více jak dvacet let časopisecké a zinové činnosti
českého a slovenského anarchistického hnutí a svobodomyslných subkultur. Pro ty starší může být tento
způsob recyklace komiksů příjemnou vzpomínku na
mladá léta, pro mladší zas objevením prací, s nimiž
by jinak neměli možnost se seznámit.

Anarchix
Asi nejlepším českým anarchistickým komiksem
byl Anarchix, který se objevil v letech 1991 a 1992
v nejznámějším anarchistickém časopise, který u nás
vycházel – A-kontra. Anarchix se objevil na stránkách časopisu celkem třikrát, a to v číslech 18, 23
a 25. Anarchix komiksovou formou přinášel informace o aktuálním dění v anarchistickém hnutí, a to
především v Praze, kolem redakce A-kontry, která
tehdy sídlila ve Valdštejnské ulici na Malé Straně.
Pamětníci v komiksu jistě poznají některé konkrétní
osoby, které jsou zde vyobrazeny. (str. 17 – 22)

Kronštadt

ÚVODEM
S potěšením musíme konstatovat, že projekt Komiksové edice Nakladatelství Československé anarchistické federace se ukázal být životaschopným
projektem. Svědčí o tom především zájem čtenářů,
jenž se projevil potřebou udělat dotisk prvního sešitu.
Ten vyšel v polovině loňského roku a jeho obsah
tvořil z naprosté většiny jeden z příběhů populárního
komiksového hrdiny Likvidátora, který se vypravil
naslepo do minulosti a ocitl se tak po boku Nestora
Machna na Ukrajině roku 1920, aby se mohl zapojit
svým osobitým způsobem do boje tamních anarchistů proti bílým i rudým.
Váš zájem je důkazem, že odlehčená forma grafických okének a dialogových bublinek může být dobrým prostředkem zábavy i poučení. Proto bychom
i nadále chtěli pokračovat v přípravě komiksových
sešitů. Jaký bude jejich obsah, záleží ale tak trochu
i na vás. Nadále trvá výzva z předešlého sešitu,
abyste nám zasílali své práce, ať již jde přímo o delší
či jednostránkové komiksové příběhy nebo stripy či
jiné pro tento účel použitelné grafické práce. Pro
tento sešit jsme obdrželi sérii stripů, jejíž část představujeme v rubrice Poslali jste… (str. 8 – 10)
Naše komiksové sešity nemají ambici být exkluzivním materiálem, kde bychom premiérově představovali jednotlivé práce. Většinou se snažíme místním
čtenářům přinášet překlady zahraničních komiksů.
Především pak těch, které vytváří nějakým způsobem angažovaní autoři. Vedle toho se také pokoušíme vybrat to nejlepší či alespoň nějakým způsobem
použitelné z komikové tvorby, která se objevila za

Komiks, popisující jednu z významných událostí
Ruské revoluce – povstání v pevnosti Kronštadt
v roce 1921, přibližuje způsob, jak se bolševici zachovali k ostatním revolučním proudům a opozici
z řad dělníků, rolníků, vojáků a dalších. Práci podepsanou Épistolier & Volny jsme převzali z prvního
čísla sešitu Anarchy Comics, který vyšel v americkém Berkeley v roce 1978, kam byl převzat z francouzského originálu. Ten vyšel o rok dříve ve francouzském komiksovém časopisu L´Echo des Savanes, jenž je vydáván od roku 1972. Komiks je doplněn textem letáku Československé anarchistické
federace k 90. výročí potlačení Kronštadtské vzpoury. (str. 3 – 7)

Durruti
Komikové zpracování osudů jedné
z
nevýraznějších
postav španělského
anarchistického hnutí během občanské
války, Buenaventury
Durrutiho,
vyšlo
v roce 1979 v druhém čísle již zmiňovaného
časopisu
Anarchy
Comics.
Jeho autorem je
americký
undergroundový tvůrce komiksů Manuel Rodriguez
(* 1940), známější jako Spain. Tento dnes 71letý
kreslíř je mimo jiné známý jako autor postavy Trashmana či rozsáhlejšího životopisného komiksu o
Ernestu Che Guevarovi, který v českém překladu
vydalo v roce 2009 nakladatelství Jota. Komiks o
Durrutim je doplněn krátkým textem o jeho osobě.
(str. 11 – 16)

-2-

(pokračování na předposlední straně)

90 let od povstání v Kronštadtu
28. února 1921 vypukla na základně sovětské
Baltské flotily v Kronštadtu vzpoura proti diktatuře
komunistické strany. Původní centrum Říjnové revoluce začalo vřít nespokojeností nad bolševickým
režimem. Námořníci v Kronštadtu, dělníci v blízkém
Petrohradě, ale i v celém Rusku každý den palčivě
cítili nouzi, bídu a hlad, kterou jim přinesla nová vládnoucí třída, vzešlá z byrokratického monopolu moci.
Politika „válečného komunismu“ přinesla dělníkům
pouze živoření. Venkovští zemědělci byli násilně
zbavováni úrody. Po válce se však situace nezměnila
a nepřeorientovala se na „mírovou politiku“, místo
aby se rozvíjela samospráva a dal se prostor sebeorganizaci, dále se drancoval venkov, dělníci hladověli a ideoví oponenti bolševické praxe byli zatýkáni
a popravováni.
Je pochopitelné, že vlna odporu se zvedla zrovna v
Kronštadtu, jelikož právě tamní námořníci se vrhali s
nadšeným zápalem do revoluce v roce 1917. Od té si
totiž slibovali nové pořádky a tolik touženou samosprávu, kterou spatřovali v sovětech. Kýžená společenská proměna však nenastala a situace se zdála
ještě horší. Z toužebně očekávaných sovětů se staly
pouze symboly stranické diktatury. Hněv byl spravedlivý, jelikož po celém Rusku byl zaveden nerovnoprávný platový, sociální a přídělový systém, z něhož
profitovali pouze prominenti bolševické strany.
Rozhněvaným námořníkům došla trpělivost a vzali si
zpět svá práva, která v roce 1917 vydobyli.
Námořníci a obyvatele města si ze svého středu
vybrali patnáct zástupců, kteří utvořili Prozatímní
výbor, jenž vydal na palubě křižníku Petropavlovsk
rezoluci, ve které se dožadovali svobodných voleb do
místního sovětu, svobody slova, tisku a shromažďování, propuštění politických vězňů, spravedlivých
přídělů a celkově vlastní správy bez zásahů bolševické strany.
Nutno dodat, že povstání ani požadavky neiniciovali sami anarchisté, nýbrž všichni nespokojení obyvatelé Kronštadtu. Program rezoluce se však dá
považovat za anarchistický, jelikož volá po ekonomické a politické samosprávě, založené na rovnostářství, svobodě a anarchistických hodnotách.
Vzpouru zažehly události v blízkém Petrohradě,
kde vláda začala násilně potlačovat stávky a protesty
dělníků. Ti se však nenechali zastrašit ani armádou,
kterou Strana povolala, a do několika dní byla ve
stávce většina továren v Petrohradě. Zatímco byly
stávky potlačeny, Kronštadt se držel dál. Samotní
obránci bojovat nechtěli, stejně tak ale nechtěli
ustoupit ze svých požadavků, proto je museli bolševici zlikvidovat silou. Situaci v Rusku dokresluje i fakt,
že poslušnost odmítli i vojáci poslaní proti vzbouřencům s tím, že nehodlají zabíjet své bratry. Přidávali
se k nim po celých oddílech, ani to ale nestačilo k
tomu, aby se pevnost udržela. Ve srovnání s množ-

stvím vojáků, které měla bolševická vláda k dispozici
z celého Ruska, byla obránců pouze hrstka. Ti byli
navíc vyčerpaní, vyhladovělí a nedostatečně zásobení. Nezlomila je ani lživá bolševická propaganda,
která měla za cíl zasít v obráncích nedůvěru ve své
zvolené delegáty pomluvami, že se jedná o špióny
buržoazních mocností. I přes obrovské ztráty se
podařilo útočníkům zdolat pevnost, boje se přesunuly
do vnitřního města. Zde se povstalci statečně bili o
každý dům. Hrdinství a odvaha nestačily. Kronštadt
padl. Povstání za sebou nechalo tisíce mrtvých na
obou stranách. Byl to jeden z posledních masových
projevů nesouhlasu se znásilněním Ruské revoluce.
Potom již nebylo nic než sedmdesát let temna, útlaku
a bídy v režii bolševické strany.
Kronštadtské povstání nebylo pro další generace
anarchistů jen historickou událostí, ale jedním
z potvrzení povahy autoritářského socialismu, kterou
předjímali již svobodomyslní stoupenci první Internacionály v čele s ruským revolucionářem Michailem
Bakuninem. Současní anarchisté nechtějí dogmaticky bazírovat na historických křivdách, na druhou
stranu se odmítají vzdát historické zkušenosti, která
je potvrzením hesla, že „svoboda bez socialismu je
výsadou a nespravedlností a socialismus bez svobody je otroctvím.“ Stejně jako vystupujeme proti útlaku
ze strany kapitalismu a jeho státu, budeme se stavět
i proti státu v pevné režii jedné strany; státu, kde jsou
člověk a společnost mnohdy ještě více nesvobodní.
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Buenaventura Durruti (1896 - 1936)
Buenaventura Durruti se narodil 14. července 1896
v kastilském Leónu. V šestnácti letech začal pracovat
jako metalurgický dělník a brzy se zapojil do akcí
proti kapitalistům. Ve věku 21 let se při útěku před
armádou dostal do Francie, kde také následně
vstoupil do anarchosyndikalistické organizace CNT.
Na jaře 1920 se vrátil zpět do Asturie, kde spolu se
dvěma dalšími anarchisty (Subervielou a Marcelinem
da Campou) založil ozbrojenou skupinu „Los Justicieros“. Ta si kladla za cíl především zabraňovat v
útocích tzv. „pistoleros“, které si najímali kapitalisté k
likvidaci odborářů. V té době byly španělské věznice
přeplněné politickými vězni a anarchistické hnutí
působilo v ilegalitě. Durruti se rozhodl pro militantní
aktivity a zorganizoval několik přepadení (například
při převozu peněz z metalurgické továrny v Eibaru,
nebo vyloupení banky v Gijónu). Získané peníze byly
použity pro rozvoj anarchistického hnutí.
Poté, co se k moci dostal Primo de Rivera, se situace opět přiostřila a Durruti spolu se svým soudruhem Franciscem Ascasem odešel do Francie. Zde
založili „Mezinárodní koordinační výbor“ a pokračovali v práci. Kvůli narůstajícím represím se rozhodli
pro osvětovou cestu po Jižní Americe. V kubánské
Havaně propagovali mezi přístavními dělníky anar-

chosyndikalistické myšlenky, v Mexiku zase finančně
podpořili projekty „moderních škol“ inspirované myšlenkami španělského anarchisty Francisca Ferrery.
Pokračovali také ve vyvlastňování kapitalistického
majetku.
Pro „reputaci“ obou anarchistů je nechtěl žádný evropský stát přijmout, nakonec se v říjnu 1928 dostali
ilegálně do Německa, a to za pomoci německých
anarchistů Augustina Souchyho a Rudolfa Rockera.
Po pádu režimu Primo de Rivery a vyhlášení republiky se situace ve Španělsku přeci jen trochu
zmírnila, takže se do země vrátily tisíce emigrantů,
včetně Durrutiho i Ascasa. Oba se vrhli do propagační práce – Durruti měl například projev na první
legální prvomájové demonstraci, které se zúčastnila i
řada zahraničních anarchistů. V následujících letech
byl několikrát vězněn za účast na potlačených povstáních.
Po vypuknutí občanské války se Durruti aktivně
zapojil do pouličních bojů. Zapojil se do organizování
antifašistických milicí, které měly vyrazit na Zaragozu. Kolona Durruti - Farrás na svém postupu nenásilně podporovala zakládání anarchistických družstev
a kooperativ.
Sám Durruti se čím dál častěji dostával do sporu s
vládou socialisty Larga Caballera, která bojkotovala
dodávky zbraní anarchistickým milicím. Durrutiho
kolona utrpěla rozsáhlé ztráty zejména při listopadových bojích o Univerzitní městečko (zbylo jen 700
lidí, 1100 bylo zabito).
19. listopadu 1936, po úspěšném obsazení nemocnice, byl Durruti zasažen kulkou. Zůstal v bezvědomí až do půlnoci a druhý den ráno zemřel. 23.
listopadu se konal v Barceloně pohřeb, kterého se
zúčastnilo přes půl miliónu lidí.
(ze stránek www.csaf.cz)
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Zahrada
Vydavatelem časopisu Anarchy Comics, jenž se
dočkal celkem čtyř vydání, byl americký tvůrce Jay
Kinney (* 1950). Do toho, čemu se říkalo undergroundový komix, se zapojil již v roce 1968. Později
vydával časopis Gnosis a psal knihy. U nás vyšla loni
například jeho práce Svobodní zednáři – Mýtus
a skutečnost. V naší publikaci představujeme Jaye
Kinneye komixem beze slov, který vyšel pod názvem
The Garden poprvé v roce 1975 v sedmém čísle
časopisu CoEvolution Quarterly. (str. 33 – 36)

I am Palestinian!

Souborem kreseb připodobňujících různé formy
útlaku ve světě a v historii k utrpení palestinského
lidu jsme se rozhodli přiblížit brazilského karikaturistu
Carlose Latuffa (* 1968). S jeho tvorbou jste měli
možnost se seznámit na výstavě v pražském klubu
Cross. Jeho sžíravé karikatury si berou na mušku
především okupaci Palestiny a utrpení tamních obyvatel, nevyhýbá se ani tématům jako je ekologická
devastace, neonacismus, kapitalismus apod. (str. 23
– 25)

Čas reflexe

vzali jsme ho z neoficiálního čtyřlístkovského sborníku Dětem vstup zakázán, jenž vyšel v roce 2003
v omezeném nákladu 111 kusů. (str. 29 – 32)

Andy Singer

Andy Singer je karikaturista z kalifornského Berkeley, který se ve svých pracích zabývá zejména otázkami dopravy a propagací jejích ekologických alternativ, především cyklistiky. U nás vyšla v roce 2006
kniha KarikAUTury, kde jsou Singerovy obrázky doplněny řadou odborných informací i osobních zkušeností, jak se člověk v euroatlantické zemi postupně
stává obětí automobilové kultury od narození až do
smrti. (str. 37 – 38)

Veselá výchova

Na poslední, barevnou stránku jsme zařadili epizodu z dvojdílné série Happy Education. První lekce
tohoto italského antifašistického krváku z webu
ink4riot se věnuje správnému odpadovému hospodářství. (str. 40)
Doufáme, že se vám druhý komiksový sešit bude
líbit minimálně jako ten první, a taktéž doufáme, že
se nám v letošním roce podaří ještě jeden vydat.

Jako upoutávku na předchozí sežit od našeho nakladatelství přinášíme jednostránkovou epizodu ze
života ekoteroristy Likvidátora. Jen připomeneme, že
autorem je polský kreslíř
Ryszard Dabrowski (* 1968).
Epizoda nese název Čas
reflexe a vyšla ve třetí sérii
Likvidátorových
příběhů
v roce 2003. (str. 26 – 27)

Kde si tento komiksový sešit
můžete zakoupit či objednat?
Distribuce ČSAF – distro@csaf.cz

Konec komunismu
Tento komiks u nás vyšel v roce 1992 ve 25. čísle
časopisu A-kontra, kam byl převzat z německého
anarchistického časopisu A-Kurier. Byl zde rozdělen
na jednotlivá okénka, která se objevovala na stránce
vždy samostatně. Bylo tedy jen potřeba ho poskládat
a vymyslet nějaký vhodný název. (str. 28)

Internetová distribuce – xbastax.cz

Kormidlo osudů
Kdo by se jednou za čas
nevrátil rád k české komiksové legendě – Čtyřlístku?
Tuto odhodlanou čtveřici si
však tentokrát představíme
v trochu netradiční roli, do
boje se zlem se však pouští
s o to větším zápalem –
doslova revolučním. Příběh
Kormidlo osudů je podepsán jménem MAP a pře-

Emergency records
Chvalova 8, Praha 3 - Žižkov

Trojanova 9, Praha 2
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