát
tisíc stávkujících u�itel- sešlo v ulicích Oaxacy
de Juárez, aby požadovali plat na úrovni život-
ního minima a lepší podmínky pro studující.
Dne 14. �ervna policie zaúto�ila na protestní
tábor  u�itel-,  ale  ti  se  postavili  na  odpor,  vy-
tla�ili policii z centra m�sta, obsadili vládní
budovy, vyhnali bezcharakterní politiky a po-
stavili barikády, aby jim zabránili v návratu.
Oaxaca byla samosprávná a autonomní p�t
P�síc-, dokud nep%išla federální vojska.

Poté co protestující p%inutili policii, aby
opustila hlavní m�sto, se ke stávkujícím u�ite-
O-m p%idali studenti a pracující a spole�Q�
vytvo%ili Všeobecné shromážd�ní lidu Oaxacy
(Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca,
APPO). To koordinovalo ve%ejná hnutí Oaxacy,
když vzniklo vakuum v souvislosti s pádem
státní kontroly, a efektivn� organizovalo spole-
�enský život a lidový odpor po n�kolik m�síc-.
Zahrnovalo delegáty z odbor-, nevládních orga-
nizací  a  družstev  z  celého  státu  a  snažilo  se
o rozhodování v duchu tamní praxe konsenzu,
bez ohledu na to, že %ada asambleí rozhodovala
na základ� prosté v�tšiny hlas-. Zakladatelé
APPO odmítli parlamentní politiku a vyzvali lidi
po celé zemi, aby organizovali vlastní shromáž-
G�ní na všech úrovních. APPO v�G�lo, jakou roli
hrají politické strany, když absorbují lidová
hnutí, a tak jim zakázalo ú�ast. Jeden z akti-
vist-, pomáhající p%i založení APPO, %ekl:

APPO bylo založeno kv-li %ešení otázky zneu-
žívání moci a vytvo%ení alternativy. M�lo se
stát prostorem pro diskuse, promýšlení, analý-
zu a aktivitu. Pochopili jsme, že to nem�la být
jen jedna organizace, ale všeobecný koordina�-
ní orgán pro mnoho r-zných skupin. Tedy že
žádná ideologie nesmí p%evládnout. Cht�li
jsme se soust%edit na nalezení obecn� sdílené
pozice pro r-znorodé spole�enské �initele.
Studenti, vyu�ující, anarchisté, marxisté, far-
níci,  ti  všichni  byli  zváni.  APPO se  zrodilo  bez
formální struktury, ale brzy rozvinulo ú�inné
organiza�ní schopnosti. Rozhodnutí se v APPO
S%ijímala konsenzem na všeobecném plénu,
které m�lo privilegium vystupovat jako orgán
S%ijímající rozhodnutí. V prvních n�kolika týd-
nech naší existence jsme ustavili Radu APPO.
Rada se zpo�átku skládala z 260 �len-, pr-P�r-
Q� po deseti lidech ze sedmi region- Oaxacy,
P�stských okres- a �tvrtí. Pro posun �innosti
APPO s využitím r-zných komisí byla založena
do�asná koordina�ní rada. Byla z%ízena celá
%ada komisí: soudní, finan�ní, pro ší%ení infor-
mací, lidskoprávní, pro genderovou rovnost,
ochranu p%írodních zdroj- a mnoho dalších.
Návrhy se p%ipravovaly na menších shromážd�-
ních každého sektoru APPO a poté se podrobn�
probíraly a p%ijímaly na všeobecném shromáž-
G�ní.

Nejednou dobrovolná lidová shromážd�ní
Y�etn� toho, které bylo založeno v Oaxace,
dokázala svoji schopnost rozumn� rozhodovat
a koordinovat �innost celého obyvatelstva.

Samoz%ejm� p%itahují i lidi, kte%í cht�jí hnutí
S%evzít do svých rukou, a lidi, kte%í se považují
za p%irozené v-dce. V %ad� revolucí, jež za�í-
naly jako horizontální, se anarchistické povstá-
ní stalo autoritá%ským, když si ho politické
strany nebo samozvaní v-dci pod%ídili a p%eruši-
li práci lidových struktur p%ijímajících rozhod-
nutí. P%íliš známé ú�astníky lidových shromáž-
G�ní také mohou p%im�t ke konzervativnosti
represe ze strany vlády, protože jsou nejvidi-
teln�jšími ter�i.

Existuje jeden zp-sob vysv�tlení dynamiky
vysledované v APPO po agresi federál- v Oaxa-
ce koncem %íjna 2006. Když represe zesílily,
Q�kte%í z nejhlasit�jších ú�astník- shromážd�ní
za�ali vyzývat k umírn�nosti, což zbavovalo síly
tu �ást hnutí, která ješt� byla v ulicích. Mnozí
�lenové APPO a ú�astníci hnutí si st�žovali na
to, že skupina se dostala pod kontrolu stalinist-
a dalších parazit-, kte%í využívali lidová shro-
mážd�ní jako nástroj pro svou politickou ctižá-
dost. A p%estože APPO m�la vždy pravidlo proti
politickým stranám, samozvané vedení využíva-
lo složité situace a vyzývalo k ú�asti v nadchá-
zejících volbách jako k jedinému praktickému
sm�%ování dosavadních aktivit.

Mnozí lidé se cítili zrazeni. Podpora spoluprá-
ce  s  vládou nebyla  v  APPO všeobecná,  vyvolá-
vala spory dokonce uvnit% Rady APPO, do�asné
skupiny pro p%ijímání %ešení, která se za�a-
la  transformovat  v  %ídicí  orgán.  N�kte%í  lidé
v rámci APPO založili další skupiny, aby ší%ili
anarchistické teorie, koncepci sebeorganizace
a jiné antiautoritá%ské myšlenky, a mnozí lidé
prost� pokra�ovali ve své �innosti a ignorovali
výzvy, podle nichž se m�li hnát k volebním
urnám. Antiautoritá%ská etika, která byla páte%í
hnutí a základem jeho formálních struktur, se
ukázala jako siln�jší. P%evážná v�tšina obyvatel
Oaxacy bojkotovala volby a léta vládnoucí Insti-
tucionální revolu�ní strana (Partido Revolucio-
nario Institucional, PRI) usp�la u minimálního
po�tu lidí, kte%í šli hodit volební lístek. Pokus
zm�nit mocné lidové hnutí v Oaxace v nástroj
uchopení moci skon�il naprostým fiaskem.

Na p%íkladu nevelkého oaxackého m�sta Villa
de  Zaachila  (v  n�mž  žije  asi  25  tisíc  lidí)  lze
podrobn� ukázat horizontální proces p%ijímání
rozhodnutí. Místní skupiny dostate�Q� dlouho
spole�Q� fungovaly proti místním formám vy-
ko%is+ování a mezi jejich úsp�chy pat%ilo zma-
%ení plánu vybudování továrny na Coca Colu,
která by spot%ebovala v�tší �ást zdejší pitné
vody. Když v Oaxace propuklo povstání, v�tšina
obyvatel se rozhodla jednat. Zorganizovali první
Zaachilské lidové shromážd�ní zvon�ním na
zvony a výzvou ke všem lidem, aby se sešli,
vyslechli zprávy o útoku policie na hlavní m�sto
Oaxacu a rozhodli, co budou d�lat ve svém
P�st�. Následovala další shromážd�ní a aktivi-
ty:

Muži, ženy, d�ti a �lenové m�stské rady se
sjednotili, aby obsadili budovu m�stské správy.
9�tší �ást budovy byla zam�ená a my jsme
používali jen chodby a kancelá%e, které byly
otev%ené. Z-stávali jsme tam �ty%iadvacet
hodin a všechno hlídali. Tak vznikly asambley
ve �tvrtích. Mohli jsme %íct: P%išla %ada na
�tvr+ La Soledad a zítra na San Jasinto. Takhle
za�ala fungovat shromážd�ní ve �tvrtích a po-
tom se stala orgány pro p%ijímání rozhodnutí,
v nichž te� jsme. Obsazení správní budovy
S%išlo spontánn�. Nejd%ív byli v �ele zkušení
aktivisté, ale struktura lidových shromážd�ní
se pomalu vyvíjela… Asambley, zahrnující
S�ti�lennou skupinu pravideln� se st%ídajících
lidí, také vznikly v každé �ásti m�sta a spole�-
Q� vytvo%ily dlouhodobé všeobecné shromážd�-
ní – Lidovou radu Zaachily. Lidé z jednotlivých
asambleí nebyli nutn� aktivisté, ale jak se

postupn� rozhodli pomáhat v komunikaci s Li-
dovou radou, dob%e se zapojili. Všechny úmlu-
vy p%ijaté v rad� byly prostudovány danou
S�ticí a poté se o nich obratem za�alo diskuto-
vat ve �tvrtích. Shromážd�ní byla pln� otev%e-
ná, kdokoli tam mohl p%ijít a jeho hlas byl
vyslechnut. Rozhodnutí vždy provázelo hlaso-
vání a hlasovat mohli všichni p%ítomní dosp�lí.
Nap%íklad když n�kte%í lidé mysleli, že je po-
W%eba postavit most, a jiní si mysleli, že se
musíme soust%edit na zlepšení dodávek elekt%i-
ny, hlasovali jsme, co bude prioritou. Vyhrála
prostá nadpolovi�ní v�tšina.

Obyvatelé m�sta vyhnali starostu, podporo-
vali komunitní hospoda%ení a také založili
obecní rádio. M�sto sloužilo jako vzor pro %adu
dalších region- po celém stát�, které brzy
vyhlásily autonomii. Pár let p%ed t�mito udá-
lostmi v Zaachile jiná skupina organizovala
autonomní vesnice v Oaxace. Na dvacet šest
zem�G�lských komun se sjednotilo do CIPO-
-RFM, organizace, která se hlásí k jihomexické
tradici domorodého a anarchistického vzdoru.

V maximální možné mí%e vzhledem k okolní-
mu despotickému režimu potvrdily komuny
CIPO svou autonomii a pomáhaly si navzájem
napl�ovat své pot%eby. Zrušily soukromý maje-
tek a p-du obd�lávaly spole�Q�. Když n�jaká
vesnice dala najevo zájem p%idat se ke skupi-
Q�, n�kdo z CIPO obvykle p%išel a vysv�tlil, jak
to funguje, a navrhl vesni�an-m, aby se roz-
hodli, zda cht�jí vstoupit �i ne. Vláda �asto
odmítala vesnicím CIPO podporu v domn�ní, že
je vyhladoví, ale nep%ekvapuje nás, že mnozí
lidé došli k záv�ru, že mohou žít lépe, když
budou pány svých život-, dokonce i za cenu
Y�tší materiální chudoby.

� � �

V dob� povstání v mexickém stát� Oaxaca
v roce 2006 lidé zcela bez zkušenosti organizo-
vali práci obsazených rozhlasových a televizních
stanic. Jejich motivací byla obecná pot%eba
svobodných hromadných sd�lovacích prost%ed-
N-. Pochod kastrol- a pánvi�ek, legendární
pr-vod žen 1. srpna 2006, skon�il tím, že tisíce
lidí spontánn� obsadily státní televizi. V nadše-
ní z náhlého pocitu síly, kterou získali, když
povstali proti tradi�ní patriarchální spole�nosti,
obsadili televizní studio Canal Nueve (Kanál 9),
do té doby ost%e kritizující hnutí, ale prohlašu-
jící se za „národní kanál“. Zpo�átku ženy ne-
chaly techniky, aby jim pomáhali %ídit stanici,
ale brzy se to nau�ily samy. Jedna z nich vzpo-
míná:

Každý den jsem p%icházela do studia, abych
tam hlídala a pomáhala. Ženy se zorganizovaly
do n�kolika komisí: pro jídlo, hygienu, výrobu
a bezpe�nost. Líbilo se mi, že tam nebyli šéfo-
vé. Za každý úkol byla odpov�dná skupina žen.
Všechno jsme se u�ili úpln� od základu. Pama-
tuju se, jak se n�kdo ptal, jestli máme mezi
sebou n�koho, kdo umí pracovat na po�íta�i.
Hodn� d�Y�at se hlásilo: Já, já m-žu. V Radio
Universidad se odvysílalo, že pot%ebujeme lidi
s technickými zkušenostmi, a hodn� nám jich
S%išlo pomoct. Nejd%ív jsme natá�eli lidi tak,
že nem�li v záb�ru celou hlavu, protože jsme
chybn� umís+ovali kameru. Ale zkušenost prá-
ce v Canal Nueve nám ukázala, že kde je v-le,
tam je cesta. Dokázali jsme všechno a dob%e.
Po  tu  krátkou  dobu  (t%i  týdny)  práce  v  Canal
Nueve, než guvernér na%ídil od%ezat antény,
jsme rozší%ili velké množství informací. Vysílali
jsme um�lecké i dokumentární filmy, které
v televizi p%edtím nebylo možné vid�t. O r-z-
ných sociálních hnutích, o masakru student-
v  Tlatelolcu  v  roce  1968,  v  Aquas  Blancas  ve
stát� Guerrero v roce 1995 a v Actealu v Chia-
pasu v roce 1997, o partyzánech na Kub�
a  v  Salvadoru.  To  už  nebyl  Canal  Nueve  jen
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„ženským kanálem“. Byl to všelidový kanál. Ti,
kte%í studio obsadili, p%ipravovali i vlastní
programy. Byl tu program pro mládež a pro-
gram, na n�mž se podílely indiánské komunity.
A do dalšího programu mohl kdokoli p%ijít
a pov�G�t o tom, jak se k n�mu �i k ní chovala
vláda. Mnozí obyvatelé z okolí se cht�li tohoto
programu ú�astnit, takže sotva sta�il vysílací
�as.

Když bylo obsazené televizní studio odpojeno,
hnutí odpov�G�lo obsazením jedenácti komer�-
ních rozhlasových stanic Oaxacy. Monotónnost
komer�ního rádia byla vyst%ídána mnohohla-
sem: rozhlas pro studenty, pro ženské kolekti-
vy, pro anarchisty ze squatu. Navíc se v rozhla-
se ozýval v mí%e dosud nep%edstavitelné hlas
indián-. Za n�jakou dobu se lidé z hnutí roz-
hodli vrátit v�tšinu rádií majitel-m, ale pone-
chali si kontrolu nad dv�ma z nich. P-vodním
cílem totiž nebylo potla�it „hlas proti“, i když
to byl t%eba um�lý komer�ní hlas, ale zajistit
možnost komunikace. Zbývající rozhlasové sta-
nice úsp�šn� fungovaly celé m�síce, dokud je
nezav%ela vláda. Student ú�astnící se obsazení,
práce i obrany rozhlasového studia, %ekl:

Po obsazení jsem si p%H�etl �lánek, kde se
psalo, že ti, co p%išli s myšlenkou obsazení
studia a uskute�nili ji, nebyli obyvateli Oaxa-
cy, že p%ijeli zdaleka a prošli zvláštním výcvi-
kem. Prý by se lidem bez zvláštního výcviku
nepovedlo nau�it se pracovat v rozhlasovém
studiu za tak krátkou dobu, protože za%ízení je
tam velmi složité. To ovšem není pravda.

� � �

Organizace podobné Svazu domorodých ko-
munit severní �ásti Tehuantepecké šíje (Unión
de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
Istmo, UCIZONI), který zahrnuje stovku komu-
nit ze stát- Oaxaca a Veracruz, a (o n�co poz-
G�ji) anarchisticko-magónské skupin� CIPO-RFM
bojovaly proti ekologicky zhoubným stavbám
Y�trných elektráren, krevetových farem, euka-
lyptových plantáží a zabírání p-dy pr-myslem
W�žby a zpracování d%eva. Snížily také ekono-

mický  tlak  a  ni�ení  životního  prost%edí,  když
zorganizovaly kuku%L�ná a kávová družstva
a  postavily  školy  a  nemocnice.  Sou�asn� s  tím
založily sí+ autonomních komunitních rozhlaso-
vých stanic pro zprost%edkování informací o ne-
bezpe�ích pro životní prost%edí a k informování
sousedních spole�enství o pr-myslových projek-
tech, které mohou ni�it p-du. V roce 2001
domorodé komunity narušily stavbu silnice,
která byla �ástí Národního plánu Panamy (Plan
Puebla Panama), neoliberálního megaprojektu,
jenž m�l spojit Severní a Jižní Ameriku doprav-
ní infrastrukturou ur�enou ke zvýšení pohybu
zboží. V dob� zapatistického povstání v roce
1994 zablokovaly dopravní trasy, aby zpomalily
S%esun  vojsk,  a  také  zablokovaly  silnice  a  bo-
jovaly s vládními ú%ady na podporu povstání
v Oaxace v roce 2006.

� � �

Ve m�st� Oaxaca v roce 2006 b�hem p�ti
P�síc- autonomie ustavila na vrcholu revoluce
APPO dobrovolnické oddíly k udržení pokoje
v okamžicích, kdy spole�nost ni�ily rozpory.
Policie a paramilitární skupiny (ultrapravicové
ozbrojené formace �asto napojené na vládu)
tehdy zabily p%es deset lidí a bylo to jediné
krveprolití za dobu neexistence státní moci.

Lidové hnutí Oaxacy dokázalo udržet relativní
mír bez ohledu na násilí praktikované vládou.
Poda%ilo se to díky modifikaci indiánské tradice
v nových podmínkách: mír byl zajiš+ován tak-
zvanými topiles, hlídkami, které udržovaly po-
%ádek v domorodých komunitách. Odbory u�ite-
O- využívaly topiles jako dobrovolnou ochranku
už p%ed založením APPO, které rychle rozší%ilo
tuto taktiku v práci výboru pro bezpe�nost na
obranu p%ed policií a paramilitaristy. Velkou
�ást �innosti topiles p%edstavovalo obsazování
vládních budov a obrana barikád. Znamenalo
to, že se museli �asto st%etnout s ozbrojenou
policií a paramilitaristy, a m�li p%itom k dispo-
zici jen kameny a ohe�.

Jedny z nejhorších útok- probíhaly p%ed
obsazenými budovami. Hlídali jsme minister-

stvo hospodá%ství, když se ukázalo, že n�kde
v objektu je skupina lidí, kte%í se na nás chys-
tají zaúto�it. Zabouchali jsme na dve%e, ale
nikdo se neozval. P�t minut nato skupina oz-
brojených  lidí  vyšla  z  budovy  a  za�ali  na  nás
st%ílet.  Snažili  jsme  se  najít  úkryt,  ale  v�G�li
jsme, že když se vzdáme, ocitne se p%inejmen-
ším �ty%icet lidí na barikád� ve smrtelném
nebezpe�í. Proto jsme se rozhodli z-stat a brá-
nit se kameny. St%íleli na nás do té doby, než
jim došla munice. Pak odjeli, protože pochopi-
li, že nehodláme ustoupit. Pár našich lidí bylo
zran�no, jeden do nohy, další do zad. Pozd�ji
dorazily posily, ale nájemní vrazi byli tou do-
bou už pry�.

Nem�li jsme žádné zbran�. Ministerstvo hos-
podá%ství jsme bránili kamením. Jak šel �as
a my jsme byli vystavováni st%ílení stále �ast�-
ji, za�ali jsme vymýšlet r-zné zp-soby sebeob-
rany: petardy, rukod�lné raketomety z lahví,
molotovy… Každý z nás aspo� n�co m�l. A kdy-
bychom snad nic z toho nem�li, bránili bychom
naše lidi na barikádách svými t�ly nebo holýma
rukama.

Po takových útocích pomáhali topiles dopra-
vovat ran�né na místa první pomoci. Dobrovol-
nické hlídky také reagovaly na oznámení o oby-
�ejné trestné �innosti. Když byl n�kdo okraden
nebo napaden, sousedi ud�lali rozruch a místní
topiles p%išli na pomoc. Pokud byl úto�ník pod
vlivem drog, pak ho na noc p%ivázali na hlavním
nám�stí a další den ho p%im�li uklízet odpadky
nebo vykonávat jinou obecn� prosp�šnou práci.
5-zní lidé mají r-zné názory na dlouhodobou

perspektivu tohoto orgánu, a protože povstání
v Oaxace bylo velmi r-znorodé z hlediska poli-
tických sil, ne všechny myšlenky byly revolu�ní.
1�kte%í lidé cht�li posílat zlod�je a násilníky
k soudu, p%estože je všeobecn� známo, že stát
všechny takové provinilce propustil a naopak je
podn�coval k páchání ješt� v�tšího množství
zlo�in-.

Z originálu dostupného na yiquan.mediaudar.net/
2013/04/15/o-poezdke-v-oaxaku p%eložila dm.

Znovuzrození anarchismu na Kubø
Rozhovor s kubánským anarchistou
Britská Anarchistická federace nedávno uspoþádala infotour kubán-
ského anarchisty Maria, ölena skupiny Taller Libertario Alfredo
López (TLAL; Libertinská dílna Alfreda Lópeze) a Observario Critico
Cubano (OCC; Kritická kubánská observatoþ). Redakce revue Organize!
ho oslovila, abychom se více dozvøGøli o anarchismu na Kubø.
Jak se z tebe stal anarchista?

V mé rodin� ani v sociálním prost%edí, ve kterém jsem vyr-stal, k anar-
chismu žádný vztah nebyl. O anarchismu jsem n�jaké pov�domí m�l,
protože moji rodi�e žili p�t let v Sov�tském svazu, kde pracovali a studo-
vali, a já se dostal k n�jakým informacím o revoluci na Ukrajin�. Pozd�ji
jsem vid�l sov�tský film, ve kterém se objevil Machno. Byl v n�m vykres-
lován jako alkoholik a šílenec. Rodi�e žili blízko míst, kde probíhalo Ma-
chnovo povstání, a informace, které jsem tam získal, byly úpln� jiné než
ve filmu. Nicmén� tahle souvislost na m� velký vliv ješt� nem�la.

K dalším informacím jsem se dostal b�hem vyu�ování na Latinskoame-
rické škole medicíny. Byli tam studenti z celé Latinské Ameriky. U�itelé
se �asto u�ili od student- a n�kdo mi tehdy p%inesl anarchistické tiskovi-
ny z r-zných latinskoamerických zemí. Pár let jsem už fungoval v troc-
kistickém hnutí v Havan�, a když jsem za�al pro�ítat tyhle materiály, byl
jsem p%ekvapen, že jsem narazil na v�ci, které mi vždy vrtaly hlavou. Po
Q�kolika hodinách �tení jsem pochopil, že jsem anarchista.

Na univerzit� jsem studoval historii a pedagogiku. Za�al jsem se pídit
po informacích o anarchismu a byl jsem p%ekvapen, kolik toho na Kub�
bylo. M�l jsem z toho radost. Mnoho jsem nalezl v archivech, knihovnách
a v životopisech. Bylo tomu tak proto, že na Kub� existuje anarchistická
historie.

Potom jsem se jako obyvatel d�lnické �tvrti za�al zajímat o její minu-
lost. Za�al jsem diskutovat se svými soudruhy, za�al jsem psát.

Jak jsi potkal další anarchisty? Necítil ses osamocený?
Nebyl jsem úpln� sám, protože jsem byl stále aktivní v trockistické

organizaci na univerzit�, nicmén� v první chvíli, kdy jsem si uv�domil,
že jsem anarchista, se pocit osam�losti dostavil. Lidé byli roztroušení,
protože nejd%ív byli na univerzit� a pak za�ali d�lat jiné v�ci, ale n�kte%í
se mnou kontakt udrželi.

Byl tam jeden �lov�k, kubánský Rus, který studoval ekonomii v Lon-
dýn�. Matku m�l Rusku a otce Kubánce. Za�ali jsme diskutovat o historii
ruské revoluce a roli anarchist-. Spolu jsme také navázali dialog s latin-
skoamerickými studenty a vytvo%ili jsme nový prostor pro diskuse o anar-
chismu. To bylo mezi lety 2001 a 2003. V mém dom� jsme organizovali
studentskou skupinu, �etli jsme Malatestu, Kropotkina, Rockera a historii
anarchismu v Latinské Americe od argentinského autora žijícího mnoho
let v Caracasu ve Venezuele.

Jsi stále aktivní ve své �tvrti?
0-j  bratr,  který  byl  v  té  dob� ješt� dít�,  se  za�al  zajímat  o  historii

dom- a celé �tvrti. B�hem výzkumu jsme narazili na kubánského bojov-
níka, který bojoval jako dobrovolník ve špan�lské ob�anské válce. Mluvili
jsme s jeho rodinou a oni nám v�novali n�jaké jeho fotky ze Špan�lska.
Historie naší �tvrti tak dostala národní a mezinárodní p%esah.

To nás vedlo k založení Kritické observato%e: ú�elem bylo vytvo%it sí+
lidí, kte%í vyvíjejí autonomní �innost. V té dob� bylo v Havan� mnoho
lidí v�nujících se zajímavým aktivitám bez zásahu státu, nap%íklad na
téma sebevzd�lávání, ekologie, sebeorganizace v sousedství, historie
G�lnické t%ídy.
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O jaký druh ekologické iniciativy se jednalo?
Nap%íklad zales�ování. Jeden kamarád provozoval už deset let semen-

nou banku, shromaž�oval druhy, kterým hrozil zánik.
Zám�rem bylo vytvo%it sí+ autonomních skupin a lidí, kte%í nem�li

žádné vazby na stát. Zakladatelé byli anarchisté, ale idea byla taková,
že jsme necht�li nikomu podstrkovat naši ideologii. Cht�li jsme realizo-
vat anarchistické ideály, ale ideologií jsme se nezabývali.

Jak se skupina vyvíjela?
Po n�kolika letech za�ala �innost Kritické observato%e upadat, mnoho

lidí emigrovalo, nebo rezignovalo na politické aktivity a založili rodiny.
Jako sí+ jsme m�li nejistou existenci. To neznamená, že se to rozpadlo.
Takže p%ed p�ti lety, když jsme vid�li tenhle úpadek, jsme se rozhodli,
že se budeme organizovat jako anarchisté.

Ano, to je d-vod, pro� se anarchisté organizují, pot%ebujeme
trvalou organizaci, která dokáže p%ežít vzestupy a pády,
protože hnutí se rozr-stá a pak zase slábne.
3%esn�. Proto jsme vytvo%ili libertinskou dílnu. Necht�li jsme nahradit

Kritickou observato%, ale posílit ji. Energie p%ichází a zase mizí, ale my
musíme udržet specifický typ organizace. Cítíme se jako klí�ová �ást
velkého experimentu, který Kubánci prožívali po pádu Sov�tského svazu.
Vláda toto období nazvala Zvláštní dobou.

Co na ní bylo zvláštního?
Byla zvláštní, protože se jednalo o období (od r. 1989 do poloviny

devadesátých let), kdy stát zkolaboval a lidé ukázali svou schopnost
sebeorganizace. Máme zkušenosti s p�stováním plodin, zajiš+ováním
služeb od dopravy po obchod, s výrobou oble�ení, jednalo se o období
výbuchu tvo%ivosti. Stát prost�� %ekl, d�lejte, co m-žete, protože sám
nezmohl nic. Oficiální historie pojmenovala tento �as Zvláštní doba. To
vše se stalo ješt� p%edtím, než jsme za�ali pracovat v naší �tvrti, ale byli
jsme toho sou�ástí, takže to ovlivnilo naše další aktivity.

Pro� Zvláštní doba skon�ila?
Stát znovu p%evzal kontrolu, intervenoval do námezdních vztah-, daní

a zlegalizoval instituce, které byly v sousedstvích vytvo%eny. Nap%. v roce
1999 stvo%il hroznou instituci pro ucelenou transformaci sousedství.

Takže existovaly n�jaké samosprávné sít� a stát nad nimi
potom p%evzal kontrolu?
3%esn�. Byla to rekuperace. Všechny zkušenosti, které lidé získali, byly

využity a kooptovány státem.

Jak na to lidé reagovali?
Nejvíc zkušeností si z toho odnesl stát, spole�nost ne. Všechny samo-

správné aktivity p%evzal stát a pak na nich vyd�lával. Lidé nerozum�li
tomu, co se d�je. Mysleli si, že když nad tím stát p%evezme kontrolu,
bude zajišt�na n�jaká kontinuita, ale opak byl pravdou. Dnes tyto insti-
tuce upadají. Nap%íklad horizontální vztahy, které byly vytvo%eny v deva-
desátých letech – produkce obuvi, oble�ení, potravin, vzd�lávání –, fun-
govaly mezi samotnými jednotlivci i mezi sousedstvími. Ale pak na konci
devadesátých let byly zavedeny instituce, které d�laly prost%edníky mezi
autonomními skupinami. To bylo hrozné – b�hem krátké doby se povaha
projektu zcela prom�nila.

To p%ipomíná d�ní v Británii. Tady je mnoho zdola
organizovaných hnutí, nap%íklad hnutí za právo na bydlení,
a nyní Labouristická strana %íká, že v nich chce získat vliv.
Cht�jí nás využít!
3%esn�. To p%ináší další logiku do zp-sobu, jakým chceme organizovat

naše životy. Naším úkolem je p%edvést jim, že Zvláštní doba ukazuje se-
beorganiza�ní kapacitu lidí, bohatství spole�nosti. Pokud porovnáte
kubánskou spole�nost v devadesátých letech se spole�ností severokorej-
skou, zjistíte, že v Severní Koreji masy hladov�ly, na Kub� ne. Nezažili
jsme sociální kolaps. Na Kub� zkolaboval stát, spole�nost nikoliv.

Jaké jsou podle tebe hlavní úkoly vaší skupiny?
V dnešních dnech soust%H�ujeme energii na jedno místo, jednu m�st-

skou �tvr+. Vidíme, že bez reálného prostoru nem-že vzniknout p%ímá
vazba na spole�nost. Sociální média nemohou oslovit v�tšinu pracujících.
Jednou �ástí této strategie je získat sociální centrum v jedné z d�lnic-
kých �tvrtí, protože v Havan� se objevují konflikty s gentrifika�ním pro-
cesem. Ten už za�al, ale ješt� není viditelný.

Mohl bys nám prozradit trochu víc o t�chto bojích? Boj proti
gentrifikaci je aktuální po celé Británii.

Ano,  �etl  jsem  �lánek  v Organize!.  Na  Kub� jde  také  o  zásadní  pro-
blém. B�hem posledních deseti let byl tento proces dost mírný. Nebyl
zde viditelný dopad na širší spole�nost. Ale b�hem následujících dvou až
W%í let budeme v Havan� sv�dky velké prom�ny. Hlavním str-jcem je
v sou�asnosti spíš stát než zahrani�ní kapitál. Z historického centra Ha-
vany d�lají m�sto pro turisty. To je v sou�asnosti nejviditeln�jší prom�-
na, ale myslíme si, že se proces brzo zm�ní. Lze si všimnout masivní

S%ítomnosti dolar-, kapitálu, bank, ten proces nabude jiného rozm�ru,
takového, který je nebezpe�Q�jší, víc narušuje životy oby�ejných lidí.

V tomto kontextu se domníváme, že musíme tato místa podchytit
a pracovat p%ímo s obyvateli dot�ených oblastí. Jediné, co nás limituje,
je fakt, že se to týká hlavn� oblastí ur�ených pro d�ti a mládež, zatímco
my se zam�%ujeme spíš na pracující Havany.

Naše skupina za�ala s touto myšlenkou. Chce upevnit pov�domí o his-
torii anarchosyndikalistického hnutí na Kub�. Proto naše skupina nese
jméno Alfreda Lópeze, klí�ové postavy anarchistického organizování
G�lnictva na Kub�. Vyvíjíme d-ležité aktivity ve �tvrti, kde žil a zem%el.

Vydáváte n�jaké tiskoviny?
3%ed dv�ma lety jsme za�ali vydávat malé periodikum nazvané Tierra

Nueva (Nová zem). Je to naše pocta starým anarchistickým novinám,
které d%ív v Havan� vycházely. Je d-ležité vydávat noviny, jelikož lidé
v Havan� nemají p%ístup k sociálním médiím.

V naší zemi jsou lidé, kte%í si myslí, že sou�asná Kuba je skv�lá,
model, který je t%eba podporovat. Co bys na to %ekl?

V mnoha ohledech je Kuba úžasná. Stalo se tu mnoho dobrých v�cí,
máme tu dobré lidské vztahy, to se ale týká lidí. Kubánský stát se neliší
od ostatních t%ídních systém-. Je zde útlak, dominantní t%ída, t%ída
pracujících, ale kubánská spole�nost má n�které rysy, kterými se sv�t
P-že inspirovat.

�elí kubánští anarchisté represím?
Jsme pod neustálým dohledem, ale represím v sou�asnosti ne�elíme.

Na za�átku revoluce anarchisté �elili p%ímé represi ze strany státu, což
vedlo k emigraci, ale dnes zažívají anarchistické aktivity na Kub� dobré
�asy. Stát se soust%H�uje na vyjednávání se Spojenými státy a na represi
nové pravice. Pravicová emigrace ze Spojených stát- a ze Špan�lska se
dnes vrací. Sta%í rebelové nyní p%icházejí zp�t jako p%átelé podnikání.

Kuba se nachází v procesu definování sociálního konfliktu – kdo je
nep%ítel? To tu v devadesátých letech nebylo. T%ídní konflikt za�al být
více viditelný. Takže to je dost dobré.

Postavení žen je �asto prezentováno jako n�co, co je na Kub�
zvláš+ dobré. Je to tak?

V klasickém smyslu – ženy v mocenských strukturách – to tak je. Máme
ženy u policie, v armád� i  ve vlád�. Došlo k obrovskému nár-stu po�tu
žen na univerzitách. Nicmén� je zajímavé, a vidím to v okruhu svých
blízkých, že mladé ženy prost� nemají zájem. Vdávají se velmi mladé
a vracejí se k tradicím. Neuznávají myšlenku vzestupu na sociálním žeb-
%t�ku. Taková je reakce.

Je to selhání toho druhu feminismu, který se soust%edí na
prosazení žen v mocenských strukturách?

Tenhle druh feminismu je projevem jedné sociální t%ídy, jelikož oby-
�ejné ženy k n�mu nemají p%ístup. Na za�átku revoluce došlo k tomuto
posunu, ale od devadesátých let dodnes tento proces nefunguje.

Jak to bylo ve zdola organizovaných hnutích b�hem Zvláštní doby?
Neú�astnily se jich s d-razem na své ženství, ale ú�astnily se hlavních

politických aktivit, ne pouze okrajových, nez-stávaly doma.
Revoluce zavedla nové vztahy mezi pohlavími, to je fakt. Ve ve%ejné

sfé%e je více žen a obecn� se uznává, že by nem�ly být utla�ovány ani
v soukromé sfé%e.

V naší skupin� je spousta žen, tém�% polovina. Prostor pro ženy je
velmi dobrý a nepat%L�né projevy maskulinity se setkávají s podrážd�ný-
mi reakcemi. Ženy jsou na útlak citlivé, to se také zm�nilo. To je velký
rozdíl od ostatních �ástí Latinské Ameriky.

Mohl bys n�co %íct o Karibské anarchistické federaci, jejíž jste
sou�ástí?

V b%eznu jsme uspo%ádali první setkání v Dominikánské republice.
Zú�astnily se skupiny z Portorika, Dominikánské republiky, Salvadoru,
Bonaire a navázali jsme kontakt s Venezuelou.

Zabýváme se t%emi projekty. Prvním je utvo%ení regionálního archivu,
který bude pam�tí sociálních boj- v oblasti. Na tom spolupracujeme
zvlášt� se soudruhy z Portorika a Dominikánské republiky. Druhý projekt
se jmenuje Libertinské jaro v Havan�. Naše skupina zorganizuje tuto
událost, která prob�hne v kv�tnu, a bude to prostor pro setkání s našimi
soudruhy. T%etím projektem je vytvo%ení skupiny monitorující destrukci
životního prost%edí. To bylo navrženo lidmi z Dominikánské republiky.

Další prioritou jsou d-sledky nacionalismu v našem regionu, hlavn�
konflikty mezi Dominikánskou republikou a Haiti. Jedná se o velký kon-
flikt, protože se nacházejí na stejném ostrov�.

To bylo stru�né seznámení se situací na Kub�. Libertinská dílna
Alfreda Lópeze a Kritická kubánská observato% vyzývají k pod-
po%e jejich snahy o založení sociálního centra v Havan�. Projekt
P-žete podpo%it na https://www.gofundme.com/gg2wrcac.

Z Organise! 2016, �. 86 p%eložil Tonda Ková�
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TURECKO / KURDISTÁN

Následující rozhovor pþipravil audiovizuální
libertinský kolektiv Cámara Negra
s anarchisty z ABC fungujícího v Istanbulu
a zveþejnil ho 2. srpna 2016.

Co jste d�lali 15. �ervence, v den
vojenského p%evratu proti prezidentu
Erdoÿanovi, a v následujících dnech, kdy
mezi ob�ma skupinami panovalo nap�tí?
Víme o fašistických útocích na �tvrti
s levicovou tradicí i o tom, kdo rozdal
fašist-m zbran�.

Žádný p%evrat to nebyl, byl to jen pokus
o p%evrat protivník- té skupiny, která je te�
u moci  –  Strany  spravedlnosti  a  rozvoje  (AKP).
A toho pokusu se ú�astnili vojáci. Pokus nevy-
šel. Pro nás to byl boj o moc a skon�il  ve pro-
sp�ch politické moci. U p%evratu jde vždycky
neodmysliteln� o samotnou moc. Zvláš+ p%evrat
bez cíle, soust%ed�ný na politické subjekty,
které vláda vnímá jako oponenty, to je stát ve
výjime�né situaci. Vždy+ to, co ho d�lá suve-
rénním, je jeho schopnost p%ijímat rozhodnutí
o výjime�né situaci.

Ve chvíli, kdy pokus za�al, vládl zmatek.
Nikdo nechápal, co se d�je. Jediné, co mohli
lidé d�lat, bylo �ekání. Po prohlášení armády
v  televizi  TRT  se  v�ci  za�aly  vyjas�ovat.  Po
tomto prohlášení stoupenci islamo-fašistických
sil vyšli do ulic a shromaž�ovali se na místech,
kde se vojáci chystali p%evzít moc. Ve stejnou
dobu socialisté, anarchisté a etnické menšiny,
alevité a Kurdové cht�li p%evzít kontrolu
v  revolu�ních  �tvrtích  jako  Gezi  a  bránit  je
proti možným napadením. Potom policie za�ala
úto�it na tyto �tvrti a pomáhala fašist-m, kte%í
P�li v úmyslu se do nich dostat. Lidé se jim
bránili celou noc, i se zbraní v ruce.

Te� jsou skupiny, které podporují AKP, oz-
brojeny. Erdoÿan rozdal zbran� svým p%ívržen-
F-m. Ve skute�nosti mnohé islamistické skupi-
ny m�ly zbran� už i d%ív. M-že to znamenat jen
jednu v�c: ob�anskou válku. Válka v Kurdistánu
už probíhá, a taky je to rezistence. �as ukáže,
jestli je už Erdoÿan p%ipravený na válku proti
socialist-m, anarchist-m a alevit-m. Jedno je
ovšem jasné: po tomhle je AKP mnohem siln�j-
ší a hrozba pro opozici v Turecku a Kurdistánu
je mnohem v�tší a vážn�jší.

V tuhle chvíli jsou všechny politické subjekty
v Turecku a Kurdistánu ter�i. P%icházejí nejau-
toritá%št�jší a nejrepresivn�jší �asy.

0-žete nám vysv�tlit, �ím se dají
charakterizovat skupiny, které se st%etly?
Ultranacionalisti z armády a vládní
islamisti?

Vláda, média a další politické strany tvrdí, že
tenhle vojenský p%evrat byl organizován hnutím
Fethullaha Gülena, známým také jako FETO/
PDY. Ideologii téhle organizace m-žeme popsat
jako „umírn�ný islám“. Jejím praktickým cílem
je organizovat se uvnit% institucí tureckého
státu (justice, byrokracie, policie a armády).
Zakládají vlastní školy. Lídr hnutí Fethullah
Gülen žije v USA v Pensylvánii. Je to další sku-
pina, která si p%eje, aby se „umírn�ný islám“
stal silnou ideologií v boji proti radikálnímu
islámu. Jinou formou vyjád%ení „umírn�ného
islámu“ je v této souvislosti jeho p%izp-sobení
dnešku, západním hodnotám a kapitalistickému
systému, tedy svým zp-sobem jeho zkrocení.

Gülenovo hnutí a AKP se ur�itý �as d�lily
o moc, ale od jisté doby mezi sebou za�aly
soupe%it. Vojenský p%evrat by byl jednou z nej-
Y�tších ran zasazených vlád�. N�kte%í analytici
považují za v�rohodné, že Gülenovo hnutí se
dohodlo s nacionalistickými a sekulárními vojá-
ky (kemalisty), že uskute�ní p%evrat. Název
a rétorika prohlášení o p%evratu horovaly pro
Kemala Atatürka, zakladatele turecké republi-
ky, který byl pod vlivem sekularismu, sou�as-
nosti, progresivismu a nacionalismu, v duchu
Francouzské revoluce.

Když se zeptáte na p%evrat lidí z opozice,
jsou mnohem skepti�W�jší. N�kte%í si myslí, že
S%evrat byl organizován samotnou vládou, nebo
o n�m aspo� vláda v�G�la, ale nereagovala
S%edem, aby m�la možnost ho potla�it. N�kdo
si myslí, že p%evrat organizovaly USA nebo
o n�m taky v�G�ly dop%edu. Lidé kriticky nala-
G�ní v-�i státu �as od �asu poci+ují obrovskou
skepsi, a protože nemají dost informací, snaží
se je doplnit úvahami o spiknutí.

Jak  lidé  reagovali  na  pokus  o  p%evrat?  Erdo-
ÿan a �lenové vlády se spojili s médii a v televi-
zi  vyzvali  obyvatelstvo:  „Jd�te  do  ulic,  na  ná-
P�stí  a  na  letišt�.“  Zafungovalo  to:  lidé  se
vydali do míst, kde byli vojáci. Armáda zabila
hodn� civilist-. Ale v�tšina voják- p%íliš nev�%i-
la v úsp�ch p%evratu. Mohli zabít mnohem víc
lidí, policajt- a d-stojník-, kte%í spolupracovali
s vládou, mohli rozbombardovat víc budov. Ale
neud�lali to.

V pr-E�hu noci všechny mešity Turecka a je-
jich imámové za�ali svolávat v�%ící. Byl to p%í-
kaz z centra pro náboženské záležitosti. Nebyla
to  jen  oby�ejná  výzva,  aby  lidi  vyšli  do  ulic.
Byla to výzva k džihádu. Druhý den na všechny
mobily v Turecku p%išla zpráva od vlády: „Jd�te
na nám�stí na obranu demokracie.“ Ti, kte%í šli
do  ulic,  byli  v�tšinou  p%ívrženci  AKP,  byli  to
lidé, kte%í zbož�ují Erdoÿana. Ale jejich hlav-
ním motivem nebyla demokracie. Cht�li jen
bránit svou vládu. Dalším motivem bylo to, že
lidi, co vyrostli v islámské tradici, nenávidí
vojáky kemalisty, sekulární nacionalisty. Od
vzniku Turecka v roce 1923 byla armáda vždyc-
ky kemalistická. A p%edcházející p%evrat (taky

šlo jen o pokus o p%evrat) v roce 1997 byl namí-
%en proti islamistické vlád�. Lidé zatažení do
politiky politickým islámem (nejen stoupenci
AKP)  využili  téhle  možnosti  k  tomu,  aby  se
pomstili voják-m.

Pro tyto skupiny jsou pojmy jako obrana
demokracie, vláda nebo volby zlem. Z jejich
pohledu má být jediným zákonem zákon Allá-
ha. Vláda nebo volby ho nem-žou zm�nit. Tak-
že tyhle skupiny vyšly do ulic nejen bránit Er-
doÿana, ale i proto, aby se st%etly s armádou,
která nectí Alláha a islám.

Otázky typu Kdo organizoval p%evrat?, Proti
komu?, Byl skute�ný? pro nás nejsou podstatné.
Vždy+ už samotný výklad p%evratu vytvá%í iluzi
dichotomie mezi státním p%evratem a svobo-
dou. Ve skute�nosti je svoboda to, že pro p%e-
vrat nejsou podmínky. M-žeš si vybrat, pro
kterou stranu hlasovat ve volbách, a zdá se, že
máš svobodu volby. Jenže v�tšina lidí se %ídí
korporátními médii a p%edvolební propagandou
(když máš prachy, ovládneš víc lidí).

Dnes vláda, média, spole�nosti, známí lidé
mají možnost p%edvád�t se jako superdemokra-
ti a milovníci svobody. Ale jejich argumenty
jsou velmi jednoduché: pokus o p%evrat byl
proti jejich politice. A neusp�l. Kdyby p%evrat
usp�l, oslavovali by armádu. Když 12. zá%í 1980
armáda uskute�nila státní p%evrat, v�tšina
médií, spole�ností, politických stran a známých
lidí ho podpo%ila. Ob�as systém pot%ebuje p%e-
vrat, když existuje hrozba socialistické revolu-
ce nebo vlastníci podnik- p%icházejí o peníze
kv-li protestním akcím, stávkám a atentát-m.
Pak p%evrat podporují. Tehdy byl p%evrat na-
mí%en v základu proti socialistickým stranám
a skupinám. A proto taková slova jako „demo-
kracie“ byla tehdy oproti dnešku nep%íliš popu-
lární.

Za poslední roky prob�hlo v Turecku hodn�
demonstrací. Proti kapitalismu, s požadavkem
na zm�nu vlády, protesty kv-li parku Gezi
a další.

Jakou pozici by m�la zaujmout levice
a anarchisté v téhle konfrontaci mezi
dv�ma formami fašismu – islamisty
a nacionalisty?

V 60. a 70. letech byl po celém sv�W� patrný
U-st socialistického hnutí a v n�kterých zemích
byla levice v opozici a vedla boj proti stát-m,
které lze ozna�it jako kapitalistické, naciona-
listické, kolonialistické atd. Turecko bylo jed-
nou z takových zemí, spojencem USA a NATO.
V boji proti socialist-m turecká vláda podporo-
vala nacionalisty a islamisty (víc ty první), zná-
mé  jako  Šedí  vlci.  Byla  to  kontraguerilla  proti
socialist-m. Po p%evratu v roce 1980 byli uv�z-
Q�ni i mnozí Šedí vlci. V následujících letech se
ultrapravice  „usazovala“  a  stali  se  z  nich  de-
mokrati. Hodn� fašist- se p%estalo v�novat
aktivismu a obsadili vládní posty (n�kte%í se
stali policajty nebo vojáky). Takhle to ostatn�
bylo kdysi i s nacisty.

V n�kterých obdobích není nutné, aby fašis-
tické, nacionalistické hnutí nar-stalo. AKP za-
pracovala na tom, aby se fašistické hnutí staré
školy stalo pasivn�jším. Omezila hnutí pravico-
vých militant- spoluprací s legálními pravicový-
mi stranami.

Ale o islamistech to %íct nem-žeme. Od 80.
let móda socialismu zmizela, a nejen v Turec-
ku, ale po celém sv�W�. Lidé už nejsou organi-

Turecko a pþevrat
Rozhovor s aktivisty tureckého Anarchistického ÿerného k�íže
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zovaní v socialistických stranách a tyhle strany
samotné jsou stále umírn�Q�jší. A v muslim-
ských zemích se politický islám zm�nil v symbol
boje proti útlaku ze strany takových vyko%is+o-
vatelských stát-, jako jsou USA. Uvnit% hnutí
politického islámu je %ada názorových rozdíl-:
od AKP po Islámský stát, od Muslimského bra-
trstva po Islámskou republiku v Íránu, od radi-
kál- po umírn�né, od sunnit- po šíity, od pro-
gresivist- po regresivisty, od liberál- po fašisty,
od demokrat- po antidemokraty. A+ je to jak-
koli, islamismus nar-stá, zvláš+ v sunnitské tra-
dici. A platí to i pro Turecko.

Politický islám p%edstavuje velkou hrozbu pro
anarchismus, protože je superpatriarchální,
homofobní, autoritá%skou ideologií, která ne-
návidí jakékoli jiné náboženství a samoz%ejm�
i ateismus.

$ekn�te n�co o posledních letech
v Turecku, o Erdoÿanov� autoritá%ství

a politice, o velkých represivních
operacích, kdy se do v�zení dostaly tisíce
Kurd-, socialistických a levicových
aktivist-, a o tom, jak pokus o p%evrat
P-že ovlivnit r-st represí proti opozi�ním
skupinám.

Tenhle p%evrat m�ní povahu Turecka, které
S%estává být vojenským státem a stává se stá-
tem policejním. Ta prom�na za�ala už s p%ícho-
dem AKP k moci, s její populistickou politickou
rétorikou o „ob�anském vládnutí“, „demokra-
cii“. Ve skute�nosti stát uv�znil velký po�et lidí
z opozice v�etn� voják-, zejména sekulárních
nacionalist- (kemalist-). Od za�átku jara 2015,
kdy aktivisté PKK zahájili boj za autonomii a na
obranu svých vesnic a m�st, se války proti nim
neú�astní jen vojenské, ale i zvláštní policejní
síly.
%�hem pokusu o p%evrat policie zatýkala,

mlátila a mu�ila vojáky. Celé Turecko vid�lo

fotografie a videa. A nejen policajti mlátili
vojáky, d�lali to i civilisti, kte%í vyšli do ulic na
výzvu Erdoÿana a vlády. Potkali neozbrojeného
vojáka  a  div  ho  neumlátili.  A  n�kterým  u%ízli
hlavy.

Te� chce vláda na n�jakou dobu vytvo%it
skupiny kontraguerilly z civilist-. Turecká ar-
máda je totiž oslabená po pokusu o p%evrat
a policajt- není dost, aby kontrolovali situaci,
a to znamená, že stát na jistou dobu nemá
dostatek moci. Proto vláda za�íná pobízet lidi,
aby zakládali vlastní oddíly. To m-že vést
k za�átku ješt� špinav�jší války.

Zdroj:
http://regeneracionradio.org/index.php/represion/
item/4742-entrevista-con-anarquistas-turkos-sobre-el-
-intento-de-golpe-de-estado-del-15-de-julio

3%eklad PUL

Situace anarchistÿ v Kurdistánu
Touhu po svobod� státní hranice nikdy nerozd�lí
3þinášíme pþeklad reportu od Kurdského anarchistického fóra (KAF)
pro desátý kongres Internacionály anarchistických federací
o událostech a souöasné situaci v rÿzných öástech Kurdistánu.

BaÞûr, irácký Kurdistán
�ást Iráku a Kurdistánu je stále okupována tzv. Islámským státem (ISIS)

a její osvobození závisí p%edevším na plánech USA a jejich spojenc-.
Od �ervna 2014 do konce roku 2015 fungovalo v %ad� m�st nezávislé

masové hnutí,  dokud tato  m�sta  nepadla  do  rukou ISIS.  Jakmile  se  tak
stalo, protestní hnutí se stalo ob�tí brutality islamistických fanatik-.
I tak od za�átku roku 2016 obdobné hnutí funguje ve m�stech, která jsou
pod kontrolou centrální irácké vlády, a to p%edevším v Bagdádu. A�koli
není toto hnutí organizováno zdola, postupn� se radikalizuje.

Slyšeli jsme, že ve st%edním a jižním Iráku p-sobí anarchistické skupi-
ny i jednotlivci, ale bohužel jsme zatím nem�li možnost je kontaktovat.
Doufáme, že podobná p%íležitost výhledov� nastane, abychom si mohli
navzájem poskytovat podporu v t�chto t�žkých �asech.

Od roku 2015 do sou�asnosti bylo v �ásti Kurdistánu pod kontrolou
Kurdské regionální vlády (KRG) na vzestupu protestní hnutí, které ale
nedosáhlo svých požadavk-, i když se k n�mu p%idaly bezpe�nostní slož-
ky, pešmergové a d-chodci. Demonstrace a ve%ejná shromážd�ní se
konala p%edevším v Arbílu – hlavním m�st� KRG. Po okupaci Sindžáru
a masakru jezíd- ISISem v srpnu 2014 do konce roku KRG vyplácela d--
chody a platy pouze každých n�kolik m�síc-. Od za�átku tohoto roku
zam�stnanci ve ve%ejném sektoru dostávají jenom zhruba t%etinu platu.
Mezitím KRG také osekala p%ísp�vky pro hendikepované. Lokální skupiny
a sociální sít� jsou nicmén� na vzestupu.

V oblasti p-sobí také reformistická skupina Hnutí pro zm�nu, která se
v roce 2006 odšt�pila od strany Vlastenecký svaz Kurdistánu, jež zasedá
v parlamentu KRG. V kv�tnu tohoto roku se nicmén� ob� skupiny shodly
na n�kolika zásadních bodech, které mají posloužit jejich spolupráci
a provedení reforem. P%edpokládáme, že se jedná o jeden z prvních
krok- k jejich jednot�. $ada lidí je dohodou stran zklamaná a uv�domu-
je si, že není možné politik-m a lídr-m d-Y�%ovat.

Od roku 2015 do roku 2016 také prob�hla %ada dlouhých stávek u�ite-
O-. �as od �asu se p%idali i zdravotníci a d�lníci. Stávky nicmén� neza-
znamenaly v�tší úsp�ch v soukromém sektoru, který je z velké �ásti
vlastn�n politiky, stranami a jejich lídry. Na KRG sm�%uje kritika za to,
že se ekonomicky zam�%uje na ropu, tabák a další výd�le�né komodity
místo toho, aby v Kurdistánu rozvíjela zem�G�lství.

V pr-E�hu protest- se vyskytly pokusy o generální stávku. V�tšina
stávek u�itel-, d�lník- a pracovník- ve%ejného sektoru nicmén� nebyla
organizována zdola, ale navázána na jednu z politických stran, takže
protesty nem�ly výrazn�jší dopad na situaci.

V sou�asnosti %ada lidí podporuje anarchismus a p%ibývá t�ch, co nás
kontaktují. Je tu šance, že se v blízké dob� utvo%í nezávislé lokální sku-
piny. Doufáme, že by mohly být základem pro budoucí hnutí – tento úkol
nicmén� zjevn� vyžaduje množství další práce.

Jako anarchisté p%ekládáme informace o d-ležitých událostech a pro-
jektech do kurdštiny. Tvo%íme kurdské webové stránky a profily na so-

ciálních sítích, na kterých informujeme o d-ležitosti kolektivní práce,
kooperativní ekonomice, svobod� jednotlivce, osvobození žen, právech
G�tí, antirasismu a antisexismu, ekologii atd. Propagujeme nezávislou
sob�sta�nou ekonomiku. Zapojujeme se také do diskusí o anarchistickém
vzd�lávání, kultu%e, sebeorganizaci, odmítnutí státu i politických stran
a jejich milicí.

Rojhelat, íránský Kurdistán
Rojhelat je i jako zbytek Íránu pod nadvládou teokratického islamistic-

kého režimu. Kurd-m je upírána možnost projevu jejich kultury, nap%í-
klad vzd�lávání v kurdštin�. Režim potla�uje svobodu projevu a lidé
stojící proti n�mu dlouhodob�� �elí represím. Závažnými problémy pro
Y�tšinu lidí žijících v Íránu jsou nezam�stnanost, chudoba a zdražování
Y�cí každodenní pot%eby. Kv-li této situaci %ada lidí emigrovala do v�t-
ších íránských m�st nebo do Ba�ûru – irácké �ásti Kurdistánu. N�kte%í
také pašují zboží p%es hranici s Irákem v obou sm�rech. Pro imigranty
z Íránu je v Iráku problémem diskriminace, popírání jejich lidských
i pracovních práv, nízké mzdy, problémy s bydlením, byrokracií a ú%ední-
ky. Mnohdy také musí �elit rasismu.

V Rojhelatu fungují silná environmentální a zví%eckoprávní hnutí. Je
zde také mnoho aktivních skupin zam�%ených na lidská práva, proti útla-
ku žen �i na organizaci v�]�-. Tyto skupiny jsou pom�rn� radikální
a zv�tšují se.

V celém Íránu jsou také velmi aktivní odbory snažící se o nezávislost na
levicových organizacích.

Ke konci roku 2015 se objevilo Kurdské anarchistické hnutí a oznámilo
sv-j vznik na Facebooku. Pozd�ji skupina zm�nila název na Kurdská
anarchistická organizace. P%ipadá nám, že postrádá zkušenosti a mimo
internet se neprojevuje. �len-m z%ejm� chybí výrazn�jší znalosti anar-
chistické teorie a praxe a p-sobí na nás spíše jako centralisti�tí radikální
levi�áci s d-razem na ideologickou stránku v�ci. Vyjma této skupiny
víme o dalších anarchistických aktivitách v regionu, nicmén� ty z-stávají
S%edevším na individuální úrovni.

Jako další aktivity je i organizovaná anarchistická �innost v Rojhelatu
zakázaná pod hrozbou trestu smrti, takže se anarchistické hnutí m-že
projevovat pouze skrze individuální prezentaci.

Výše zmín�ná Kurdská anarchistická organizace p-sobí, jak bylo zmín�-
no, velmi centralisticky. Celkov� vidíme i mezi íránskými a kurdskými
soudruhy v Evrop� vlnu „anarchomarxismu“. A+ už zám�rn� nebo ne,
doty�ní hlásají marxistické ideje pod praporem anarchismu – p%ed deseti
lety se dokonce objevila skupina, která se sama popisovala jako „anar-
chomarxistická“. Myšlenky a aktivity t�chto lidí mají blíže k levicovému
centralismu a hierarchické organizaci než k anarchismu.

Rojava, syrský Kurdistán
Osvobození Kobanî bylo výchozím bodem pro diplomatickou a vojen-

skou spolupráci mezi USA a jejich spojenci na stran� jedné a kurdskými
silami na stran� druhé. Toto v%elé spojenectví mezi Kurdy vyvolalo p%e-
devším zmatení.

Od za�átku jsme byli proti spolupráci mezi rojavskými demokratickými
silami a koalicí vedenou USA. Rojav� sice tento vztah poskytuje taktické
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výhody, máme nicmén� obavy z toho, že jej západní koalice zneužije
k prosazení svých zájm-.

Kurdská regionální vláda (KRG) v Iráku �as od �asu napom-že Turecku
proti Rojav� tím, že uzav%e hranice. Naposledy se tak stalo letos mezi
E%eznem a �ervnem, kdy blokáda trvala tém�% t%i m�síce. I po otev%ení
hranic je obtížné do Rojavy dovážet léky, potraviny a humanitární po-
moc. KRG navíc žádá kurdské milice YPG a YPJ, aby opustily irácký Kur-
distán. K tomu ješt� blokuje horu Kandil, kde sídlí velitelství Kurdské
strany pracujících (PKK).

KRG také aktivn� podporuje kurdské politické strany, které se staví
proti Rojav�. V kv�tnu se jeden z našich soudruh- pokusil dostat do
Rojavy, ale nepoda%ilo se mu to kv-li  uzav%eným hranicím. I když takto
postrádáme osobní kontakt s Rojavou, da%í se nám odtud získávat zprávy
skrze r-zné kanály.

Pokud víme, v Rojav� nep-sobí žádné skupiny, které by se samy ozna-
�ovaly za anarchistické, pouze jednotlivci. Myslíme si, že zde není pot%e-
ba organizování se do explicitn� anarchistických skupin, protože v Roja-
Y� je dostatek p%íležitostí pro aktivitu i tak.

Bakûr, turecký Kurdistán
3%ed n�kolika m�síci došlo v oblasti Bakûru k vyhlášení n�kolika samo-

správ,  což  odstartovalo  pouli�ní  boje.  Ty  pak  daly  tureckému státu  zá-
minku ke zni�ení r-zných historických objekt-. V reakci na to se do pro-
test- a aktivit zapojilo ješt� více lidí.

Od za�átku kritizujeme jak vyhlašování samospráv, tak ozbrojený boj,
ke kterému dochází. „Samosprávy“ totiž nejsou schopny pokrýt pot%eby
komunit ani se rozší%it na další místa. Také nejsou vyhlašovány zdola, ale
politiky a lidmi u moci.

Ozbrojený boj proti tureckému státu ve m�stech také není v zájmu
existujícího sociálního hnutí. Nedosahuje totiž ni�eho – ve skute�nosti
naopak zp-sobuje ztráty úsp�ch-, kterých bylo dosaženo Kurdskou stra-
nou pracujících b�hem mírových rozhovor- v posledních letech. Vojen-
ské st%ety dávají tureckému státu vedenému Erdoÿanem perfektní vý-
mluvu pro ukon�ení jednání a zahájení další války. Erdoÿan totiž velmi
dob%e ví, že op�tovné zahájení války proti PKK je nejlepším zp-sobem,
jak  rozšt�pit  sociální  hnutí  a  p%im�t  ho  k  ozbrojenému boji.  To  by  mu
zajistilo mezinárodní podporu a ve výsledku možnost dotla�it PKK k p%i-
jetí jeho požadavk-.

Celkov� je v Bakûru anarchistická myšlenka v širším sociálním hnutí
podstatn� rozší%en�jší než v dalších �ástech Kurdistánu. P-sobí zde %ada
skupin, funguje �asopis Qijka Re� i  webové  stránky.  Z  anarchistických
kolektiv- z Bakûru m-žeme zmínit Kurdistan Anar�ist Komünizm Hareke-
ti, Anar�îstên Kurdistan Komunîstên Anarko, Diyarbakir Anar�ist Team,
Anar�îstên Kurdistan Kulmên Re�, Kurd×stan Anarchism, Anarchy in Kur-
distan, Support Anarchists in Rojava, West-Kurdistan, Kurdistan Anar�i,
Kollektîfa Anar�isten Kurdistan – Bahdîn. I v N�mecku funguje skupina
kurdsky hovo%ících anarchist-.
3%estože v Bakûru funguje tolik anarchistických skupin, není nám p%es-

Q� znám dosah ani sm�%ování jejich aktivit, protože s nimi máme pouze
internetový kontakt. Pouze jednou jsme p%ed n�kolika lety poznali blíže
soudruhy sdružené kolem �asopisu Qijka Re�.

Kurdské anarchistické fórum (KAF), 1. 8. 2016

Zdroj:
https://anarkistan.com/2016/08/10/a-report-from-kurdistan-anarchist-
-forum-about-the-events-and-the-present-situation-in-different-parts-of-
-kurdistan-to-the-tenth-congress-of-the-ifa/
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V boji s Islámským státem padl
náš kamarád

Ve st%edu 3. srpna 2016 padl p%i t�žkých bojích o Manbídž v %adách
YPG newyorský anarchista Jordan MacTaggart. Tady je rozlou�ení od
jeho kamarád-:

Když se zrodil anarchismus, zrodil se jako boj bez hranic, boj za
svobodný sv�t. Od jeho vzniku jeho p%ívrženci cestovali z místa na
místo, aby se angažovali v boji po boku t�ch, kte%í se rvali za svobodu
tak vášniv�, jak jen mohli. V New Yorku bojujeme po celých sto let na
K%betech obr-, proti mocnému státu, který nikdy nezastavil své kolo-
niální, imperialistické nájezdy. Rojava do hegemonie státního mon-
stra vrazila klín a anarchist-m z celého sv�ta posvítila na cestu, která
by ke svobod� mohla vést; nejenom anarchist-m, ale všem s neovla-
datelnou touhou po svobod�.

Jsme tu, abychom se rozlou�ili s Jordanem MacTaggartem (zvaným
také Ciwan Firat). Byl americkým anarchistou a bojovníkem YPG,
který daroval sv-j život osvobození Manbídže, klí�ového bodu v boji
za Rojavu a m�sta pod utla�ovatelskou nadvládou Daeše. Vzpomínáme
na tebe jako na �lov�ka, který velmi dob%e v�G�l, jakému nep%íteli
zde �elíme. Vzpomínáme na tebe jako na �lov�ka, který dokázal roz-
poznat d-ležitost Rojavy v našem mezinárodním boji a který p%inesl
nejvyšší ob�+, aby udržel revoluci p%i život�. Nikdy nezapomeneme na
to, že když jsi ležel ran�ný v poli, prosil jsi nás, kte%í jsme tu zbyli,
abychom pokra�ovali v revoluci. Za ob�+, kterou jsi položil, zintenziv-
�ujeme naše závazky k boji u nás doma, k boji za rojavskou revoluci.
Zintenziv�ujeme úsilí na všech frontách tohoto boje s odkazem, který
jsi tu zanechal.

Biji Ciwan Firat! Biji Rojava!
Long live the anarchist fighters! Long live the revolution!

Anarchists of New York

Zdroj: http://news.infoshop.org/anarchist-news/salute-anarchist-ypg-
-fighter-jordan-mactaggart

IFA vyzývá k vyjádþení solidarity
s DAF v Turecku a Kurdistánu

Poté co se v Turecku odehrál pokus o vojenský p%evrat a byl vyhlášen
mimo%ádný stav, jsme sv�dky nar-stající represe mnoha zde p-sobících
skupin a hnutí. Není namí%ena pouze na organizátory pu�e, probíhají
zde rozsáhlé represe v-�i demokratickým, socialistickým a kurdským
skupinám v�etn� našich kamarád- z Devrimci Anarsist Faaliyet (DAF,
Revolu�ní anarchistická akce).

DAF byla již v letech 2010 a 2012 státem vyšet%ována jako teroristická
organizace, od t�chto p%ípad- bylo však upušt�no. Organizovat se je
pro DAF nyní kv-li vyhlášenému mimo%ádnému stavu ješt� obtížn�jší.
Jejich noviny Meydan musely p%estat vycházet a byla spušt�na t%i nová
vyšet%ování. To m�lo mimo jiné na DAF vážný finan�ní dopad.

V posledních letech se DAF ú�astnila mnoha boj- v�etn� t�ch
v parku Gezi, podpory kurdského revolu�ního procesu v Rojav� a Bakûru
a podpory uprchlík-. Jsou zapojeni do aktivit hnutí pracujících, mládež-
nických hnutí, ekologických akcí, v�nují se antimilitarismu, staví se
proti patriarchátu a podporují hnutí LGBT+, rozvíjejí také praktiky ko-
lektivního bydlení, ekonomiky a samosprávy.

Internacionála anarchistických federací (IFA) se již v mnoha ohledech
angažovala v aktivitách na podporu Rojavy, a to v úzké spolupráci práv�
s DAF. Nyní musíme v d-sledku nastalé zm�ny v Turecku rozší%it podpo-
ru hmatateln�jším zp-sobem. Také musíme být ostražití v-�i reálné
možnosti nar-stající represe proti DAF a širšímu anarchistickému hnutí
v této oblasti a musíme být schopni rychle reagovat rozhodnými solidár-
ními akcemi. IFA se k tomu zavazuje a vyzývá všechny sp%átelené orga-
nizace, aby se k nám p%ipojily a také poskytly DAF finan�ní podporu.

Chcete-li podpo%it výzvu k solidarit� nebo nabídnout konkrétní po-
moc, m-žete se obrátit na sekretariát IFA: secretariat@i-f-a.org.

Webová stránka DAF: anars i st faa l i yet .org
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Zaöátkem srpna probøhl ve Frankfurtu nad Mohanem desátý kongres
Internacionály anarchistických federací (IAF-IFA). Kongres se koná
jednou za tþi roky a je významnou událostí pro všechny ölenské
federace, ale i spolupracující anarchistické organizace z celého svøta.
Jelikož si již dlouho uvødomujeme, že globálnímu útlaku nelze öelit
jinak než skrze mezinárodní spolupráci, nemohli ve Frankfurtu chybøt
delegáti (öeskoslovenské) Anarchistické federace.

Již hezkou %ádku let využíváme všech zkušeností a výhod spojených
s p%ímým kontaktem s našimi sesterskými federacemi ze Špan�lska,
Portugalska (Federación Anarquista Iberica), Itálie (federazione Anar-
chica italiana), Francie, Belgie, francouzsky mluvící �ásti Švýcarska (Fe-
deration Anarchiste), N�mecka, n�mecky mluvící �ásti Švýcarska (Fö-
deration deutschsprachiger Anarchist*innen), Británie, Irska (Anarchist
Federation), Slovinska, Chorvatska (Federacija Anarhisti�nega Organi-
ziranja), Bulharska (�¬¸¨¾°Ç�µ¨�¨µ¨¸½°¹º°º�ª��Â³«¨¸°Ç), B�loruska
��Å¬Å¸¨¾ÃÍ� ¨µ¨¸½Í¹º¨Ô� �³¨¸»¹Í) a Argentiny (Federación Libertaria
Argentina). S radostí jsme ve Frankfurtu do internacionály p%ijali federa-
ce z Mexika (Federacion Anarquista de Mexico), Brazílie (Liga Anarquista
No Rio De Janeiro) a Chile (Federacion Anarquista Local de Valdivia).
Návšt�vou nás poctili p%átelé z $ecka (Ai^lrfg[m�Okhfofg[m�Nl`Yitndm),
Turecka (Devrimci Anar�ist Faaliyet), Kurdistánu (Kurdistan Anarchists
Forum), Salvadoru (Agrupación Conciencia Anarquista), Kuby (Taller
Libertario Alfredo López), Venezuely (El Libertario), Holandska (Vrije
Bond), Nového Zélandu (Aotearoa Workers Solidarity Movement), Ázer-
bájdžánu (jednotlivec) a z n�mecké Freie ArbeiterInnen-Union. Sešlost
vskutku pestrá.

Kongres se konal v �ásti frankfurtské univerzity spravované studenty
a v p%ilehlé družstevní kavárn� Koz. Rebelující atmosféru dokreslovaly
všudyp%ítomné graffiti a anarchistické samolepky. Probíraly se nezbytné
byrokratické záležitosti, kde p%išlo na p%et%es vybírání p%ísp�vk-, organi-
zování mezikontinentálních setkání a došlo ke schválení nových princip-
internacionály a nových rozhodovacích proces-. Jinak se program týkal
S%evážn� aktuálního sv�tového d�ní. Nové �lenské federace a hosté
povypráv�li o politické situaci v jejich domovin� ve stru�ném historic-
kém kontextu, o významu anarchismu v jednotlivých zemích a sou�asné
�innosti svých organizací. Každá z organizací také m�la možnost prezen-
tovat své materiály ve vstupní hale, �ehož jsme rádi využili.

Hned n�kolik workshop- se týkalo nacionalismu, a tak jsme se mohli
Q�co dozv�G�t o r-zných tvá%ích vzr-stajícího nacionalismu v západní
Evrop�, Británii, na Balkán� a sami mohli trochu poreferovat o východní
Evrop� a vlivu Putinova Ruska. Velký prostor dostaly také perspektivy
internacionalismu a federalismu, který m-že být odpov�dí na sílící tota-

litá%ské tendence. Uvedli jsme mítink na téma represe a poreferovali
o kauzách Fénix a Stropnický v�etn� tragikomických myšlenkových po-
chod- státních ú%edník-, které je provázejí. O represi mluvili i anarchis-
té a anarchistky z Mexika, kde nep%ítelem �íslo jedna není stát, ale ma-
fie a únosy a vražd�ní aktivist- a aktivistek jsou denním chlebem. Na
otázku ohledn� internetové bezpe�nosti delegátka z FAM odpov�G�la:
„V této oblasti moc zb�hlí nejsme, nejd-ležit�jší komunikace probíhá
naživo.“
7%i diskuse byly v�novány migra�ní krizi a nutnosti pokra�ovat v budo-

vání solidární sít� zdola. Na kongresu vznikla pracovní skupina, která se
bude tématem nadále zabývat. Nemén� zajímavý byl publika�ní work-
shop, kde delegáti jednotlivých federací mohli sdílet své projekty a ná-
pady. Velkým plánem je z%ízení IFA bulletinu, kam budou p%ispívat
všechny federace organizované v internacionále. Samostatný mítink se
Y�noval událostem v Rojav�, na turecko-syrských hranicích a v kurdských
P�stech v Turecku. Situaci nám p%iblížili ture�tí a kurdští anarchisté.
Další z workshop- se týkal války a lepší koordinace antimilitaristických
kampaní. Nemohly chyb�t ani zkušenosti s bojem proti gentrifikaci z úst
britských anarchist- a anarchistek.

Internacionála anarchistických federací bere vážn� také boj za gende-
rovou rovnost. Od minulého kongresu probíhá diskuse nad p%ijetím safer
spaces pravidel a i ve Frankfurtu bylo anarchofeminismu v�nováno mno-
ho prostoru. Sobotní ve�er byl ve%ejný a samosprávné brány univerzity se
mohly otev%ít pro frankfurtské domorodce. P%ipravena byla panelová
diskuse s anarchistkami a anarchisty z Turecka, Salvadoru, Mexika
a Kuby. Ve�er nás zase pot�šil revolu�ní anarchistický sbor. Celé �ty%i
dny nás výborným jídlem krmily kuchy�ské kolektivy Le Sabot a VAPCAN.
Na záv�r kongresu jsme vyjád%ili solidaritu s v�zn�nými soudruhy v Ázer-
bájdžánu. Frankfurt v nás zanechal dobrý dojem. Vedle nekompromisn�
chladných sklen�ných v�ží, kde sídlí nejv�tší vyžírky sv�ta v �ele s Ev-
ropskou centrální bankou, zde najdete desítky house projekt-
(moderních bytových družstev), squat-, klub-, kupu anarchistické pro-
pagace v ulicích a skv�lé lidi všech generací.

Kongres ve Frankfurtu
Zpráva o kongresu Internacionály anarchistických federací

Frankfurt nad Mohanem

Internacionála anarchistických federací (IFA)
a organizace úöastnící se desátého mezinárod-
ního kongresu IFA ve Frankfurtu nad Moha-
nem 4.–7. srpna 2016 se staví proti válce.
Stavíme se proti terorismu, jenž je využíván
státy za pomoci policie a armády. Stavíme se
proti násilí, používanému nacionalisty a nábo-
ženskými skupinami, öi projevujícímu se izolo-
vanými öiny rasistických, homofobních nebo
fundamentalistických jednotlivcÿ.

Jsme proti vražedným aktivitám vlád, skupin
�i jedinc-.

Média a státy užívají slovo terorismus, aby
odsoudily sociální hnutí, my tomuto slovu rozu-
míme jinak.  To,  v-�i  �emu se  stavíme my,  je
užívání násilí a teroru proti civilist-m za ú�e-
lem vyvolat strach a vnutit autoritu. Tento
terorismus jde ruku v ruce s posilováním státní
bezpe�nosti a autoritá%ské policie.

V mnoha zemích byl vyhlášen výjime�ný stav
a je posilována moc policie a armády, což slou-

ží zejména k potla�ování spole�enské opozice.
Staví se zdi, aby zabránily lidem v pohybu,
budují se deten�ní tábory a vlády, kapitalisté
a pašeráci se chápou p%íležitosti zbohatnout na
úkor migrant-.

Terorismus náboženských �i nacionalistic-
kých skupin a terorismus státu se vzájemn�
posilují. Nap%íklad obchod se zbran�mi prová-
G�ný regionálními a sv�tovými mocnostmi od
doby jejich zapojení do zahrani�ních válek
prudce stoupl. Tato interven�ní politika pomá-
há terorismus náboženských a nacionalistic-
kých skupin zachovat.

Kapitalismus mezitím pokra�uje ve své ni�i-
vé  práci  a  postižení  jsou  stále  titíž:  oby�ejní
lidé.

Žijeme v dob� globální teroristické hrozby,
všeobecné války a reak�ní politiky, která sm�-
šuje rasu, náboženství a terorismus. Bojujeme
proti rozši%ování rasismu. Podporujeme mi-
granty, kte%í se domáhají svobody pohybu
a svobody usadit se. Jsme solidární s t�mi, již
se stali ter�em na základ� své etnicity a víry.

To znamená, že stojíme p%i všech t�ch li-
dech na celém sv�W�, kte%í se ve svých živo-
tech, skutcích a myšlenkách snaží set%ást vliv
náboženství.

Náš boj za svobodu je namí%en proti státu,
kapitalismu a náboženství.

Jejich války, naše smrt! Proti terorismu, za svobodu všech lidí!
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Anarchistická federace, která p�ímo navazuje na þeskoslovenskou anarchistickou federaci (þSAF), sdružuje od roku 1995
Q�které lokální anarchistické skupiny a jednotlivce coby organizaÿní platforma pro vzájemnou komunikaci a koordinaci
U�znorodých aktivit a je souÿástí Internacionály anarchistických federací.AF

3þipravujeme
%�hem tohoto podzimu vyjdou nové dva

svazky edice kapesních brožurek. Jeden nese
název Špan�lská idea svobody a vznikl
u p%íležitosti 80. výro�í za�átku Špan�lské
ob�anské války. Jednotliví p%ekladatelé vy-
brali �ty%i texty r-zné provenience a sestavili
tak celek, který zahrnuje popis i analýzu
témat a událostí ze Špan�lské revoluce.
Autory text- jsou Stuart Christie, Deirdre
Hogan, Vadim Damier a Augustin Souchy.

Druhý svazek p%edstaví originální text Po
stopách adamit-, jehož autorem je Roman
Laube. Východiskem textu je shrnutí fakt-
i interpretací oficiálních historik-, ale autor
také opustil „akademickou p-du“ a p%ítmí
studoven a vydal se do míst, kde si n�kolik
stovek dodnes pom�rn� záhadných kací%-
cht�lo  vytvo%it  sv-j  „Ráj“  už  te�.  Text  tak
samoz%ejm� doprovází i obrazová p%íloha.

Spuštøn web Nakladatelství AF
Po ostudn� dlouhé odmlce, která byla zap%í-

�in�na o mnoho %ád- ostudn�jší razií v rámci
policejní akce Fénix zam�%ené proti anarchis-
tickému hnutí, m-žeme s úlevou oznámit, že
jsme v druhé polovin�� �ervence op�t spustili
webové stránky Nakladatelství Anarchistické
federace.

Máte tedy znovu možnost získat p%ehled
o našich publika�ních aktivitách, jejichž cílem
je zejména p%ibližování anarchistické teorie,
praxe a historie. Jako anarchistky a anarchisté
si jsme v�domi, jak d-ležitá je pro naši �innost
nehierarchická organizace a spojení s širším
anarchistickým, resp. antiautoritá%ským hnu-
tím. To je také d-vod, pro� je projekt naklada-
telství svázán s Anarchistickou federací, která
sdružuje anarchistické skupiny a jednotlivce
pro snadn�jší komunikaci a koordinaci r-zných
aktivit, tedy i t�ch publika�ních.

Stránky Nakladatelství AF naleznete na adre-
se http://nakladatelstvi.afed.cz.

U arabské polévky
Každý �tvrtrok se scházíme nad novým �íslem

anarchistické revue Existence v  pražském  in-
foshopu Salé. Tentokrát m�l být existen�ní
ve�írek na téma „Stop TTIP“, kterému je letní
�íslo v�nováno. Avšak k tomu jsme se vlastn�
Y-bec nedostali.

To ale p%edbíháme. Na za�átku všeho byla
porada nad surovinami, která m�la vy%ešit tu
nejzákladn�jší otázku dne: co uva%íme? �erná
a  �ervená  �R�ka  si  %íkaly  o  n�jaký  symbolický
anarchistický pokrm, nakonec to však vyhrál tip
na rudou arabskou polévku. Jestli byla skute�-
Q� arabská, t�žko %íci pro kucha%e a kucha%ky
neznalé exotických kuchyní, rudá ale byla ur�i-
W�, což byla p%edevším zásluha �ervené %epy.
A k tomu p-ldruhého bochníku šumavy z ruské
ve�erky, aby bylo internacionalismu u�in�no
zadost.

Co se tý�e debaty o Existenci, minulost jsme
hodili za hlavu a sm�le jsme vyhlédli do bu-
doucnosti  a  pokládali  si  otázky,  zda  a  jak  ob-
P�nit podobu dalšího ro�níku. Debata to byla
plodná, doufejme, že se také zúro�í formou
�in- a �tená%i a �tená%ky poznají nejen zm�nu,
ale i zlepšení svého �tená%ského zážitku. Na
%adu p%išla i diskuse o tématech p%íštích �ísel:
ta by mohla být o policii coby represivní insti-
tuci, o práci coby odcizující a zotro�ující insti-
tuci, o sexismu coby diskrimina�ní praxi nebo
o autonomii coby nad�ji na osvobozování na-
šich život-. Pro podzimní �íslo, které zrovna
držíte v ruce, se vyrýsovalo téma „anarchistic-
ký bulvár“. Takže jsme se na jednu stranu
zcela vážn� zabývali otázkou marketinku, po-
pulismu �i humoru v anarchistické propagaci,
souvisejícími p%íklady z minulosti i sou�asnosti
�i  debatami na tato témata v zahrani�í. O po-
znání  mén� vážn� jsme  pak  vzali  do  rukou
bulvární tiskoviny k tomuto ú�elu donesené
a zkoumali, co té Existenci ješt� chybí k doko-
nalosti. Padaly zajímavé, vtipné, blbé i obskur-
ní nápady. No uvidíme do budoucna, jak se tato
debata odrazí na našem �asopise. N�jaké od-
leh�ení ale rozhodn� ješt� nikdy neuškodilo.

Zápisky antiglobalisty
3%edešlé �íslo anarchistické revue Existence

se zabývalo tématem Transatlantického ob-
chodního a investi�ního partnerství (TTIP) – do-

hody, která pokra�uje ve snaze globálního
kapitálu rozši%ovat svou ekonomickou a politic-
kou moc, demontovat standardy environmen-
tální, spot%ebitelské a pracovn�právní ochrany
a další údajné bariéry volnému obchodu, který
se stal svatým zjevením dnešní doby. Doby, jíž
dominuje neoliberální ideologie. V souvislosti
s bojem proti TTIP jsme vzpomenuli také boje,
které na p%elomu milénia provázely summity
špi�ek nejbohatších stát- a globálních finan�-
ních institucí. Jejich sou�ástí byly tisícové
protesty a množství doprovodných akcí a tvo%i-
lo se kolem nich globální hnutí proti neolibera-
lismu a za celoplanetární spravedlnost, hnutí
velmi r-znorodé a vycházející z mnoha jiných
G%ív�jších boj- – ekologických, odborá%ských,
protikorporátních, za práva p-vodních obyvatel
�i na ochranu místních zem�G�lc-.

Jedním  z  bojiš+ se  stala  v  roce  2000  také
Praha, kde se koncem zá%í konal summit Mezi-
národního m�nového fondu a Sv�tové banky,
institucí, které se tvá%ily, že cht�jí %ešit chudo-
bu ve sv�W�, ale ve skute�nosti byly samy p%t�i-
nou problému se svými programy strukturálních
úprav, které se stávaly nástroji nových forem
ekonomického kolonialismu.

Abychom p%iblížili tyto události t�m, kte%í
tuto dobu po%ádn� nepamatují, a osv�žili vzpo-
mínky t�m, kte%í se na nich na stran� protestu-
jících aktivn� podíleli, rozhodli jsme se pro
vydání této kapesní brožury. V ní Sergej Fomi-
�ov, aktivista radikálního ekologického anar-
chistického hnutí Ochránci duhy, popisuje svou
návšt�vu Prahy a následn� ú�ast na protestech
ve švédském Göteborgu, kde se ve dnech 14. až
16. �ervna 2001 konal summit Evropské unie.

Pražské události nám zprost%edkovává �lov�k,
který  vidí  Prahu  i  d�ní  v  ní  zvenku,  což  sice
P-že p%inést pár drobných nep%esností, ale spíš
S%ekvapí dobrou informovaností o místních po-
P�rech a situaci v té dob�. Hlavn� ale úvodem
seznamuje s tím, jak byla globalizace vnímána
a jak vznikaly velké alterglobaliza�ní akce. Ter-
mín alterglobaliza�ní bychom rádi zd-raznili,
protože lépe vystihuje podstatu hnutí proti
ekonomické globalizaci. V p%ekladu zápisk- však
ponecháváme trochu zavád�jící pojem antiglo-
baliza�ní, který byl tehdy užíván i v hnutí, než
došlo k jeho zp%esn�ní, a v médiích, kde nikdy

k jeho reflexi nedošlo, což mainstreamové ko-
mentátory vedlo k trapnému omílání údajných
paradox- v chování antiglobalist-.

Sergej se nesnaží být nijak „objektivní“, po-
pisuje protesty z pohledu zahrani�ního demon-
stranta, avšak aniž by m�l tendenci n�jak je
idealizovat. Z Ruska je zvyklý na tvrdé represe,
avšak tyto návšt�vy Evropy plné policejní zv-le
ho utvrzují v tom, že i p%es výrazn� liberáln�jší
prost%edí je na po%adu dne mluvit o „kon�ící
evropské demokracii“. Tvá%í v tvá% policejní
st%elb� ostrými do lidí v Göteborgu mu Evrop-
ská unie p%i summitu potvrdila svou represivní
podstatu  a  to,  že  demokracie  je  tu  jen  pro
Q�koho, kdo ur�uje nebo slep� následuje status
quo,  nikoli  už  pro  ty,  kdo  se  mu vzpírají  nebo
se do n�j prost� nehodí. To ale autor ješt�
nev�G�l, že brzy budou napsány nové kapitoly
represe v podání „demokratických“ stát-, jako
nap%íklad krvavé policejní %ád�ní v italském
Janov� p%i summitu G8 m�síc po Göteborgu
nebo opat%ení na plošné sledování komunikace
obyvatel a r-zná vále�ná tažení po 11. zá%í.

52 stran A6. 30 K�.

Benefiöní Sounds of Anti-Fenix
Ve spolupráci AF a Chyba records vyšlo v zá%í

benefi�ní CD s názvem Sounds of Anti-Fenix.
Hudebn� na n�j p%isp�li Scalp, Remek, OiOiPi-
ratoi, Kolona feat. Eia, Potm�, Gattaca, Mor-
row a další. Výtvarné a rukod�lné práce poskyt-
la  AF.  Cena cédé�ka  je  50  korun  a  víc  –  podle
toho, jak moc se rozhodnete p%isp�t stíhaným
„terorist-m“ v kauze Fénix.
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Anarchistický ÿerný k�íž je celosv�tov� rozší�ená iniciativa, která se v rámci anarchistického a širšího antiautori-
tá�ského hnutí stará o pomoc a podporu stíhaným a v�zn�ným aktivist�m a aktivistkám. V�nuje se informování
o jednotlivých kauzách, shán�ní právní a finanÿní pomoci stíhaným a projev�m solidarity v�zn�ným.ABC

3þinášíme report napsaný tøsnø po skonöení
odvolacího soudu našeho kamaráda Igora
Ševcova. Podle rozsudku Vrchního soudu
v Praze Igor nesmí navštívit sportovištø,
kulturní akce, manifestace (demonstrace,
pochody) a ostatní akce poþádané anarchis-
tickým hnutím po dobu tþí let. Vøtšinø lidí se
takový rozsudek jeví jako mírnøjší než
vyhoštøní na dva roky, ale není öemu tleskat.

Menší místnost nemáte?
Dlouho se hovo%ilo o tom, jak bude probíhat

odvolací soud a najednou je to tady. Už od
rána pobíhá po sítích screenshot Ov�i�kova
facebookového profilu, kde mluv�í prezidenta
Miloše Zemana vypo�ítává seznam osobností
a institucí, které podporují levicový extremis-
mus. Vypsal tam všechny, kdo si dovolili pole-
mizovat o Igorov� vin�, v�etn� kateder �eských
univerzit nebo bývalého kandidáta na preziden-
ta,  filozofa  Jana  Sokola.  Je  vid�t,  že  používá-
ním našeho hesla „Všichni jsme teroristé“, kte-
rým se  snažíme vzít  tak  vážný  význam tomuto
nesmyslnému termínu používanému k zastrašo-
vání spole�nosti, jsme blíže k pravd�, než by-
chom si sami mysleli.

S blížící se �trnáctou hodinou p%ibývalo p%ed
soudní síní lidí, a proto p%išla žena, která to
P�la organiza�Q� na starosti, aby nám oznámi-
la, že v místnosti je pouze 25 míst, a proto se
bude chodit po jednom za koordinace justi�ní
stráže. Opravdová kapacita lavic byla 16 zadk-.
Na to se nedá %íct nic jiného než: „To si d�láte
prdel, né?!“ Copak se tak bojíte, že by v�tší
množství lidí vid�lo na vlastní o�i, jak vypadá
�eská justice? Nebo by snad p%išly ty „sociální
vazby“,  které  tady  Igor  p%ece nemá (a  n�kolik
desítek jich tak muselo �ekat za dve%mi)?! Aby
si „Igorovy vazby“ zkrátily chvíli, vyrazily za
roh, kde je ve vazb� pro zm�nu další anarchis-
ta Martin Igna�ák, aby ho hlasit� pozdravily.
Tam na n� ne�ekal nikdo jiný než starý dobrý
kapitán Kavka. Nejtajn�jší ze všech tajnejch.

Kronštadt v soudní síni
Soudní lí�ení tedy mohlo za�ít. Policista,

který se šklebil, jako kdyby sn�dl �ty%i citróny,
napomenul lidi na chodb�, že p%es n� není nic
slyšet. Už ale zapomn�l vyhubovat p%edsedovi
odvolacího soudu, soudci Petru Píšovi, aby
S%estal šeptat a za�al mluvit tak, aby ho slyšet
bylo. Celý proces probíhal celkem rychle. Soud-
ce zrekapituloval obžalobu a rozsudek nižší
instance. P%H�etl Igorovu výpov�� a citoval
soudkyni Bed%ichovou, že vyhošt�ní na dva roky
je nejnižší možný trest, a znovu nezapomn�l
zd-raznit Igorovu anarchistickou p%íslušnost
a snad i �lenství ve „Spole�nosti Alerta“. P%i
od-vodn�ní odvolání Igor-v advokát Kožoušek
upozornil hned na n�kolik základních aspekt-,
ve kterých podle n�j m�stský soud pochybil
nebo rozhodl nesprávn�.

Zaprvé uvedl, že soud stále jedná, jako by
Igor mohl úto�it na ministra obrany, jen soud

„bohužel“  nezískal  dost  d-kaz- na  to,  aby  to
prokázal. Vcelku odhodlan� poukázal na to, že
vyšlo najevo, že obžalovaný nem�l žádný vztah
s ministrem ani jeho rodinou, dokonce ani ne-
Y�G�l, kdo ministrem obrany �R je. Obžaloba
nem�la žádné p%ímé ani nep%ímé d-kazy krom�
podivn� (bez ú�asti obhájce) prokázané shody
pachové stopy. Zato Igor m�l záznam kamery
z koleje, záznam z log- na internetových profi-
lech apod. Kožoušek %ekl, že útok mohl klidn�
být zinscenovaný nebo ho mohl provést t%eba
Q�kdo z rodiny. Dále poukázal na to, že obžalo-
ba z podílení se na ni�ení cizí v�ci p%išla až p�t
P�síc- po samotné akci, na které se sprejova-
lo. Policie pravd�podobn� od za�átku v�G�la,
že  to  natá�el  Igor,  ale  až  když  se  jim  za�al
rozpadat p%ípad terorismu, spojili to s natá�e-
ním sprejování.

Dále uvedl, že soud hovo%í o tom, že celou
akci  zinscenoval  Lukáš  Borl,  jako  by  už  za  to
byl  odsouzený  a  jako  by  to  na  celé  v�ci  m�lo
Q�co m�nit. Soud také špatn� vyhodnotil výle-
ty,  když  psal,  že  Igor  jezdí  po  Evrop�,  aby
zakládal boj-vky. Vysv�tlil, že šlo o studijní
výlety, na kterých Igor byl s rodi�i. V rozsudku
se píše, že jednou v Barcelon� nastoupil do
letadla  a  tam  jeho  stopy  kon�í.  Na  to  Igor
vtipn� reagoval,  když  %ekl,  že  to  zní,  jako
kdyby se vypa%ilo celé letadlo i s cestujícími,
ale že by se sta�ilo podívat do jeho pasu, aby
se zjistilo, kde a kdy vystoupil a jak dlouho se
tam zdržoval. Ale to už by holt nep-sobilo tak
konspira�Q�. Obhájce Kožoušek pak poukázal
na to, že použitím rozší%eného hesla „Odpor
žije,  boj  pokra�uje“  se  t�žko  dá  tvrdit,  že
obžalovaný je �len Asociace Alerta. Navíc
argumentoval, že tetování je t�žko d-kaz
toho, že n�kdo p%ipravuje ostatní radikály na
st%ety s policií, a chtít po n�kom, aby se
v soudní síni vysvlékal a ukazoval další tetová-
ní, je víc než ponižující.

V dalším bod� advokát zd-raznil, že skutek
není v-bec trestným �inem a t�žko m-že n�kdo
natá�et, zárove� hlídat a ješt� navíc vyjad%ovat
psychickou podporu. Video navíc bylo sest%íha-
né a v dob� natá�ení už Igor nic neskandoval.
Jak správn� podotkl: „Kdo natá�í, nem-že hlí-
dat.“ Navíc to nebyl Igor, kdo video dal dohro-

mady a zve%ejnil. V posledním bod� obhajoba
%ekla, že soud by nem�l být tolik zpolitizován
a nem�l by používat p%íslušnost k anarchistické-
mu hnutí jako argument spole�enské škodlivos-
ti. K samotnému trestu ješt� Kožoušek uvedl,
že pro Igora není nejnižším možným trestem,
ale naopak velice p%ísným za tak marginální
�in. „Dva roky tu žije, nau�il se perfektn���es-
ky, výborn� studuje, postavila se za n�j univer-
zita v Plzni i pražská UK a hodlá tu z-stat a na-
dále studovat. Jeho matka sem �asto pracovn�
jezdí a vzhledem k jeho v�ku si tu vytvo%il
mnoho dobrých známých a p%átel.“

V p%ípad� trestu navrhl podmínku nebo ve%ej-
Q� prosp�šné práce. Igor m�l tentokrát dva
obhájce a jeho druhý advokát, Pavel �ižinský,
ješt� dodal, že takový trest pro politického
aktivistu z Ruské federace je nep%ípustný, a do-
konce samotný skutek je na hran� trestného
�inu a za trestný �in se považovat nedá. Dodal,
že „pro Igora by bylo vyhošt�ní konec spole�en-
ského a studijního života i politického aktivis-
mu“. Igor ješt��%ekl, že nesouhlasí se soudkyní
Bed%ichovou, která mu p%ipomenula, že po
dvou  letech  se  m-že  vrátit  a  pokra�ovat  ve
studiu. Podle Igora je jasné, že po dvou letech
mu už vízum nikdo nedá, studium mu ute�e
a podotkl, že soudkyn� si neuv�domuje, jak je
pro cizince t�žké se do �R legáln� dostat a za-
�ít zde studovat.

Státní zástupkyn� se nechala slyšet, že rozsu-
dek nižší instance je v souladu s jejich návrhem
a že  musíme brát  z%etel  na  to,  že  Igor  je  p%í-
slušníkem anarchistické scény a trestný �in se
navíc odehrál na „nepovolené demonstraci“.
Odvolání proto shledala jako ned-vodné. Soud-
ce zamítl p%edvolání sv�dkyn�, která m�la mlu-
vit o osudu politických aktivist- a vyhošt�ní do
Ruska. Jediný p%edvolaný sv�dek byl docent
Marek Jakoubek, který na otázku, jestli s Igo-
rem byly n�kdy problémy, %ekl, že Igor je opak
násilného studenta. Kožoušek nakonec navrhl
naprosté zrušení trestu a zprošt�ní obžaloby.
Státní zástupkyn� naopak trvala na ponechání
rozsudku i trestu. Soudce i p%ísedící byli p%evle-
�ení kabáti, bývalí �lenové KS�, a tak proces
proti anarchistovi trochu p%ipomínal Kronštadt
v soudní síni.

konto abc – 8760190237/0100

My už ti ty anarchisty z hlavy vyženeme!

abc-cz@riseup.net
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Seš v æechách, tak si moc
nevyskakuj!

Na p-l �tvrtou byl nahlášený rozsudek. V míst-
nosti to vypadalo, jako když paní u�itelka
S%estala hrát na klavír a kdo nemá židli�ku,
musí z kola ven. Tady ale bylo bez židli�ky více
lidí než t�ch, na které se dostalo. A rozsudek?
Igor se nesmí t%i roky zú�astnit žádné sportovní
�i kulturní akce nebo manifestace a další akce
po%ádané anarchistickým hnutím, jako jsou
demonstrace, pochody, benefity apod. Co to
S%esn� znamená, ješt� nevíme. Ani advokáti si
nebyli jisti. Je pot%eba po�kat na písemné vy-
jád%ení a nastudovat paragraf.

Ale v praxi to znamená, že kdykoli tajnej
nebo netajnej policajt uvidí Igora na akci,
kterou zhodnotí jako jednu ze zakázaných, Igor
se dopustí ma%ení ú%edního výkonu a m-že jít
sed�t na t%i roky. Navíc z%ejm� dostane proku-
rátora, u kterého se bude muset hlásit ve dny
velkých akcí, mobilizací a demonstrací. Soudce
%ekl, že ni�ení cizího majetku p%esahuje svobo-
du projevu, Igor je stále stoupenec anarchistic-
kého hnutí (ten nejv�tší zlo�in a to jediné, co
P-že spojit údajný útok s natá�ením sprejer-
ství) a navíc to byla nenahlášená manifestace.
Co tam má teda co natá�et, holomek jeden.

Jak „správn�“ soudce poznamenal, p%ijel
z cizí zem� a ješt� se tady dopouští trestných
�in-.  Na  to  má  ale  stát  nástroje!  „Hodnotili
jsme okolnosti obžalovaného, %ádn� studuje
vysokou školu a je velice dobrý student, což je
podstatná okolnost. Pokud by byl vyhošt�n,
S%edstavovalo by to velký zásah do jeho života
a  vznikla  by  velká  otázka,  jestli  by  ve  studiu
mohl pokra�ovat.“ Tím obhájil soudce Petr Píša
zm�nu trestu. Nezm�nil rozsudek, pouze trest.
Jinými  slovy  %ekl,  že  chápe  Igorovy  vazby  na
�R, ale: dob%e studuj, pracuj, konzumuj a se-
kej latinu, jinak uvidíš! Prost� onu spoustu
vazeb Igor nem-že nadále mít, protože by ho
Q�jaký špicl mohl vid�t a %íct, že hraní fotbalu
nebo procházka s kamarádem je jedna z mnoha
aktivit, na které se nesmí podílet.

Není dÿvod se radovat
Rozsudek je rozhodn� p%íjemn�jší než vyhoš-

W�ní, ale je to stále v�zení. Nemožnost podílet
se na politicko-sociálních aktivitách, organizo-
vat se, hrozba trestu �íhající za každým rohem,
to  je  pro  každého  �lov�ka,  který  se  nemíní
spokojit s všudyp%ítomnou hierarchií, naprostou
degradací. Trest, který doslova uždíbne štipec
a drží odsouzeného pod totální sebekontrolou.
Navíc ve sv�W�, který stále více p%ipomíná v�-
zení. Tresty jako tento nebo domácí v�zení na-
pomáhají vytvá%et dojem, že je všechno tak
Q�jak  v  po%ádku  a  více  lidí  takové  v�zení  ak-
ceptuje nebo dokonce takový rozsudek vidí jako
úsp�ch, se kterým by se m�l odsouzený smí%it.

Rozší%ení v�zení za zdi v�znic ale akorát
pomáhá  tyhle  zdi  p%et%ít  na  barvu,  která  je
pro okolí neviditelná nebo p%ijatelná. To, co
v diktatu%e lidi vidí jako nep%ijatelnou represi
a obecn� se proti ní staví s odporem, to v de-
mokracii vnímáme jako n�co pokrokového
a považujeme to za spravedlivé. Tato nevidi-
telná penetrace sebefízlování, všudyp%ítomné
kontroly a neviditelných v�zení do našich živo-
W- vytvá%í tolik úsp�šný a lidmi p%ijímaný sys-
tém. Uvidíme, jestli se Igor bude snažit s roz-
sudkem n�co d�lat, p%ijme ho nebo se na n�j
prost� vykašle, bude následovat své srdce
a uvidí, co bude dál. T�žko %íct, každopádn�
má naši plnou podporu a solidaritu.

Pokud Igora chcete podpo%it, negratulujte mu
k „úsp�chu“ a spíš se ho zeptejte, jak mu m--
žete pomoct tuto nelehkou situaci zvládnout.

3%evzato z antifenix.noblogs.org

Dne 2. 8. 2016 zaöal soudní proces v kauze
Fénix. Pþedsedkynø soudního senátu Hana
Hrnö¹þová se po celou dobu chovala jako
nervózní uöitelka tøsnø pþed prázdninami.
My jsme se cítili jako žáci 5. A.

Den první
Vybrali nám t%ídu, o kterou je jinak velký

zájem, takže se tam vešel u�itelský sbor
(t%t�lenný soudní senát a státní zástupce Pa-
zourek), �lenové Sdružení rodi�- a p%átel školy
(obhájci) i celá naše 5. A. Vylou�eno bylo jed-
no nemluvn�. V 5. A se používá nová výuková
teroristická metoda (Fénix), takže na výuku se
S%išli podívat i noviná%i.

Nejzlobiv�jší žáci sed�li jako vždycky v první
lavici. Hrn�t%ová ud�lala docházku. $ekla, že
zlobiví žáci byli p%ítomni osobn� a poškolák
Igna�ák byl „%ádn� p%edveden“ (p%ivedla ho
W�žce vyzbrojená v�ze�ská eskorta se psem).

Potom %ekla Pazourkovi, aby zahájil výuku.
8�ební látka byla na téma obžaloba, a když
mluvil o napojení žák- z první lavice na mezi-
národní alianci (CCF/IRF), t%ída se chechtala.
„Jestli nebudete v klidu, tak pudete ven,“
napomenula nás Hrn�t%ová. Pazourek p%ed�ítal
o popálení policist-, %ekl i slovo „pyj“. A taky
%ekl slovo „molotov“. Pak za�ala Hrn�t%ová vy-
volávat. K tabuli šla první Pavlovská. $ekla, že
se vyjád%í, ale na nic nebude odpovídat. Vy-
práv�la hodn� o Petrovi a Robertovi, kterým se
v této výukové metod��%íká policejní provoka-
té%i. Ten brejlatej u�itel se jí zeptal, jestli je
Petr sova, nebo agent. Odpov�G�la na jedni�-
ku.

Vyvolávání pokra�ovalo a Hrn�t%ová se kaž-
dého  ptala,  jestli  ten  papír,  co  mají  v  ruce,
budou �íst (�íst z papíru smí totiž u nás jenom
X�itelé).  K  tabuli  šla  Zezulová,  která  si  zapo-
mn�la žákovskou. Nedává �asto pozor. V�G�la
akorát, že spolužáci hrajou hru.

Pak šla k tabuli Š�ambová. Nejvíc mluvila
o pejskovi. Toho ale Hrn�t%ová neza%adila mezi
žáky,  i  když  ví  n�co  o  slou�i  v  lahvích,  co  se
zakopávaly.  Vyvolaná  %ekla,  že  kdyby  jí  ten-
krát  na  výlet� s  lahvemi  n�kdo  ze  spolužák-
%ekl, že má hlídat, hlídala by pejska. Pak zvo-
nilo na malou p%estávku a Hrn�t%ová nás pustila
na chodbu.

� � �

Po p%estávce šel k tabuli Igna�ák. Zkoušeli
ho z toho samýho jako Zezulovou. „Hráli jsme
hru, abych je nachytal p%i porušení zákona
a provokaci trestné �innosti,“ povídal. Hrn�t%o-
vá cht�la p%H�íst n�jaké jméno, ale nešlo to.

K tabuli šel Sova. Hovo%il zeširoka. O agen-
tech nebo o tom, jak policejní provokaté%i
cht�li  bránit  práva  zví%at  a  jedli  v  motorestu
sví�kovou uva%enou z mrtvých zví%at. V jeho
referátu taky zazn�lo, že provokaté%i cht�li
ozna�eným náck-m lámat nohy. „To je asi styl
policist-,  ale  ne  náš.  Pardon.“  Pak  %íkal,  že
policie tvrdí, že je tu Sí+ revolu�ních bun�k,
„a ví o ní prd“ (není divu, že musí sed�t
v první lavici, když takhle mluví p%i zkoušení).
Referát zakon�il vysv�tlením, že anarchistické
hnutí se chrání p%ed takovými živly, jako je
policie. Pak byla velká p%estávka.

� � �

Po p%estávce byl samej výklad. Hrn�t%ová se
naštvala,  protože  �etla  z  blbýho  papíru  a  n�-
kdo  ze  SRPŠ  ji  na  to  upozornil.  Za�ala  pak
trochu t%ískat t%ídnicí do katedry. Výklad jsme
P�li na téma posudk- znalc- (soudních), co
píšou u�ební osnovy pro p%edm�ty balistika
(munice, výbušniny, pyrotechnika), zdravotnic-

tví – psychiatrie a psychologie, kybernetika.
K tabuli šel n�kolikrát Sova.

� � �

Ješt� že jsme dneska nepsali diktáty, proto-
že Hrn�t%ová ob�as nem-že p%H�íst t�žký slova.
Moc jí nešel insurekcionismus, environmentál-
ní, voice of anarchopacifism, administrativní,
ostrakizace ani subverze.

� � �

Na poškoláka Igna�áka si snad zasedli, jedi-
ný nesm�l p%i vyu�ování pít. A to pijeme
všichni jenom vodu. Když skon�ila škola a šli
jsme ze t%ídy, na chodb� stál policejní pes.
Jak uvid�l Pazourka, vztekle se rozšt�kal.
Pazourek %ekl: „Asi tu nejsem oblíben.“ Jeden
od nás z 5. A na n�j zavolal: „I ten pes pozná,
že žaloba stojí na chatrných nohou.“

Den druhý
Dneska se ve t%íd� trochu %ešilo oble�ení.

Samopalník  trval  na  tom,  že  si  p%ítomné  žá-
kyn� v poslední lavici musí sundat �epice,
a o zprost%edkování požádal školníka (justi�ní
stráž). I na nást�nce v soudní budov� se ale
píše, že si žákyn� mohou pokrývku hlavy pone-
chat, takže si ji ponechaly. Na jeho nové nalé-
hání za%ídila sundání �epic Hrn�t%ová.

� � �

Výklad nové látky se ve st%edu týkal povsta-
leckého anarchismu a páté kolony. Obrázek
k páté kolon� bychom našli nap%. na lýtku žáka
Sovy. Na obrázku padá klí� mezi ozubená kola,
�ímž by logicky došlo k jeho zaseknutí. N�kdy
se  místo  klí�e používá  mrkev.  K  tabuli  šel  So-
va. Klí� a mrkev doplnil o knihu a vidli�ku.
Hrn�t%ová �etla sloh Aliasové, která si st�žo-
vala na spolubydlícího, který se moc nemyl.
7%ída se smála. Hrn�t%ová nás jako vždycky
napomenula, jen ne%ekla jako normáln�, že
pudeme za dve%e, ale že nechá vyklidit sí�.

� � �

Z následující audioexpertízy jsme si nic
nezapamatovali a k tabuli nikdo nešel.

Hrn�t%ová %ekla, co bude p%íšt�, až p%ijede
z lázní: zkoušení agent- VO-0049, VO-0101,
VO-0105, �. 312 Alexandra Maška (ne, toho
vlastn� ne), frontální výklady externích vyu�u-
jících (soudních znalc-) z oboru dopravy
a soudního léka%ství, zkoušení sv�dk-, poušt�-
ní cédé�ka (bude muzika). K tabuli šel Sova.
Navrhl, aby p%išla i komisa%ka Pálfyová a vrch-
ní inspektor Ko%ínek. Pak šel k tabuli ješt�
Igna�ák, že by rád, aby se poušt�lo víc nahrá-
vek, hlavn� ty z léta. Pazourek opá�il, že ten-
to domácí úkol ÚOOZ asi nesplní. Pak zazvoni-
lo na velkou p%estávku.

� � �

Poslední hodinu p%ed prázdninami se %ešila
poškola (žádost obžalovaného o propušt�ní
z  vazby).  Za�al  Pazourek,  pak  byl  vyvolán
notorický poškolák Igna�ák, potom p�kn� pro-
mluvil �len SRPŠ (jeho obhájce). T%ída tleska-
la. Pak jsme museli všichni ze t%ídy a z-stala
tam jen Hrn�t%ová a ješt� dva. Když nás zase
pustili  do  t%ídy,  Hrn�t%ová  a  ty  dva  potvrdili
poškolu (zamítli žádost o propušt�ní z vazby).
Zd-vodnila to tím, že se soudní senát %ídil sta-
noviskem Vrchního soudu a záruky mu nesta�í.
7%ída zahu�ela, Hrn�t%ová za%vala: „Ticho!“

I když zazvonilo, necht�lo se nám ze t%ídy,
protože jsme tam museli nechat poškoláka
s kulomet�íkama. Zdržovali jsme, dokud nás
Hrn�t%ová nevyhnala na chodbu. Když ho eskor-
ta odvážela autem, aspo� jsme na n�j volali.

Prázdniny budou až do t%etího %íjna do 9.30.
Budeme už v nové u�ebn�, %íkaj tomu jednací
sí� a najdete ji ve t%etím pat%e �. 301.

Povídka ze soudu
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Nemít v lásce policii je normální
Podobn� jako �erní i bílí obyvatelé

G�lnických  �tvrtí  v  USA,  ani  my  anar-
chisté  policii  v  lásce  nemáme.  To  je
pochopitelné. Lžou, zabavují nám v�ci,
mlátí nás, v�zní nás a d�lají z nás tero-
risty. D-vod- pro� nenávid�t policii je
však mnohem víc.

Pokud jste �ernoch nebo latino
a k tomu ješt� rezident d�lnické �tvrti,
máte v Americe zaru�enou šanci, že
vás zastaví policejní hlídka. Zpáte�nic-
ky smýšlející �lov�k na to ihned argu-
mentuje, že se jedná o oprávn�nou
prevenci, jelikož ve v�zení se nachází
procentuáln� víc �ernoch- a latinos
než ve spole�nosti, mají tedy v�tší
sklony ke kriminalit�. Takový argument
je k smíchu. Pokud bychom stejnou
logikou nahlíželi na procentuální složení rekrut- ve Vietnamu, museli
bychom %íci, že �ernoši a latinos mají v�tší národní cít�ní než bílí Ameri-
�ané. My však víme, že americká armáda soust%edila sv-j nábor do Viet-
namu na chudé d�lnické �tvrti, kde je jednoduše v�tší procentuální
zastoupení nebílých Ameri�an-. A podobn� to platí pro policii. Policie
neuplat�uje zákon, ale vybírá si, který zákon uplatní a na koho. 80 % lidí
v New Yorku zastavených policií jsou �ernoši nebo latinos, kte%í tvo%í
25 % a 28 % populace metropole. A v�ze�ský systém v USA velmi úsp�šn�
eliminuje po�et nezam�stnaných. 2,2 milionu Ameri�an- se nalézá
v národních basách, další 4,5 milionu jsou v podmínce, což celkem obná-
ší 6,7 milionu lidí, tedy každého t%icátého pátého dosp�lého.

Kdejaký policajt je normální �lov�k, který pot%ebuje prost%edky
k obživ� jako každý jiný. Jakmile ale oblékne uniformu, veškeré otázky
a  lidství  musí  jít  stranou  a  je  t%eba  plnit  rozkazy.  To  je  jejich  strohý
popis práce. Jist�, �ástí policejní práce je ochrana ob�an- a jejich ma-
jetku a d�lá se kolem toho %ádný humbuk, díky n�muž se mnozí lidé víc
bojí p%ípadných zlod�M-, násilník- nebo t%eba uprchlík- než ozbrojené
složky, která v první %ad� hájí zájmy vládnoucích elit. Tato situace privi-
legovaným náramn� vyhovuje: �ím víc se plebs bojí sám sebe, tím mén�
má námitek proti vlastnímu podman�ní, tím více žádá posílení policie.
Jenže policii se nikdy nepoda%í eliminovat pouli�ní kriminalitu nebo
domácí násilí. Její úlohou je udržovat status quo, držet monopol na
násilí a pomocí n�ho kontrolovat spole�nost.

Když  za�aly  státy  v  18.  a  19.  století  ustanovovat  první  profesionální
policejní síly, jak je známe dnes, d-vodem nebyl boj s kriminalitou, ale
pod%ízení spole�nosti centrální, státní autorit�. V té dob� hnala pr-mys-
lová revoluce venkovany do m�st a za velmi chaotických podmínek se
rozr-stala m�stská chátra stejn� rychle jako bohatství pr-myslník-.
Takovou situaci prost� nebylo možné bez násilí udržet. Proti vzpurným
dav-m nejprve zasahovala armáda, a ostrými. To však vedlo pouze
k výrob� mu�edník- a ješt� v�tším bou%ím. Bylo pot%eba ustanovit novou
bezpe�nostní složku, která zvládne dav pokud možno nesmrtícími meto-
dami.

Násilné zlo�iny bývají op%edeny senza�ními p%íb�hy. P%íb�K- o sym-
patických lumpech ubývá. V �eské republice stát skrze kulturní fond
op�vuje i �etníky prvorepublikové, císa%ské, a dokonce i protektorátní.
9�%te, že to žádní sympa+áci nebyli a setkání s nimi smrd�lo velkými
trablemi. �echoslováci mají holt krátkou pam�+. Povahu prvních americ-
kých policejních sil se tak dob%e zast%ít nepoda%ilo. Jedna z prvních
profesionálních jednotek se rekrutovala v Charlestonu v Jižní Karolín�
z otroká%ských hlídek. Jejich hlavní náplní bylo nahán�t zb�hlé otroky
a potla�ovat jejich vzpoury.

Úloha policie se postupem �asu rozší%ila, jelikož státní pokladny za�aly
být závislé na akumulaci kapitálu, a lidové proh%ešky proti soukromému
vlastnictví tak p%edstavují pro mocenské struktury jednu z nejv�tších
hrozeb. Na tohle už policie nesta�í a �ást její práce se p%esouvá do ma-
fiánských struktur bezpe�nostních agentur. „�erných šerif-“ je v USA víc
než milion a p%evyšují po�et policajt-, kte%í se tak mohou šet%it na sv-j
S-vodní úd�l, kontrolu vzpurných dav-.

Ne náhodou se protipolicejní bou%e v Americe objevují v dob�, kdy na
místní obyvatele za�ínají tvrd� dopadat d-sledky finan�ní krize a násled-
né neoliberální lé�by. Policie v první linii chrání nespravedlivou d�lbu

produkce a sklízí pat%L�ný hn�v pracujících, nezam�stnaných, student-,
penzist-, zadlužených absolvent-, �erných i bílých. A tak NSA piln� po-
kra�uje v práci a každý den zachytí a do své databáze za%adí tém�% dv�
miliardy e-mail- a telefonních hovor-, což se netýká jen Ameri�an-
– její chapadla sahají daleko za hranice USA. �ím nespravedliv�jší je
distribuce zdroj- a moci, tím víc síly je pot%eba na její udržení.

Máme rádi spravedlnost a svobodu, a proto nemáme rádi policii. Máme
rádi spravedlnost a svobodu, a proto policie, coby oddaný strážce kapita-
listického „po%ádku“, nemá ráda nás.

A3 – srpen 2016

Prezident Lynö
Ostrý letní žár m-že zp-sobit úžeh

a do�asn� zatemnit mysl. A na praž-
ských Hrad�anech se slunce opíralo do
hradních st%ech ostošest. �lov�k by si
%ekl, že práv� nevybíravé slune�ní
paprsky jsou p%t�inou toho, že hradní-
mu pánovi za�alo strašit ve v�ži. Slun-
ce je v tom však nevinn�. Symptomy
duševní slabosti m-žeme totiž pozoro-
vat dlouhodob� a stav pacienta se
nezlepšuje.

Pro� nevyužít toho, že stát funguje
jako soukromá pojiš+ovna pro odcho-
vance prognostického ústavu, kte%í si
mezi sebou rozd�lili moc a samolibými
úšklebky  to  dávají  všem najevo.  A  tak
Hrad dostane sto milion- na bezpe�-
nostní opat%ení, protože prezident Ze-
man se domnívá, že je možným cílem teroristických útok-. Jak jinak si
dodat na vlastní d-ležitosti a ješt� to nechat zaplatit ty pitomce, co pro
Q�j (nebo proti n�mu) hodili lístek do urny, nebo ty, co nikam nic neho-
dili a rad�ji šli na jedno to�ené, aby pak u stolu zopakovali staré moud-
ro, jak u koryta akorát vyst%ídá nažraný prase hladová svin�.
0-žeme te� hádat, jak velký kanón si vlastn� za ten obnos m-že opat-

%it. Evidentn� nic, co se dá nosit v kapse �i kabelce, to asi nebude. Men-
ší st%elné zbran� doporu�il spíše %adovým ob�an-m. Na mysli m�l nejspíš
hlavn� ty, kte%í v minulosti p%i xenofobních demonstracích sk%ípali zuby
S%i pohledu na antifašisty a volání „A+ žije Zeman“ prokládali rykem:
„Pus+te nás na n�!“

„Prezident se také vyslovil pro to, že by se ob�ané m�li kv-li teroris-
mu vyzbrojovat,“ uvedla poslední �ervencový den �eská tisková kance-
lá%. Po exhibici, p%i níž si prezident zanotoval, i když ty noty kroutil jak
paragrafy, s rasistou Konvi�kou na pódiu hymnu, se tak te� pro zm�nu
postavil do jedné %ady s rasistou Mat�jkou z SSO, který se také svého
�asu dal slyšet, že bude-li v ulicích víc st%elných zbraní, bude tam bez-
pe�Q�ji. Poslední dobou je trendy vydávat dojmy za pojmy a ignorovat
experty z konkrétních obor-. Stejn� jako odborné studie vyvrací blábol
o tom, že migrace je „%ízená invaze“, jiné zas dokazují, že spole�nost
plná zbraní je mnohem nebezpe�Q�jší a navíc se v ní projevuje necht�ný
efekt tzv. závodu ke dnu. Jenže takovými studiemi si demagogové
a populisti utírají zadky a v�%í, že stokrát opakovaná lež se stane prav-
dou. Nanešt�stí s takovou politikou slaví u mnohých úsp�ch. V�% v pito-
most a víra tvá ti dá do�asný pocit uspokojení.
0-že ale jít taky o prezidentovu vst%ícnost v-�i zbroja%ské lobby. Není

to tak dávno, co se poklonil zbrojovce Sellier & Bellot za to, jak rychle jí
rostou tržby a zisky za export munice do mnoha zemí sv�ta. A co teprve,
kdyby pomohl zvýšit i prodej tuzemský! P-vodn� si k tomu vybral armá-
du, ale asi to nebylo dost. Na okraj poznamenejme, že zbran� a munice
�eské výroby se ve velkém objevují v rukou diktátor- a v problémových
oblastech. Prachy sem, ale d-sledky, které tenhle krvavej kšeft zp-sobí,
D+ z-stanou za ostnatým drátem na hranicích Evropy nebo utopené ve
St%edozemním mo%i.

V Ústav���R, �l. 54, odst. 3 se praví: „Prezident republiky není z výko-
nu své funkce odpov�dný.“ (Mimochodem v Trestním zákoníku se to
ozna�uje jako „nep%t�etnost“.) Odhlédneme-li od toho, že se prezident
skute�Q� do puntíku podle tohoto odstavce chová, je z%ejmé, že co
neprošlo jeho spoluzp�vákovi Konvi�kovi, je u prezidenta trestn� nepo-
stižitelné. Pokud tedy nabádá majitele st%elných zbraní, aby je doma
neoprašovali jako suvenýr, ale používali je, staví se do pozice soudce
Lynche. Za chvíli  totiž m-že taky %íct, že to on stanoví, kdy bylo nutné

je projekt nást�nných novin, které každý m�síc vydává Anarchistická federace a vylepují ho její ÿlenové a ÿlenky.
3�idat se však m�že každý, kdo má zájem a rád by ší�il A3 ve svém okolí. Každé nové ÿíslo je ihned k dispozici ke
stažení v tiskové podob� na webu federace nebo si o n�j m�žete napsat na kontaktní e-mail.A3
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tyto zbran� použít. A není ani vylou�ené, že p%estane mluvit o zbrojních
pr-kazech. Populisticky se ohání nebezpe�ím terorismu, aby ospravedlnil
svou protihumánní štvavou politiku, a tak se brzy m-žeme do�kat i toho,
že bude beztrestn� podn�covat t%eba k preventivnímu lyn�ování. Vyslou-
žilce pro nový Ku-klux-klan posbírá na pódiích snadno.
�lov�k nevychází z úžasu a nev�%ícnými slovy „To se snad úpln� po-

sral“ komentuje s pohledem k Hradu každý nový blábol jeho šéfa, pop%í-
pad� jeho v�rných hradních poskok-. N�kdy p%ichází na mysl, jestli tam
z dlouhé chvíle nehrajou hru o v�tší pitominu. Standarta „Pravda vít�zí“
tak nad Hradem p-sobí velmi nepat%L�Q� a opravdu by se tam lépe vyjí-
maly ony �ervené trenky, s každým blábolem víc a víc pod�lané.

A3 – zá�í 2016

Na vøönou hanbu æechÿ
Jak  se  taky  pozná bezpáte%ní  podlé-

zavost politik- voli�ské p%ízni? Že ne-
mají odvahu nazývat v�ci pravými
jmény a p%i p%emalovávání skute�nosti
na r-žovo jsou schopni bezostyšn� lhát
a  manipulovat  s  fakty.  D-ležité  je
voli�e udržovat v blažené nev�domosti
a  pocitu,  že  oni,  politici,  jsou  ti  nej-
lepší p%edstavitelé toho nejlepšího
národa.

A tak máme zase jednoho popíra�e
s vysokou funkcí existující díky zdejším
plátc-m daní. Zatím nejslavn�jší byl
starý Klaus, který si objednal a v roce
1999 nechal vydat obskurní odborné
dobrozdání na téma tábor Lety. V n�m
se objevily tak závažné argumenty,
vyvracející fakt, že šlo o koncentrák,
jako nap%íklad konstatování, že asi �tvrtin� v�]�- se poda%ilo uprchnout
nebo byli propušt�ni. A „to se v koncentra�ních táborech nikdy ned�lo“.
Neboli �echy spravovaný koncentrák zdaleka nedosahoval takových ge-
nocidních kvalit jako ty n�mecké, takže si daný p%ívlastek prost� neza-
slouží. (Zp�tn� vítáme, že rozhodné pro terminologii tu bylo dnes tak
populární kvantitativní m�%ítko.) Klaus tehdy už jen zasv�cen� dodal, že
tam stejn� nejvíc lidí um%elo na tyfovou epidemii, protože se nemyli,
a ne na to, na co se tradi�Q� v koncentráku umírá.

No a nej�erstv�jším popíra�em romského holokaustu je pro zm�nu jiný
šarmantní elegán (s �erstvou slušivou bradkou) – Babiš. D�jinný výklad

pronesl p%íhodn� p%i zahájení nového školního roku. Babiš má indiánské
jméno „Lhá% a zlod�j“, které dostal od kolegy politika Kalouska (který má
zas  od  Babiše  indiánské  jméno  Ten,  který  „nakradl  ty  miliardy“).  No
a Lhá% a zlod�j mluví, jak mu zobák narost, takže to bylo trochu srozumi-
teln�jší než n�kdejší Klausovy intelektuáln� zabarvené narážky. $ekl
prost�, že „to, co píší v novinách, ti blbe�ci, že tábor v Letech byl kon-
centrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“

Škoda, že �as tak letí. Pozná se to t%eba na tom, že Lhá% a zlod�j za to
nesklidil úpln� všeobecný aplaus ani ticho po p�šin�, jak by tomu bylo
v devadesátkách. Hned jak rozumbradovi došlo, že ne všichni potenciální
voli�i dobrého hospodá%e jsou bílí vlastenci ze severu �ech, co p%es
strom nevidí les, vysv�tlil, že nemá problém se omluvit. A že ty fundova-
né v�domosti nabyl, když mu je vypráv�l jeho „známý, majitel jedné
�eské firmy“. Asi n�jaký zapálený historiograf z %ad drobné �i v�tší bur-
žoazie. Snad by stálo za to i jemu vydat brožurku o tom, jak to s Lety
vlastn� bylo. Nebo ne? Pry� jsou �asy Klausových v�deckých vysv�tlení
o nutnosti dodržovat hygienu, chceme-li p%ežít rasistický lágr? Šestadva-
cet let od vybojování buržoazní svobody slova už je tém�% všeobecn�
známo, co byly Lety za�. Vždy+ i premiér Sobotka Babišovi doporu�il,
aby se zastyd�l. (To je pom�rn� vtipná rada, když uvážíme, že kdo se
u nás zastydí za vlastní blábolení, lži nebo zlod�jny, ten se v politice
Y�ru neuplatní. Zlod�j a lhá% je navíc pov�stný tím, že sám sob� proti%e-
�í b�hem jediného relativn� souvislého p%ívalu lingvisticky zajímav�
kroucených v�t.)

V �em je tedy problém? V neustále oživovaném anticiganismu, v nepo-
levujícím rasismu nemála bílých �ech-, v laciném p%edvolebním populis-
mu a v anachronicky vzývaném étosu práce. Kdo nepracuje, a+ nejí. A to
v  dob�,  kdy  i  pravi�ácké  plátky  píšou  o  tom,  že  v  zemi  neomezených
možností (USA) zam�stnavatelé s naprostou samoz%ejmostí protizákonn�
nevyplácejí zam�stnanc-m mzdy. Pracovat dneska v-bec neznamená, že
budou ti plaho�ící se chudáci mít dost pen�z aspo� na základní výdaje.
Takže jde evidentn� o to, aby hlavn� nem�li �as p%emýšlet o tom, kdo
jejich  situaci  doopravdy  zavinil.  Proto  mají  pracovat  a  jen  tak  budou
bráni za slušné. A budou po%ád dokola žvanit a poslouchat o t�ch líných
málo bílých… P%itom kdyby se ohlédli jen trochu zpátky, zjistili  by, jak
pochybné jsou dva základní pohádkové pilí%e dnešního režimu o tom, jak
poctivou prací k bohatství se dojde, a o tom, jak se pot%eby lidí prosazu-
jí skrze volené zástupce.

Historik Jan Tesa% napsal: „Tvá%í v tvá% plynové komo%e, gilotin���i
smrti vy�erpáním a epidemií v Letech si sice všichni byli rovni, ale n�-
kte%í byli mén� rovní. Tento historický skandál na v��nou hanbu �ech-
má dnes d-stojné pokra�ování v tom, že takto v-bec není poci+ován.“
A má pokra�ování i v blábolení mocichtivých �eských politik-. Jste hrdí
na to, že jste �eši? Dob%e vám tak.

A2: Španølská oböanská válka
Na za�átek bych cht�l p%edeslat, že jsem pravi-

delným �tená%em kulturního �trnáctideníku A2. Má
pro m� tu zvláštnost, že jsem se ho nau�il �íst od
konce,  asi  proto,  že  to  nejzajímav�jší  pro  m� je
zpravidla práv� tam. Navíc jsem u prvního �erven-
cového �ísla (14/2016) s pot�šením uvítal, že hlav-
ním tématem p%ipomn�lo 80. výro�í za�átku Špa-
Q�lské ob�anské války.

Pro anarchisty byla vždy tato krátká epizoda
v d�jinách velmi d-ležitá, protože šlo o jeden
z nejrozsáhlejších anarchistických pokus- o reali-
zaci myšlenek svobody a samosprávy. Pokus, který
byl nakonec, stejn� jako kdekoliv jinde, zven�í
násilím potla�en a utopen v krvi. Jakkoliv byla
špan�lská sociální revoluce vždy velkým tématem našeho hnutí, u p%íležitosti
letošního výro�í jsem zaznamenal jedinou vzpomínku, a to formou zve%ejn�ní
tematického p%ekladu v letním �ísle anarchistické revue Existence.

A2 se v�nuje Špan�lské ob�anské válce p%edevším optikou literární, a jak
zd-raz�uje již v editorialu, básník Pablo Neruda prohlásil, že „v intelektuál-
ních d�jinách neexistovalo pro básníky nic tak plodného jako špan�lská vál-
ka“. Tentokrát tedy ud�lám výjimku a vezmu to od za�átku, tedy od rozhovo-
ru o literární mód� ob�anské války se špan�lským literárním historikem
a kritikem, který p-sobí v literárn�-estetické sekci Nadace pro marxistická
bádání, Davidem Becerrou Mayorem. Podle n�j naprostá v�tšina sou�asných
knih využívá válku spíše jako kulisu, �ímž konflikt depolitizuje a zt�žuje po-
chopení politického a sociálního pozadí, které ho rozpoutalo. Podobný pohled
lze mít i na knihu Markéty Pilátové Hrdina od Madridu, kde z-stávají boje
o výklad minulosti stranou a jde zejména o to, jak se formují vzpomínky jed-
noho �eského interbrigadisty. Esej Michala Špíny vzpomíná na literáty, a+
špan�lské �i zahrani�ní, jejichž osud protkla Špan�lská ob�anská válka,

a p%ibližuje postoje literárního sv�ta k ní. Ty se z naprosté v�tšiny klonily na
stranu republiky. Neš+astný výsledek války znamenal i konec špan�lské avant-
gardní bohémy. Rubrika Poezie p%ináší ukázky z tvorby t%í špan�lských básní-
N-: Rafaela Albertiho, Antonia Machada a Manuela Altolaguirreho, kte%í byli po
porážce republiky nuceni odejít do exilu, dopln�né dv�ma grafikami Heliose
Gómeze.

Dobovou roli anarchist- p%ináší text Ani boha, ani pána od Zde�ka Rouse
a Ond%eje Sla�álka, který ve stru�nosti p%ibližuje podmínky, díky nimž v teh-
dejší  špan�lské  spole�nosti  anarchistické myšlenky tak  významn� zako%enily.
�lánek ale jako by rezignoval na srozumitelné p%iblížení anarchistické aktivity
E�hem sociální revoluce, stejn� jako na kontroverze a kompromisy s tím spo-
jené. Dva odstavce tomu v�nované totiž neumož�ují nic jiného než povrchní
letem sv�tem. A to je velká škoda, protože sv�t byl seznámen s konfliktem
zejména v dílech literát-, kte%í se v rámci interbrigád mezi anarchisty p%íliš
nedostali, aby mohli konfrontovat protianarchistickou propagandu vedenou
komunisty. Práv� interbrigádám se v�nuje text Ji%ího Nedv�da, který lze pova-
žovat za dobrý úvod k tématu internacionálního antifašistického boje. Asi
nejzda%ilejším  literárním  p%ísp�vkem  k  pochopení  toho,  co  se  ve  Špan�lsku
tehdy d�lo, z-stane Orwell-v Hold Katalánsku. Z%ejm� z toho d-vodu je tomu-
to autorovi v A2 v�nována jedna strana, a to konkrétn� II. a III. sbírce jeho
esej-, které vycházejí v nakladatelství Argo. Zajímavým p%ísp�vkem k tématu
je také popis  diskuse o  Špan�lské  ob�anské válce mezi  sou�asnými,  zejména
anglosaskými,  historiky.  Lze  z  n�j  vycítit,  že  a+ už  levicoví  �i  konzervativní
auto%i, jedni jako druzí p%istupují k p%edm�tu svého zkoumání z perspektivy
buržoazní demokracie, která je anarchist-m naprosto cizí.

Antifašismu se v A2 mimo hlavní téma dále v�nuje úvodní komentá%, jenž se
zamýšlí nad nebezpe�ím postfašismu, který nemusí být nutn� nijak svázán
s  masovým  hnutím,  nebo  na  pozadí  reportáže  z  �ervnové  antifašistické  de-
monstrace  v  Bratislav� komentá% k  fašistickým  tendencím  na  Slovensku.  V
�ísle najdeme samoz%ejm� jako vždy i zajímavé texty komentující d�ní v
kultu%e.
32 stran A3, 39 K�. (-jk-)

3�ehled tiskovin vydaných (nejen) v rámci antiautoritá�ského hnutí od uzáv�rky p�edešlého
ÿísla Existence: publikace anarchistických nakladatelství, regionální zpravodaje, informaÿní
listy autonomních center, ÿasopisy, ziny, knihy, brožury…Recenze
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Punk za cara Putina
Posm�šná hláška „punk is dead“ už dneska niko-

ho nepobou%í. Skomírající pochode� podvratného
náboje rebelské vlny staré 40 let nese ješt�� �ást
jejích následovník-, avšak velká �ást panká�- už
prost� jen konzumuje subkulturu, která je k mání
na volném trhu, a najdou se i tací, kte%í posm�šné-
mu r�ení dodávají na aktuálnosti p%íklonem ke
xenofobním plk-m svých fotr-.

Jsou ale místa, kde být panká�em, který (%H�eno
s  klasikem) neví,  co  chce,  ale  ví,  jak  toho dosáh-
nout, není procházka r-žovým sadem �i spíše dob-
%e osponzorovaným festivalem. Takovým místem je
bezesporu sou�asné Rusko, kterému pevnou rukou
vládne milostivý i trestající car Putin. Pokud chcete získat ur�itou p%edstavu,
jak se vede tamním punkovým rebel-m, kte%í do toho jdou naplno, doporu�uji
vám k p%H�tení dva knižní tituly, které u nás letos vyšly.

První vyšel s podtitulem „Zápisky z trestanecké kolonie“ a nese název Jak
ud�lat revoluci. Jeho autorku asi není nutno dlouze p%edstavovat. Jde o Na-
G�ždu  Tolokonnikovovou,  �lenku  punkové  kapely  Pussy  Riot  (ano,  to  jsou  ty
„kundy“, co o nich Zeman tak rozšafn� hovo%il).

Nejde o žádné souvislé vypráv�ní. Skoro každá stránka je zárove� kapitolou
a  skoro  každá  kapitola  je  o  n��em  jiném.  Z  nadhledu  však  tento  vzdálený
chaos tvo%í pom�rn� souvislý celek, seznamující s autor�inými postoji a vyprá-
Y�jící  p%íb�h  mladé  rebelky,  která  se  od  roku  2007  p%es  ú�ast  na  p%ímých
akcích um�lecké skupiny Vojna a hraní v punkové kapele dostala na dva roky
do trestanecké kolonie, ale také na titulní stránky sv�tových médií, protože se
jí poda%ilo vyprovokovat samotnou hlavu státu, bez jejíhož v�domí se v no-
vocarské Rusi nehne stéblo.

Zapome�te na filozofické traktáty, je to práv� punková p%ímo�arost, která
odkrývá cudn� zahalená místa státního a ekonomického útlaku, stejn� jako
vztahy mezi lidmi, kte%í jsou nuceni sloužit režimu v trestaneckých koloniích.
A stejn� p%ímo�aré a odzbrojující jsou i rady a výzvy, které autorka �tená%-m
S%edkládá, když mluví o kultu%e vzpoury. „Je to um�ní klást nepohodlné otáz-
ky, zpochyb�ovat a m�nit.“

Zám�rn� vkládáme recenzi na tuto knihu do tohoto �ísla Existence, jelikož
jednou z Nadiných p%edností je i schopnost d�lat si legraci sama ze sebe,
nejen se vysmívat sebest%edným politik-m, šíleným klerikál-m, tupým fízl-m,
sadistickým bacha%-m, p%edposraným ú%edník-m nebo sebezbožšt�nému
Putnovi. A umí být jízlivá i na adresu um�lc-. Navíc sama na sob� ukazuje, že
akce nekon�í posazením za m%íže. Velmi odvážn� se postavila za práva v�ze�-
ky� a jejich osud jí nep%estal být lhostejný ani po propušt�ní.

Popisuje i n�které akce, které p%edcházely punkové modlitb� v Chrámu
Spasitele, za kterou byla se svými kamarádkami odsouzena, i to, jak bylo
pot%eba nejprve trénovat „jak rychle utíkat p%ed fízly, jak d�lat um�ní bez
pen�z a být bezuzdn� odvážné“.

Na�a se nebojí vulgarism-, které asi nejlépe vykreslují popisovanou v�ze�-
skou realitu, a rozbíjí tak s lehkostí literární prudérnost. Zmi�uje rysy n�kte-
rých spoluv�ze�ky� a p%edstavuje je jako osobité a jedine�né lidské bytosti,
D+ už jsou jakékoliv a bez ohledu na skutky, které spáchaly.

Pussy  Riot  zkoušely  na  r-zných  místech  –  ve  sklep� kostela,  v  podchodu,
v opušt�né pneumatikárn�, a stejn� tak na r-zných místech vystupovaly
– v metru, v trolejbusech, na Rudém nám�stí, na lešení, na st%echách bar-…
3%L�emž je nejednou sbalili fízlové. „Feministický punk ti p%ivodí šílenství, ale
stojí za to, a tak mu nekla� odpor.“

Druhá kniha, na kterou chci upozornit, je Exodus od Petra Silajeva z kapely
Ted Kaczynski, který se v roce 2010 zapojil do kampan� proti kácení lesa
v Chimkách nedaleko Moskvy a následn� byl obvin�n z chuligánství a organizo-
vání masových nepokoj-. Nakonec opustil Rusko a žije se statutem politického
uprchlíka ve Finsku.

Petr ukazuje jinou stránku „punku v Rusku“, než
je dív�í a um�lecké %ád�ní Pussy riot. I p%es nejed-
nu veselou historku p-sobí kniha tíživým dojmem,
stejn� jako vále�ný obal desky každé druhé crusto-
vé kapely. „�lov�k, který se narodil v Rusku, to cítí
okamžit�.  V  popisu  bláznivých  rva�ek,  šílených
emocí a reakcí lidí, podivných historek pozná rod-
né m�sto a lidi,“ píše v p%edmluv� Igor Ševcov.

Antifašisté v Rusku na za�átku druhého tisíciletí
byli p�kná kvítka a s v�cmi se moc nemazali. Auto-
U-v styl je expresivní a kumulace „podivných histo-
rek“ dodává knížce sice silný náboj, ale vyznívá až
neuv�%iteln� a je t�žké odd�lit realitu od fikce.
Oproti Nad� je Petr spíš punk než aktivista, a to se
vším nihilismem, který k tomu pat%í. Místo konstruktivní rebelie se spíš chce
pomstít úsp�šným za neúsp�šné. Namísto %ešení vysoké politiky se drží ulice.
Napsat Exodus bylo pro Petra ur�itou autoterapií: „S každou stránkou m�
démoni, co se mi z%et�zení vznášejí nad hlavou, jeden po druhým opoušt�jí
a dostávají novou t�lesnou schránku na papí%e.“
3%es všechny neuv�%itelné historky a %adu vyd�G�nc- se ukazuje, že snad

nejv�tší  životní  trauma  potkalo  autora  p%i  návšt�Y� Prahy,  a  to  když  byl  se
svou kapelou nucen p%espat ve squatu Milada v dob� nejv�tšího úpadku jeho
slávy.

A jako poslední odstavec poslední odstavec z Nadiny knihy: „Jestli chceš
Q�co zm�nit, tak sebou pohni. Ne�ekej, až ti to p%inesou na st%íbrným tácku.

Ten nejlepší, nejideáln�jší prezident ti dá leda hovno, kdepak n�co na tácku.
Nic ti nep%inese. Máme samoobsluhu.“

N. Tolokonnikovová, Jak d�lat revoluci, Práh, Praha 2016, 256 str., 279 K�.
P. Silajev, Exodus, Nakl. Petr Štengl, Praha 2016, 128 str., 170 K�. (-jk-)

Darwinovská levice
Tato útlá knížka by se dala ozna�it za jakýsi mani-

fest darwinovské levice. Její autor Peter Singer,
známý mj. svým bojem za práva zví%at, se v ní za-
mýšlí nad tím, jakým zp-sobem by m�la levice zm�-
nit své vnímání lidské p%irozenosti. Hned v úvodu
knihy ukazuje autor prost%ednictvím výpisk-, které si
Marx d�lal p%i �etb� Bakuninovy knihy Státnost
a anarchie, jak se Marx mýlil ve svých p%edstavách
o lidské p%irozenosti. Tu Marx popisoval jako n�co, co
je pln� pod vlivem spole�enských vztah-, a domníval
se, že jejich zm�nou dojde i ke zm�Q� lidské p%iroze-
nosti. Bakunin se naproti tomu obával, že p%edstava,
že se vládnoucí menšina, by+ d�lnická a uv�dom�lá,
vzdá nadvlády, je naivní, a autor (i historie) dávají
Bakuninovi za pravdu.

Singer by rád lidskou p%irozenost vykládal prost%ednictvím Darwinovy evo-
lu�ní teorie. Snaží se dokázat, že evolu�ní teorii pochopili špatn� jak kapitalis-
té, kte%í s její pomocí obhajovali konkuren�ní boj a nerovnost mezi lidmi, tak
levice, která aplikování evolu�ní teorie na spole�enský vývoj považovala za
nevhodné ze stejného d-vodu. Levice se domnívala, že evolu�ní teorie se
svým bojem o p%ežití je d-kazem krutosti p%írody a toho, že lidstvo se musí
vyvíjet podle jiných princip-. Proto marxisté razili názor, že evolu�ní teorie je
platná pro p%írodu, poté, ve vývoji spole�nosti, se však za�ínají uplat�ovat
„materialistické d�jinné síly“.

Není to ale tak, že by levice odmítala Darwinovu teorii jako celek. Naopak,
byla z ní nadšená potud, pokud se dala použít jako zdrcující zbra� proti do té
doby dominantnímu k%es+anskému výkladu vzniku sv�ta i �lov�ka. Avšak z výše
uvedených d-vod- pot%ebovala levice zárove� prosazovat názor, že lidská
S%irozenost je zm�nitelná a nedají se na ni vztáhnout poznatky evolu�ní teo-
rie. Nad�ji na vznik dokonalé spole�nosti totiž levice spojovala práv� s p%e-
sv�G�ením o možnosti zm�ny lidské p%irozenosti.

Podle autora knihy je však výklad evolu�ní teorie jako n��eho, co dokazuje
„krutost“ p%írody a jejího založení na boji o p%ežití, nesprávný. Singer uvádí
jako výjimku z tohoto názoru Petra Kropotkina, který ve svém díle Pospolitost
poukazoval na to, že darwinovští filozofové p%ehlíželi fakt spolupráce mezi
zví%aty stejného rodu. Tím cht�l Kropotkin poukázat na to, že stejn� jako
u zví%at je možné, aby i lidské spole�enství bylo založeno na spolupráci. Proto-
že však byla v�tšina levice ovlivn�na marxistickým p%ístupem k lidské p%iroze-
nosti,  nem�la  Kropotkinova teorie  v�tší  vliv,  p%estože byl  ve  své dob� hojn�
�ten.

Singer proto tvrdí, že je pot%eba, aby levice za�ala lidskou p%irozenost vy-
kládat nov�, na základ� evolu�ní teorie, avšak správn� pochopené. Zam�%uje
se na fakt, že n�které aspekty lidského chování jsou konstantní nap%t� r-znými
kulturami a že je sdílíme s n�kterými živo�ichy. Proto nelze lidskou p%iroze-
nost jako takovou odmítnout. Mezi taková fakta klade nap%. skute�nost, že
�lov�k je  tvor  spole�enský,  což  je  typické pro  všechny kultury.  Zajímavé je,
že sem klade i nutkání �lov�ka vytvá%et hierarchii. Tvrdí, že je pot%eba se na
tento moment zam�%it, protože práv� odstran�ní hierarchie je jeden z klí�o-
vých p%edpoklad- spole�enské zm�ny. Jedná se o velmi podn�tnou �ást knihy.

Autor se rovn�ž zam�%uje na d-ležitý protiklad spolupráce a konkurence.
Uvádí p%íklady, kdy je pro jedince spolupráce mnohem výhodn�jší, než kdyby
rozhodoval �ist� egoisticky (a snažil se maximalizovat sv-j prosp�ch). Zárove�
je pot%eba zm�nit i strukturu spole�nosti tak, aby se podvod nevyplácel,
a rovn�ž, jak autor uvádí, „nenastavovat druhou tvá%“. V souvislosti s výše
uvedeným je dále nezbytné, aby ve spole�nosti nebyly tak obrovské rozdíly
v postavení jednotlivc- – tento stav totiž nepodn�cuje ke spolupráci ani jednu
ze stran pomyslných rozev%ených n-žek.

Podle Singera je velmi d-ležité, že ve spole�nosti, která je založena na
konkuren�ním boji, je i p%esto možné vid�t p%íklady altruismu, kdy �lov�k
jedná nezištn� ve prosp�ch druhého �i ve prosp�ch spole�nosti. Podle autora
je pot%eba zjistit, kdy je takový altruismus pro v�tšinu spole�nosti p%ijatelný
a uskute�nitelný.

V záv�ru knihy autor shrnuje, jaká by m�la darwinovská levice být. M�la by
akceptovat existenci lidské p%irozenosti a zárove� z tohoto faktu nevyvozovat
dogmatické p%ístupy, nepodce�ovat pot%ebu mnohých lidí jednat konkuren�-
Q�, stejn� tak si ale uv�domovat, že lidé budou pov�tšinou „reagovat kladn�
na skute�né p%íležitosti navazovat vzájemn� prosp�šné vztahy spolupráce“
a tyto tendence podporovat. Rovn�ž by nem�la zapomínat na práva zví%at
a dále se držet tradi�ních hodnot levice, tedy bojovat za práva „slabých,
chudých a utla�ovaných“. To by totiž jinak ani nebyla levicí.

Singer na konci knihy uvádí, že stojíme p%ed výzvou. Lidé mají velký poten-
ciál, otázka je, jakým zp-sobem ho využijí. „Rozum nám poskytuje schopnost
uv�domit si, že každý z nás je prost� jednou z bytostí a že všechny tyto bytos-
ti mají p%ání a pot%eby, na kterých jim záleží, tak jako nám záleží na našich
S%áních a pot%ebách. M-že tento náhled p%ekonat sílu jiných stránek naší
S%irozenosti, které jednají proti ideálu nestranného zájmu o všechny lidské
bytosti, nebo, což by bylo lepší, všechny cítící bytosti?“

P. Singer, Darwinovská levice: politika, evoluce a spolupráce. Filosofia, Praha
2016. 100 str., 100 K�. (-fo-)
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