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O PUBLIKACI
Pro vznik této publikace jsou dva hlav-
ní  důvody.  Motivovat  k  psaní  dopisů
vězněným lidem, a zároveň získat pro-
středky pro anarchisty vězněné v tak-
zvaném Bělorusku. 

V úvodním článku se dozvíš proč a jak do-
pisy psát. V dalších částech následují infor-
mace o tom, komu poslouží vybrané finan-
ční příspěvky. Připojuji také vlastní úvahy
vzešlé z mých osobních zkušeností s uvěz-
něním. 

Chtěl jsem, aby tento výtvor byl dostupný
i  nízkopříjmovým skupinám, a zároveň se
vybralo dost příspěvků. Věřím, že dobrovol-
ná báze a individuální odpovědnost těchto
cílů dosáhne. Dílu jsem se pokusil dát také
„umělecký“ rozměr prostřednictvím koláží.
Je to psáno v uvozovkách, protože vím, že
nejde  o  nic  umělecky hodnotného.  Prostě
jsem jen oprášil metodu „vystřihni a nalep“,
kterou jsem tak rád používal při tvorbě gra-
fiky punkových zinů. Nejsem grafik, ani se
nesnažím působit takovým dojmem. Tvorba
koláží pro mě byl zábavný proces. Doufám,
že  přinesou  pobavení  i  někomu  dalšímu.
A i kdyby ne, nevidím v tom problém. 

Ke kolážím jsou přiřazené útržky z dopisů,
které mi v průběhu několika měsíců přišli
do vězení. Chci tím demonstrovat na kon-
krétních příkladech, co může být pro člově-
ka za mřížemi povzbuzující a radost vzbu-
zující.  Lidem, kteří se chystají psát dopisy
to  snad  umožní  vcítit  se  do  situace  věz-
něného a dodá jim to inspiraci. 



SLOVY PROTI IZOLACI

Psát dopisy vězněným lidem je jednoduchý
a zároveň důležitý  způsob jejich  podpory.
Protože vězeňský režim je založen na izo-
laci, je každá zpráva z venku značným přís-
pěvkem k jejímu narušení. Nedostatek kon-
taktu je deprimující a má neblahý dopad na
psychický stav. A rozhodně se nedá říct, že
by  dlouhodobá  izolace  a  přerušení  sociál-
ních vazeb pomáhalo, aby se člověk adap-
toval na prostředí „venku“ po propuštění. 

Představ si, že trávíš 23 hodin denně v jed-
né místnosti se stejnými lidmi, které ti vyb-
ral někdo jiný. Je to tak den co den. Tele-
fonovat můžeš jen, když ti to věznitelé do-
volí, a pokud na to máš nemalé prostředky.
Přístup k internetu nemáš vůbec a návště-
vu,  můžeš  za  velice  nedůstojných  podmí-
nek  přijímat  na  několik  hodin  jednou  za
dva týdny. Jistě není těžké chápat, že v tak
nehostinném prostředí člověk baží po kon-
taktu a  komunikaci.  Korespondence  naru-
šuje ubíjející rutinu a vyplňuje čas radost-
nou aktivitou.  Čtení  a  psaní  dopisů men-
tálně  odpoutává  vězněného  od  prostředí,
které ho ponižuje a mučí. Nemusí na chvíli
koukat  na  zdi  a  mříže.  V  myšlenkách  se
může vydat kamkoli si usmyslí,  nebo kam
ho nasměruješ obsahem dopisu. Dává mu to
také tolik potřebný pocit, že té těžké situaci
nečelí sám. Že jsou lidé,  kteří  to prožívají
s ním a podrží ho, když to potřebuje. 

Většina lidí s vězeňskou zkušeností se sho-
duje v posuzování pozitivního významu ko-

respondence,  přesto  stále  je  dost  lidí  tady
„venku“, které to stejně nepřiměje vzít  do
ruky papír s propiskou a psát. Důvody jsou
různé. Někdy je to třeba strach z toho, že
obsah dopisu nepřispěje k podpoře, ale spí-
še  prohloubí  skleslost  vězněného.  Když
jsem trávil čas ve vězení, nejednou jsem do-
stal otázku, co mi mají lidi psát? Odpověděl
jsem tehdy takto:

„Ptáte se mě, jaký má být obsah dopi-
sů, aby mi zprávy dělaly radost? Na-
prosto  chápu,  že  si  takovou  otázku
pokládáte.  Dělal  jsem to  samé,  když
jsem  psal  vězněným  lidem.  Dobře
jsem věděl, že dopis může vězněnému
udělat radost, ale bál jsem se, že na-
píšu  něco,  čím  docílím  opaku.  Mys-
lím, že neexistuje žádná šablona. Kaž-
dého v dopisech potěší nebo nepotěší
něco jiného. Já mám rád, když mi lidi
píšou o obyčejných věcech, co zažívají
během dne.  Kam jezdí  na  výlety  do
přírody,  nebo  na  koncerty  do  klubů.
Koho kde potkali, nebo co nečekaného
se jim stalo. Možná to vyzní divně, že
mi  dělají  radost  zrovna  takové  věci,
když jsem sám v kleci a omezen v po-
hybu, jenže když si čtu obyčejné věci
co zažívají lidi venku, pomáhá mi to
taky tak trochu být venku. Když třeba
někdo píše  o  sbírání  hub v lese,  tak
jsem rázem myšlenkami v lese a ne-
vnímám tolik hnusnou realitu života
v  cele.  Samozřejmě  bych  raději  sám
běhal volně venku. Dokud to ale ne-
můžu dělat, tak si chci aspoň číst, že
to dělají mí blízcí.“

Píšu zde svůj pohled, a nutno zdůraznit, že
jiní lidé mohou mít jiné potřeby. Není však
nic těžkého se jich zeptat jaké to jsou. První
dopis může obsahovat otázku „O čem si rád
budeš dopisovat,  aby ti  to  dělalo  radost?“
Další  korespondence již  může být  přizpů-
sobena individuální odpovědi oslovené oso-



by.  To  se  týče  i  délky  dopisu.  Někdo  rád
zdlouhavě  filozofuje,  někoho  mnohem víc
potěší jen pohlednice s vtipným obrázkem
a pozdravem. I kdyby člověk měl napsat jen
dvě věty, je to lepší, než když nepíše vůbec.
Je těžké zprostředkovat blažený pocit, který
člověk prožije, když mu do basy něco tako-
vého dorazí. Věřím ale, že rozumní a citliví
lidé to pochopí. 

JAK JE TO S ODPOVĚĎMI?

„Mějte na mysli, že to děláte kvůli podpoře
vězně, nikoliv kvůli získání nových kamará-
dů na dopisování, přestože tyto dvě věci mo-
hou jít ruku v ruce. Může být několik důvo-
dů, proč jste nedostali odpověď: vězňovi ne-
musel  být  váš  dopis  doručen  nebo  dostává
hodně  pošty  (pokud  má  to  štěstí),  takže
nemusí mít dostatek času odpovědět na vše-
chnu korespondenci. Může být limitován ve-
dením  věznice  v  počtu  dopisů,  které  může
napsat, a dá přednost přátelům a rodině. Ne-
musí  mít  přístup  k  dostatečnému množství
korespondenčního  materiálu,  nebo  k  pošto-
vním  známkám.  Mohl  být  přesunut,  nebo
jednoduše  nemusí  být  zrovna dobrý pisatel
dopisů. Přesto se nenechte jen tak odradit od
psaní, pokud poprvé nedostanete odpověď.“

Toto je pasáž z textu, který zveřejnil Anar-
chistický  černý  kříž.  Z  vlastní  zkušenosti
mohu potvrdit  pravdivost toho,  co se tam
uvádí. Každý dopis jsem vnímal jako pod-
půrné  gesto,  ale  ne  na  každý  jsem odpo-
věděl, nebo to někdy trvalo dost dlouho. Je
třeba si uvědomit, že vězněný člověk větši-
nou  upřednostní  komunikaci  s  rodinou,
partnery a jinými blízkými osobami. Teprve
potom se zabývá komunikací s dalšími lid-
mi. Přiznejme si, že takto to mají i lidé ven-
ku. Jenže komunikace tváří v tvář, přes tele-
fon,  nebo  na  internetu,  je  mnohem snad-
nější.  Je  to  rychlé  a  nevyžaduje  to  velký

výdej energie. Věznění lidé nemají počítač
ani mobil. Mají jen propisku a papír.   

Každý,  kdo  si  zkusí  napsat  ručně  několik
dopisů týdně, pochopí jak zdlouhavý je to
proces. A také, jak to je v nesouladu s dneš-
ní  uspěchanou  dobou.  Takže  je  na  místě
zpomalit a krotit svá očekávání. Realita uv-
nitř vězení je jiná než venku. Pokud někdo
na  dopis  neodpoví,  není  to  hned  potřeba
vnímat jako neúspěch. Může mít své důvo-
dy a je fér to respektovat. 

JAK TO SOUVISÍ S NÁMI?

Když jsme nedávno s kamarádkou vedli za-
jímavou diskuzi, přiměla mě odpovědět na
otázku,  jak  psaní  lidem do vězení  souvisí
s našimi zájmy a potřebami. Může se zdát,
že tam souvislost není, nebo jen okrajová.
Já to ale vidím jinak. 

Igor  Oliněvič  mi napsal  v  dopisu po jeho
propuštění toto: „Vězení člověka jen tak ne-
pouští.  Jednou  nohou  jsem  stále  tam.“ Jak
hrozivě pravdivá ta slova jsou,  se ukázalo
o několik let později, kdy skutečně byl zno-
vu uvězněn.  Sám také pociťuji,  jak se mě
vězeňská realita drží. I když jsem již dávno
„venku“, vnímám hrozbu, že se vrátím „do-
vnitř“. A pokud ne já, bude to třeba někdo
koho považuji za osobu blízkou. Být kritic-
ký k režimu zvyšuje riziko uvěznění v sou-
vislosti s politickými postoji nebo činy. Ale
dokonce i lidé, kteří se politicky neangažují,
často končí za mřížemi, nebo znají někoho,
kdo takovou zkušenost má. Zkrátka vězení
není nějaká, našim životům vzdálená záleži-
tost. Dotýká se naší každodennosti. 

Podporovat  uvězněné  proto  považuji  za
součást  boje  za  naše  individuální  i  kolek-
tivní zájmy. Korespondence pomáhá tvořit
kulturu vzájemné podpory, a v důsledku te-
dy strukturovat něco, co může sloužit nám



všem. Je to podobné, jako když solidární sí-
tě pomáhají pracujícím získat dlužnou vý-
platu, nebo zlepšit pracovní podmínky.

Když se účastníme akcí za tyto cíle,  nejde
o paternalistickou charitu,  kdy ti bez pro-
blémů jen pomáhají druhým s jejich potře-
bami. Aktivitou podporující druhé současně
budujeme solidární strukturu, která pomá-
há také nám v případě, že to jsme zítra my,
kdo má trable. 

Pokud píšeme dopisy do vězení, zvyšujeme
šanci,  že  se  nám stejné  podpory  dostane,
když to budeme také potřebovat. Pochopi-
telně to není automatické. Je potřeba tento
cit  pro  sounáležitost  rozvíjet.  Já  to  dělám
například  tak,  že  v  dopisech  lidi  vybízím
k aktivitě. Cílem je, aby nezůstali pasivní-
mi příjemci pomoci, ale byli také více zapo-
jeni do společného procesu. Píšu jim dopisy,
a oni pak třeba zase články, básně nebo od-
povědi na rozhovory, které se pak zveřejní,
a mohou být prospěšné pro jiné lidi. Někte-
rým zasílám anarchistické tiskoviny, aby je
šířili napříč celami. Jde mi o to, abych neu-
vízl v logice charity, kdy jsou pevně vyme-
zeny role na ty, co jen vydávají, a ty kteří
pouze  přijímají.  Ne  vždy  člověk  slaví  ús-
pěch, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že
trpělivost  se  vyplácí.  Člověk  se  jen  musí
smířit  s  tím,  že  proces  je  mnohonásobně
pomalejší, než když cokoli řeší venku nebo
prostřednictvím internetu.  

KOHO SI VYBRAT?

Vězněných osob je  mnoho,  a  není  možné
psát všem, protože na to nemáme kapacitu.
Navíc  jsou i  jiné  důležité  věci,  kterým se
v  životě  chceme  věnovat.  Nabízí  se  tedy
otázka, jak si  vybrat komu napsat? Každý
má svá kritéria podle kterých si vybere, a já
nechci nikomu diktovat jaká mají být. Zá-
roveň mám potřebu zmínit ta svá.

V mém pojetí je psaní dopisů nepodmíněná
forma solidarity. Abych si někým psal, stačí
jen vědět, že byl uvězněn. Nemusím souhla-
sit se vším, co tito lidé dělají,  říkají,  nebo
jak o věcech uvažují. Přesto s nimi chci být
solidární, jako s kýmkoli jiným na kom se
podepisuje  zločin,  kterému se  říká  vězeň-
ství. Nechci být jejich soudcem. Neuznávám
systém vězeňství a věřím, že by ve vězni-
cích  neměl  trávit  čas  nikdo,  a  to  včetně
těch, kteří se dopustili věcí, které vnímám
jako problematické. 

Když mluvím o nepodmíněnosti solidarity,
znamená to, že píšu dopisy nejen anarchis-
tům a lidem s podobným pohledem na svět.
Dopisuji si i  s lidmi odsouzenými za činy,
které považuji za neomluvitelné. Moje dopi-
sy nemají jejich jednání zlehčovat nebo ob-
hajovat. Jsou spíše praktickou kritikou vě-
zeňství. Nepodporuji vězněné v jejich nele-
gitimním jednání, ale ve vzpírání se vězeň-
ské realitě. Stejné realitě, proti které bojuji
tady  venku.  Protože  mechanismy discipli-
nace, pokořování, domestikace, útlaku, kon-
troly, dohledu a trestu, jsou přítomné všu-
de. Vězení je jen jejich uplatnění extrémní
formě.

Anarchistický černý kříž ve svém prohlášení
uvádí  něco,  co  souzní  s  logikou  určující
komu píšu do vězení. 

„Pokud bychom na vězněné osoby po-
hlíželi  moralistickou optikou jistě by
nebylo mnoho,  s  kterými by se  dalo
solidarizovat. Viděli  bychom jen vše-
chny ty věci (a především ty zlé), kvů-
li kterým jsou vězněni, a přehlíželi ji-
né  rozměry  jejich  života.  Například
to, že většina vězněných je extrémně
vykořisťovanou  částí  pracující  třídy,
ze  které  kapitalisté  ždímou ohromné



zisky.  Naše  perspektiva  není  mora-
listická, je třídní. S vězněnými solida-
rizujeme jako s potencionálními spo-
jenci v boji proti kapitalismu, za bez-
státní a beztřídní společenství.“

Napadá mě také,  že někdo bez zkušeností
možná nebude vědět, kde získat adresu na
vězněné a informace o jejich situaci. Exis-
tuje celá řada skupin, které se věnují soli-
daritě s vězněnými. Ty aktualizují seznamy
a  adresy  na  svých  webových  stránkách
a  v  časopisech.  Některé  najdeš  vyjmeno-
vané v této publikaci.  V praxi se také ověři-

la  možnost  síťování.  To  znamená,  napsat
nejprve někomu, na  koho je adresa veřejně
dostupná, a požádat ho o zaslání kontaktů
na další spoluvězně. Tím vzniká neformální
síť  kontaktů  mezi  lidmi  uvnitř,  a  dochází
k jejich propojení  s  těmi venku.  V našem
regionu  také  vychází  časopis  Díra  ve  zdi,
věnovaný vězeňské tématice. Zaslat ho ně-
komu společně s dopisem, zvyšuje šanci, že
se sami ozvou lidé, kteří by si rádi také do-
pisovali,  nebo  dokonce  přispěli  něčím  k
otištění. 



ÚVAHY VĚZNĚNÉHO

Myslím, že pro lidi, kteří ve vězení nikdy
nebyli může být těžké si představit, jak to
člověk  prožívá.  Následuje  několik  mých
poznámek z  osobních zkušeností.  Mohou
se lišit od zkušeností jiných lidí, ale věřím,
že  pomohou  přispět  k  jasnější  představě
o tom, co vězení s lidmi dělá a jak je mož-
né  negativní  dopady  zmírnit  či  jim  pře-
dejít.  

OMEZENÉ MOŽNOSTI

Vězeňská izolace bere člověku možnost sa-
mostatného jednání – činí ho závislým na
pomoci druhých. O věci,  které bych za ji-
ných okolností zvládal sám, jsem v base žá-
dal lidi venku. Je to vlastně dost nepříjemná
záležitost pro všechny. Já se cítil jako zmr-
začený, lidi  venku zase zahlceni mými žá-
dostmi.  K tomu jsem se taky musel  srov-
návat s pocitem, že milovaným lidem toho
nakládám moc. Ten pocit bezmoci byl op-
ravdu silný.  Nechtěl  jsem nikoho přetěžo-
vat, ale zároveň jsem nemohl zátěž vzít na
vlastní hrb, i když bych rád. Vězeňské pod-
mínky to prostě znemožňují. Nemohl jsem
jít na úřad, vytisknout si texty z internetu,
vyprat civilní oblečení a poslat ho zpět, na-
koupit  knihy  a  korespondenční  potřeby,
přepsat do počítače rukopisy určené ke zve-
řejnění,  utěšit  utrápené přátelé,  odeslat  e-
maily… Výčet všech  takových  činností  by 

byl dlouhý. Každopádně platí,  že  je  skvělé
pokud se člověk z basy má možnost obrátit
na více osob se svými žádostmi o pomoc.
Pro jednoho člověka - dokonce i nezaměst-
naného a bezdětného, je to příliš náročné.
Ideální je dělba úkolů mezi několik lidí, za
předpokladu, že o tom sami také vzájemně
komunikují a informují se. Je potřeba jistá
dávka koordinace.

OBAVY A FANTAZIE

I když jsem věděl, že venku jsou lidé, kteří
mě milují a podporují, často jsem se musel
vyrovnávat s pochybnostmi a obavami. Na-
příklad z toho, že mě přestanou milovat. Asi
to byla úzkostná obava z osamělosti a pro-
jev snížené sebedůvěry. Rozum sice říkal, že
nic nenasvědčuje tomu, že bych měl zůstat
osamělý, ale izolační podmínky přiživovaly
strach a fantazie. Představoval jsem si třeba
jak mě opustí milovaná osoba, a jak bude
extrémně  náročné  navazovat  jiný,  lásky-
plný vztah uvnitř nehostinného vězeňského
prostředí. Ve vězení jsem navíc potkal lidi,
kteří vyprávěli o spoluvězních, které part-
nerky  opustily  a  sdělily  jim  to  prostřed-
nictvím telefonu. Byla opravdu děsivá před-
stava, že by se mi to mohlo stát. Venku se
s takovou ztrátou člověk snadněji vyrovná.
Má obrovské možnosti navazování známos-
tí, komunikace a pohybu. Ale co v base?

I když venku jsem zastával názor, že lásku
a náklonnost si lidé dokáží vyjádřit i jinak,
než opakováním „miluji tě“, tady jsem začal
cítit zvýšenou potřebu to říkat a slyšet. Dů-
sledkem  narušené  sebedůvěry  jsem  poža-
doval  časté  ujištění  od  okolí.  Velmi  kon-
krétní ujištění, které nedává prostor k do-
mněnkám a dvojsmyslům. Sdělit člověku za
mřížemi jak moc ti na něm záleží, může být



hodně důležité  i  pro ty,  kteří  se  bez toho
venku obejdou. 

KOLEKTIVNÍ TRAUMA

V důsledku uvěznění nikdy netrpí jen ten,
kdo je za mřížemi, ale také jeho blízcí ven-
ku. Právě v tom spočívá jedna z mnoha ab-
surdit  vězeňského systému.  Je  nám tvrze-
no, že slouží k nápravě hříšníků, ale přitom
způsobuje bolest tolika lidem, kteří se niče-
ho zlého nedopustili. Trpí, protože jsou ci-
tově vázáni na toho, kdo je v base. Při psaní
dopisů je dobré na toto myslet. Nejde jen o
to poskytnout podporu těm uvnitř, ale i těm
venku,  protože  i  oni  jsou  trestním  systé-
mem postiženi.  Vězení  je  doslova kolekti-
vní trauma. Nemá smysl si namlouvat, že ti

za katrem jsou jediní, kterým způsobuje új-
mu. Podporu potřebují také přátelé, rodiče,
sourozenci, děti a kamarádi vězněného. Ne-
ní vůbec od věci se jich zeptat, co potřebují,
a  jak  je  možné  jim  pomoci  traumatickou
zkušenost zpracovat.

Často mi lidé do vězení psali:  „nejsi sám“.
Myslím, že to platí doslova. Oni totiž byli
mentálně uvěznění se mnou v té hnusné dí-
ře. Měli sice volnost pohybu, ale nepochyb-
ně strádali a trpěli. Strašně mě užíral pocit,
že jim nemohu ze své pozice příliš pomoc.
Kdokoli venku měl možnosti větší, a tudíž
jsou to právě lidi venku, kdo by na to měl
myslet a jednat podle toho. 



 „Posíláme ti s dětma 
jejich obrázky. Musíš si trochu 

domyslet, co na nich asi je. Aron chodí 
už do 1. třídy. Učitelkám říká „čau“,

ale jinak to bere až moc 
zodpovědně.“



„Možná bych měla využít 
příležitosti vysnít si novej život! Jenže teď 
tak úplně nevim, jestli si vybrat identitu 

pubertální sedmnáctky, co se bouří proti rodičům 
a zkouší drogy, nebo bejt spíš třicetiletá 

depresivní učitelka, co poslouchá do nekonečna Madonnu 
a kouká na romanťáky, anebo šedesátiletá feministka, 

co se opaluje nahoře bez a kouří doutníky... 
Nakonec bude nejlepší, když budu šedesátiletá 

Madonna, co se bouří na stará kolena proti rodičům, 
a odmítá nosit jak podprdu, tak spoďáry.

Jakej je tvuj vysněnej chlapík? 
Vsadim se, že taky chceš bejt popstar!“



„Když se vrátím 
k tvému dopisu, 

moc mě dojal, zvlášť 
ta pasáž, ve které se díváš 

z okna na volné holuby a holubice. 
Určitě je to zvláštní, ale jsem moc ráda, 

že tě tahle zkušenost motivuje 
k ještě většímu odhodlání 

nebo touze, přetvořit 
bezpráví v něco 

pozitivního.“



„Myslel jsem na tebe a na to, 
že ani tady, sám na vrcholku hor, 

se necítím svobodný. A dokud budeš ty 
a miliony dalších hnít v posranym kriminále, 
ani nikdy nebudu. Ale chci, aby si věděl, že jsi 

jeden z nemnoha lidí, díky kterým pořád věřím, 
že jednou budou věci jinak. Vážim si tě, mám tě 

moc rád, a myslím, že jsi skvělej člověk 
(a že patos tohodle dopisu netrumfne 

snad ani Crimethink :-)“



„Zamiloval jsem si ty stoletý hrušně 
a mohutný jasany. I kočky a Indický běžce, 
který jsou hrozně vtipný, a vydávaj zvuky

 připomínající vířivku, když rejděj 
zobákama v jezírku.“



„Frajerka prijebala v meste 
jednomu hakošovi, čo jej kedysi 

napsal „SS“ na auto :-) To som 
sa paradne pobavil.“



„V neděli má Natálka 3 roky. 
Pletu další ponožky a nemám ještě dopletenej 

svetr. Zítra jdu ke kadeřnici 
se ostříhat.“



„Jinak bydlíme v Litvínově, 
což je fajn. Já tu navazuju spoustu 

nových a staronových přátelství. To mě 
třeba přivedlo k tomu, že chodím hrát hokej 
do janovský haly. A to mě samozřejmě baví...

Ty píšeš, že posiluješ. To je poslední věc, 
co bych od tebe čekal.“



„Svět žije tím, co přinesla 
kombinace demokracie, sociálních 
nerovností, bizarního populismu 

a nacionalismu. Jeden jediný podpis 
tak kolikrát stačí ke zhoršení života 
tisíců lidí, ať už jde o jejich možnosti 

překonávat hranice či se dostat 
ke zdravotní péči. Je s podivem, 

co vše je možné přehlížet, když se 
zabrnká na tu „správnou“ strunu. 

Zároveň však, ať to nevypadá 
tak černě, je třeba říct, že se

 zvedá i odpor, jakkoli je 
nejistý či dočasný 
nebo rozdrobený.“



„Venku je hezky. Byla jsem u rybníčku 
a kvetou na zahrádkách sněženky.“



„Na veganské večeře zveme 
i Tvojí mamku. Chodí ráda. Je z celé 

situace hodně zmatená. Trochu vyplašená. 
Spoustě věcí nerozumí. Ale to asi víš, psali jste si. 

Snažíme se jí situaci vysvětlovat, trochu ji 
uklidňovat, aby si to tak nebrala. Také tě 
chceme informovat o tom, jak dopadlo 
promítání tvého filmu Bitvy o Miladu. 

Film se promítal minulý čtvrtek.
 Účast byla nečekaně dobrá
 – dorazilo zhruba 30 lidí 

včetně tvé mamky.“



„Terrorismo es el estado!“



„Ale nechci 
psát jenom špatné 

věci. Je doba na prořezání 
ovocných stromů, aby měli 
hodně jablek, broskví atd. 

Tím se zabývám, 
když neprší.“



„Píšem ti zase zo sůdu.
 Pýtal si sa na našu kauzu, 

tak som si hovorila, že napišem 
odtialto. Včera bol eště výsluch znalca 

z oboru zdravotníctvo. Jeho posudek
 spočíval v tom, že keď hodili na železného 

panáka odětého v policajnej uniformě 
Molotov, odev zhorel. Velmi 

zaujímavé a poučné.“



„V posledních letech mám 
k umění trochu problematický vztah.  

Nebo spíš k umělcům. Vadí mi, že většina 
umělců sleduje jen vlastní prospěch či úspěch, 

buduje kariéru atd.  Je strašně málo smysluplných 
projektů, ve kterých se umělci snaží reflektovat i něco 

jiného, než „vlastní duši“ (či spíš špičku vlastního nosu) 
a popravdě jsem na to už alergická. Přitom v zahraničí 

je spousta zajímavých uměleckých projektů, kdy umělci 
vytváří komunity a snaží se reflektovat život. Zato 

v Čechách mi ta umělecká scéna přijde uzavřená, a do sebe 
zahleděná a o to víc mě baví „umělci“, lidi kteří tvoří 

z čistý potřeby a čiré radosti, nebo čirého vzteku. 
Prostě nemají potřebu si 

na něco hrát..“ 



„Představ si, že jsem sám sebe 
přistihl, jak znovu přemýšlím o tom, 

že bych něco studoval. Sice jsem tu myšlenku 
zase hrozně rychle zapudil. Po všech těch školách, 

na kterých jsem byl, si o českém vzdělávacím systému nedělám 
žádné iluze, a vlastně nevím o žádné konkrétní vysoké škole, či 

oboru, který by mě nadchl, a vystudovat bych ho chtěl. Na druhou 
stranu ale přiznávám, že mi nesmírně chybí ten intelektuální 

stimul – ta možnost „přemýšlet nahlas“, a své myšlenky 
a názory diskutovat s lidmi, kteří se stejnými tématy také 

zabývají. Vím, že tohle není nutně vázáno 
k vysokoškolskému studiu, a lze to realizovat 

i neformálně. Bohužel ale tady na severu, 
v Mostě, pro to není ani příliš 

příležitostí, ani mnoho 
nadšenců...“ 



„Myslím, že to u tebe 
může taky souviset s tím, že 

se k tobě hodně lidí otočilo zády, 
což mě ultimátně sere! Nemusim s tebou přece 

ve všem vždycky souhlasit, abych byl tvůj kámoš 
a byl s tebou solidární v situacích, kdy to potřebuješ. 

Já si tě právě vždycky moc vážil, mimo jiné i kvůli tomu, 
že neděláš kompromisy sám se sebou, a že jdeš 

důsledně za tím, čemu věříš. I když se to třeba může 
trochu lišit od toho, čemu věřím já. Fakt mě hrozně sere, 

že tomuhle spoustu lidí nerozumí. Myslím, že to je 
jeden z důvodů mý momentální deziluze ze scény
 (ale aspoň teď díky tomu víc chodim po horách, 

protože netrávím všechen 
čas v aktivistickym 

ghettu HAHA...)“



„Vzkaz pro pana dozorčího: Jestli tohle čteš, 
mám pro tebe další osobní informaci. 

Každou neděli masturbuji jako o závod!“ 



„Jednou mi můj uvězněný 
soudruh poslal dopis. Jednu 

větu jsem si zapamatoval navždy: 
„Jednoduché je být revolucionářem během revoluce, 
ale nést svoje přesvědčení a bojovat v době všeobecné

 skleslosti a apatie – to je skutečná výzva.“ Alexander Berkman 
si odseděl 14 let v příšerných podmínkách amerického vězení, 

ale ven šel nezlomený, napsal knihu a aktivně odkýval 
tyranskou podstatu sovětského rudého teroru, během 
toho jak mnozí anarchisté zprvu uvěřili bolševismu. 
Životní pravidlo ve vězení je jednoduché: pracovat 

na intelektuálním růstu, fyzickém a mentálním 
zdokonalování. Právě pro toto je potřeba 
uvolnit veškerý čas. Tato cesta je ověřená 

mnohými revolucionáři 
všech dob.“ 



 „Byl jsem minulý čtvrtek 
na úžasné cestovatelské přednášce 

člověka, který šel pěšky z Čech až k oceánu na
 severozápad Španělska do Santiaga de Compostela. 

Cestou si přivydělával hraním na kytaru. 
Fotil a psal. Na jaře chystá jít napříč 
Českou republikou, tak bych se rád 

aspoň na část cesty přidal.“



 „Jinak taky vyšel 
poslední díl sebraných 
spisů Egona Bondyho, 

v nichž je vidět, jak daleko 
do budoucnosti viděl – jeho
 politické prognózy týkající 

se budoucnosti v kapitalismu 
jsou až jasnovidné, 
a mnohdy z nich 

přímo mrazí.“



 „Tyjo, zrovna mi tu na okně 
zevnitř začala bzučet obrovská vosa, skoro 

velikostí připomíná sršána. Budu se s ní muset nějak 
vypořádat – snad to oba přežijeme! Přežili :-) 

je na svobodě...Zase jsem tu našla soustředění na četbu, 
za což jsem ráda. Už skoro dočítám Orwellovo 

„Na dně v Londýně a Paříži“ a je to 
skvělá kniha, opravdu. Hned ti jí 

pak dám. Myslím, že by Tě 
mohla bavit..“



 „Hráli jsme 
v Teplicích pro SAF. 

Benefit na pobodaného ukrajinského 
antifašistu. Byl to vzpomínkový koncert

 na Honzu Kučeru. Koncert byl super. 
Sklidili jsme celkem úspěch...Těším se až ti budem 

moc představit jak jsme se posunuli. Hrajem teď
 třeba píseň od Františka Gelnera - Radosti života. 

On mě dost baví. Vnímám ho jako mě
 podobného. Přijde mi, 

že to byl takovej
 „párty týpek“.“



 „Dělali jsme maškarní 
párty s tématem postapokalypsa. Makali 

jsme na tom minimálně tejden dopředu a vyráběli 
různý dekorace z recyklovanýho bordelu. A taky masky. 

Hrozně jsme si na tom ulítli. Jak se člověk může odvázat a jít 
„sám za sebe“. B. byla postapokalyptická elfka s rostlinou 

ve sklenici na zádech. Připevnila k tomu světlo, bramboru a citron. 
Spojila to drátkama, aby to vytvářelo galvanickej článek. Vypadalo 

to naprosto parádně. Já jsem se stal trans pirátkou apokalypsy 
s chráničem z břečťanovejch kořenů a mechanickým okem 

z diod od čelovky. Celá akce byla moc vyvedená a připomínala
 mi pradávný ceremonie na konec roku, kdy všichni

 z kmene ze sebe setřásají všechny démony aby vítali 
vracející se slunce a vstoupili do novýho 

roku s jasnou vizí.“



 „Přikládám výběr ze starších 
i aktuálních čísel A2. Doufám,

 že tě zaujmou i překvapí, ale vděčný budu 
i za ono naštvání, protože texty by měly 

vzbuzovat emoce – a kdyby byly jen 
kladné, byla by to nuda.“



 „Dost sa teraz venujem 
obdobiu Sloveskeho narodneho povstania 

a dejinam Žiliny. Chcem robiť aj bakalarku 
na nejakú historickú tému. Ziaľ z anarchizmu to nejde, 

pretože už vsetko objavil Slačálek :-) Inak keď sme při utrpení 
robotnictva, studoval som v dobových novinách štrajky 

textilných robotnikov v Žilině v roku 1923. 
Suhlasim s tebou, že sa mame 

o niečo lepšie.“



 „Práve preto ako ste 
mi chýbali, jak nás fyzicky rozdělili, 

ma prinútilo hlaďat ludí, ktorí to majú stejně ako my 
a chodit s megafónom pred vaznice a snažit sa zo 

vštkých sil robit všetko aspoň pre tú solidaritu. V zahraničí 
to bolo vždy lepšie jako tu, ale aj tu sa časom atmosféra 
zmenila aspoň od nejakej časti ludí. Fáááákt – pokial‘sa 

tým všetkým snažili zastrašit a rozdělit – u mňa 
zpósobili 1000% opak a nasraná som eště viac. 

Aj keby mi miesto 12 rokov hrozili 
doživotím. Aj keby smrťou.“



 „Na mě s jarem asi přijde 
jako každý rok jakési „volání divočiny“. 

Mám to tak vždycky – jaro ve mně probouzí 
touhu sbalit se a někam vyrazit. V zásadě kamkoli. 

Prostě cestovat. Být v pohybu. A taky touhu vykašlat 
se na práci a užívat si své (realativní) svobody, 

které si člověk „bez závazků“ jako já může 
užívat, když se odprostí (alespoň na chvíli) 

od nutnosti vydělávat peníze.“



 „Dneska jsem měl 
celkem v pohodě den. Vstával 

jsem docela pozdě, pak jsem cvičil, 
poslouchal hudbu a dal jsem 
si horkou vanu se svíčkami. 

To bylo moc fajn. Potom jsem jel 
na kole ven zakoupit 

několik věcí.“



 „Po dlouhý době konečně 
vylezlo sluníčko a zrovna si dávám 
na terásce u Edit čaj. Je moc pěkně, 

těšim se na jaro a na sbírání bylinek. 
Letos bysme chtěli nasbírat co možná 

nejvíc. Loni jsme to trochu zaspali. 
Ono se to nezdá, ale jakmile 

člověk zleniví, další dny 
třeba prší, tak je to pryč.“



 „Tu už je kupa 
snehu. Ja nemám žiadne 
zimne boty a do vyplaty 
ďaleko. Nenávidím zimu. 

Aspoň to varene 
víno je...“



 „Tak nám začala pořádná zima 
a už i psi nosí oblečky. Bylo hezký, 

jak na všechen bordel okolo na chvíli 
popadal sníh. Všechny žižkovský psí bobky 

a všechny opilecký blitíčka zapadali sněhem. 
Vydrželo to ale jen chvilku. Přišla obleva 

a je to zase starej špindáckej humpl...
Drž se, jsme s tebou. Piráti 

ze žižkovský zátoky.“



 „Ahoj Lukáši, jak se máš? 
Jmenuju se Markéta. Studuju malbu 

a hraju na kytaru. Vždycky jsem chtěla být 
partyzán. Jsem někdy až otravně pozitivní. Vedu 
dlouhé filosofické debaty – hlavně v přiopilém 

stavu – a do všeho se hrnu po hlavě...Omlouvám 
se za nezáživnost tohoto dopisu. V životě 

jsem žádný nepsala, tak snad to bude 
příště lepší.“



 „Vařil jsem pro ostatní 
„indické variace“: Několik druhů 

omáček od sladké přes jemně pikantní až 
po (ukrutně) pálivou s opečeným uzeným tofu, 

restovanou cizrnou a sojou a k tomu rýži (basmati) 
+ puding z mandlového mléka jako dezert (trojbarevný 
– čokoláda, vanilka, banán). Omlouvám se pokud jsem 

teď v tobě vyvolal pocit hladu (vím, že vězeňská 
strava není nic moc), ale snad popis menu bude 

mít spíše opačný účinek a vykouzlí ti úsměv
 na tváři a příjemné vzpomínky 

na komunitní veganské 
večeře v Ateneu.“



 
„Viem, že máš dnes narodeniny. Ja sa 

momentálne nenachádzam v Česku a nemóžem 
ti tak vyjadrit moju plnú podporu, so zástupom všetkých 
tvojich kamarátov a súdruhov, křičiac pod oknom věznice 

s puštěnou hudbou. Tak som sa rozhodla to dnes „oslavit“ s tebou 
iným spósobom. Kedže sa nachádzam v tuto chvíli v Španielsku, 

rozhodla som sa spraviť si výlet na hrob anarchistu 
Buenaventura Durutti. Tak tu teraz momentálně 

sedím a píšem tento dopis, dúfajúc, 
že ti urobí radosť.“



 
„Je večer, válím se ve vaně

 už docela dlouhou dobu. To je hrůza, 
kolik starý kůže se z člověka do tý vany vodlepí. 

Připadám si jak v bažině. Jako bych se snad měsíc 
nemyla nebo co. A to se na tu bažinu budu muset pak ještě 

koukat, jelikož teď nevypouštim vanu a používám vodu 
na splachování záchodu. Snad tu nevyroste ve vaně rákosí! 

To by bylo super. To bych si tu udělala malou rezervaci 
a pořídila se sem takový ty ptáčky, co si v rákosí staví 
hnízda. Když jsem byla malá, tak jsem kousek od nás 
našla u rybníka v takovejch těch vysokejch travách 
hnízdo, který bylo úplně dokulata zapletený a byla 
po straně malá dírka jako vchod. Už si nepamatuju 

jak se ten pták jmenuje, ale zážitek to byl 
velikej. Jé, zrovna tu lítá velkej komár.

Super. V bažině jich 
je taky dost.“



 „Soused mi včera říkal, 
že začnou růst houby, protože se má oteplit 

– jo, dnes dokonce svítilo chvíli slunce! No, tak jen že 
jsem opět začala snít o tom, že tu spolu chodíme 

a sbíráme houby... topíme v kachlových kamnech... 
děláme si na nich smaženici...no a tak vůbec. Jak vidíš, 

oddávám se tu hodně tedy snění, což je 
podle Fromma známka toho, 

že nežiju v přítomnosti.“



 „V Řecku se konal NO BORDER KEMP, 
kterýho jsme se (byť jen na krátkou chvíli)

 zůčastnili. V jeden moment jsme byli svědky toho, 
jak parta lidí v bílých overalech zablokovala popelnicí 

dopravu a během několika vteřin namalovala na turistický 
autobus obří graffiti MIGRANT PRIDE. Všichni turisti 
z autobusu i kolemjdoucí nadšeně skandovali a jásali. 
Celá akce se obešla bez přítomnosti policie. To graffiti 
vlastně byla pozvánka na demonstraci, která se konala 

o pár dnů později. Takže banda zakuklenců vlastně 
udělala pojízdnou reklamu na demošku 

na podporu migrantů. Myslím, 
že by se ti to líbilo.“



„Určitě je zajímavá tvá 
představa, že místo vězení stojí 

třeba knihovna nebo galerie. Vždycky jsem měla 
s vězeňským systémem trochu problém. Podle mě 

by se lidi, kteří se dopustili zločinu a třeba opravdu 
někomu ublížili, měli spíš podrobit terapii a vůbec by se 

obecně sklon nebo dispozice k zlu, nebo jak to nazvat měla 
podrobit nějakému širšímu společenskému zkoumání. Ať 
už je ta dispozice raná nebo nějak získaná, jaká je vlastně 

ta hranice mezi skutkem z vlastní vůle a šílenstvím? 
Velmi mlhavě si vybavuju, že jsme se 

o něčem podobnym asi před 
dvanácti lety bavili.“



 „Ve středu jsem jela do Brna 
a při přestupu na Bohumíně jsem v regálu 

KNIHA DO VLAKU viděla knížku Dobrodružství 
veverky zrzečky. Je to vyprávění veverky, která bydlela 
ve starém dubu v lese. Kamarádila se spoustou zvířátek 

a nechala se ochočit hajným. Dost naivní, ale moc krásné. 
Stejně naivní ale roztomilé jsou tam obrázky. Nejhezčí z nich 

– zrzeččin domeček ve starém dubu jsem si dneska hned 
několikrát okopírovala a jednu kopii ti posílám. U toho regálu 

bylo napsáno, že knížku je možné vrátit na jiném nádraží 
nebo si ji nechat, pokud se člověku líbí. A mě se líbí moc. 

Mám z ní už tři dny obrovskou radost, 
tak jsem se o to chtěla podělit.“



 „Nikdy nezabudnem, jako sme 
spolu po Fénixe sedeli při sledování VAP 

koncertu a bolo nám tak moc smutno z reakcí 
hnutia. Avšak práve díky tebe a luďom jako ty 

som to nikdy nevzdala.“



 
„Teď v neděli jsme v Litvínově 

pořádali sbírku jídla a oblečení pro místní 
bezdomovce. Předčilo to mé očekávání. Byla jsem 

z toho upřímně dojatá. Tolik lidí, kteří chtěli 
pomoc jsem fakt nečekala. Byly tam i dvě fajn ženy, 

který měly zájem o to, jak ti lidé žijí ve stanovém 
městečku. Někdo jim dělal i bramboráky 

a květákovou polévku s tím, že na sklenici 
byl seznam surovin pro případnou 

alergii. No, taková energie, 
co tam byla.“

















































Ten bolestný  krok začíná  a  končí  u  tebe.
Našimi těly proudí myšlenky staré jako ri-
tuál útlaku a  ponížení. Myšlenky, které se
zdají radikální těm, kteří se jich bojí. Jsme
anarchisté, ale nenarodili jsme se jimi. Sta-
čilo možná jen málo,  a naše mozky by se
nemusely zabývat politikou lidí, které jsme
nikdy nepotkali a přece se nás týkala.  To,
co opravdu potřebujeme je vlastní úsudek a
okamžité osvobození od společenských do-
gmat. Dostáváme drogy na stříbrných pod-
nosech s vládními razítky. Poslušnost, práce
a majetek.  Nelíbí  se  ti  jak s  tebou zachá-
zíme? Tvé dítě potká to samé. Plán pro ce-
lospolečenský rytmus je dokončen. Nebude
těžké znásilnit  všechny najednou.  Fanfáry
znějí a my sušíme slzy svých dětí. Rychleji
a rychleji,  kdo se opozdil má smůlu, jámy
jsou hluboké. Výuku řídí počítače, velcí de-
mokraté pálí bolševické diplomy, v každém
jídle alespoň trochu vládního viru. Chceme
okamžitou možnost volby, ale ne tu vaši za-
sranou hru na hlasovací právo. To, co vás
opravdu hřeje u srdce, je právo na majetek. 

Tuhle  snůšku  zločineckých  sraček,  svaté
právo na krádež  a  vydírání  nazýváte  vol-
ným trhem. Jak se opovažujete tvrdit, že ži-
jeme svobodně, když zadupete každý záro-
dek individuálního vývoje. Nechceme platit
daně byrokratické hyeně.  Sereme na fízly,
dobře živené vůdce a jejich poskoky. Neo-
travujte  nás  s  tím  vylhaným  příběhem
o nejlepším z nejhorších systémů.  Dokonce
ani nepotřebujeme vymoženosti městských
koncentračních  táborů.  To  jsou  vaše  nej-
větší  zbraně.  Tak  bojujte  za  lepší  život
svých dětí. Za rychlejší auta než jsou ty va-
še, za více peněz vydělaných za minutu, za
více televizních kanálů. Tak bojujte za lepší
život  svých  dětí.  Staňte  se  opět  prvními,
kteří budou prokleti. Své ideály jste pohřbili
pod hromadou cynismu a vyschlého naří-
kání. Tak nám neserte do hlav sebezničující
teze. Své hranice si určujeme sami.  Tak si
udržujte své obavy.
                                

Myšlenka je vyřčena a žije
                                                               

 Co-Ca zima 1996

  „Posílám ti intro jedný anarchokapely.“



  „Čas vlastně neexistuje, 
takže ho nejde ani ztratit :-) 

Takže to co teď prožíváš má svůj důvod 
– mé oblíbené – páč nic není náhoda. 

Jsi velmi silný člověk a věřím, 
že z toho vytěžíš to nejlepší 

a jak tě znám, jistě tím pomůžeš 
i lidem okolo sebe.“

  „Ještě v minulém roce 
bych nevěřil, že brzy budu psát dopis 

do vězení. Jednou nohou jsem stále tam
 – vězeňská cela člověka jen tak nepouští. 

Na svět a lidi kolem se díváš jinýma 
očima, naivita a sentimentalita  

už nevzbuzují pochopení.“

  
„Snažil jsem se některým novinářům vysvětlit, 

že organizací solidárních protestů proti člověku, 
který okrádá lidi, jsi vlastně obětoval 

své pohodlí za jiné lidi.“



  „Je hezký, že máš chuť stále pomáhat lidem 
i když jsi zavřený. A chápu, že tě trápí pocit, že to 

nejde. Mě samotného nic nenapadá, ale myslím, že stejně 
jako pomáhají dopisy od lidí tobě, tak můžou pomáhat

 tvoje dopisy lidem venku, protože taky 
mohou prožívat různá trápení.“

  „Viem, že ty si chápal, že ak budeme 
láhostajní k druhým, jednoho dňa budeme potrebovat 

pomoc možno práve my, a pak zostanů druhí láhostajní k nám. 
Ty si láhostajný nebol. A teraz sú lúdia, 

ktorý nie sú láhostajní k tebe.“

  „Mám zas stejně jako minule debilní 
pocit z toho, že píšu akorát o tom, 

co dělám já, ale doufám, že se mi tim povede 
vzít tě aspoň na chvíli pryč z tý díry sem za mnou, 

i když jenom v myšlenkách.“



  „Z mého neštěstí obviňuji Tvé věznitele, 
a je mi u prdele, z čeho obviňují oni Tebe. 

Viním je, kromě spousty jiných krutých věcí, 
ze svého neštěstí, které pramení pouze z jejich zlovůle, 

a které by vůbec nemuselo být. Je zcela zbytečné. Nenahraditelný
 je čas našich životů, který nám někdo bere, a nebude moct nám ho dát 
nikdy zpátky. Je to jako vražda. Prostě vraždí okamžiky našeho štěstí! 

Ani netušíš, jakou zlost to ve mně probouzí. Tebe vězní „teprve“ 
dva měsíce. Ale kolik měsíců života, strávených zcela 

zbytečně ve vězení, stála stejná zlovůle tisíce, miliony dalších 
lidí a jejich blízkých, jejich štěstí a šťastné okamžiky 
jejich životů. Možná nejen šťastných, ale takových, 

které si sami vybrali. Sere mě to!“

  „Počul som, že nemáš 
vegásku stravu. ..Ale ty to zvládneš, 
si silná osobnost a myslím, že je pre

 teba ťažšie sa vzdať ako přežít 
„pobyt“ vo vaznici.“



  „Když jsem četl poslední 
A-kontra, říkal jsem si: to to trvalo, 

začít aspoň mluvit o důležitých tématech. 
Sice jsou to náznaky, ale patrné. Konečně zaznívá 

i to, o čem mluvíme roky. Nejsme žádní 
levičáci, jsme anarchisti. Nebudeme reformisticky 

přehrabovat hromadu fekálií a snažit 
se z nich uplácat lepší svět. Nebudeme 

zaměňovat charitu za solidaritu...“

 „Popisoval jsi mi sílu 
stereotypu. Ubíjející rytmus. Věděl jsi,

 že monotónní rytmus, přestože má člověk 
tendenci všechno škatulkovat, třídit, a podobně, 

pro člověka je vlastně hrozně nepřirozenej? Když třeba
 člověk slyší nějakej zvuk pořád dokola (kapání vody třeba), 

tak jeho mozek má tendenci ten zvuk zesložiťovat a dělat 
z něj různé melodie. A lidi v podobný situaci, kdy nemaj 

moc možností vybočit z toho stereotypu (ať už dobrovolně 
nebo jsou k tomu nucený jako ty), tak si zase vytvářej různý 

takový svoje malý osobní rituály. Nevím, jak to přesně 
funguje, vlastně každej nějaký má. Dávat různý 

významy nějakym zdánlivě banálním věcem 
nebo úkonům. Zajímalo by mě jestli taky 

nějaký takový máš nebo sis něčeho 
takovýho všimnul. Ono to totiž 

možná docela pomáhá..“



 
 „Lukáši, měl bys vědět, že jakákoli 

doba ve vězení je strašně dlouhá doba. 
Zapomeneš na hodně jmen a názvů. Už nebudeš 
tím, čím jsi byl před tím, než ses „tam“ dostal. 

Ten „bývalý“ život odpadne coby skořápka, zbudou ti 
jen tvoje hodnoty, přesvědčení a blízcí lidé. Všechno ostatní 

v životě je nejisté a přechodné. Je potřeba tím projít, 
protrpět, vydržet, zachovat a upevnit svoje hodnoty 

i přesvědčení. Takhle se lidé stávají skutečnými bojovníky 
– houževnatými, odhodlanými a nezlomitelnými. 

Teď jsem dokonce vděčný této životní škole. 
Dalo mi to druhý dech a potkal jsem hodně 

skvělých lidí. I ty je potkáš. Vězení 
nás spojuje. Nelituj ničeho, 

vpředu je nový svět.“

 „Jak z médií sleduju celej ten proces, 
tak nebýt to celý skutečnost, asi bych se 

válel po zemi smíchem. Asi to všichni děláme 
fakt dobře, když mají potřebu dělat 
kolem anarchistů takový divadlo.“

 „Myslím teď hlavně 
na Tvou realitu a na to, jak 

jí prožíváš. K tomu mě napadá následující: 
Nezapomínej, že chyba je v systému, ne v Tobě! 

Jsem přesvědčená, že strach z vězení je horší než 
vězení samotné a aniž bych chtěla jakkoli 

zlehčovat Tvou situaci, v tomhle jsi teď napřed. 
Snažím se, co to jde, hledat na tom nějaká pozitiva, 

protože vím, že to je přesně to 
(nebo promiň, myslím si, že to vím), 

co teď děláš ty.“



„Posílám ti holubičku. 
Holubice vždycky byla symbolem naděje. 

Nikdy na ní prosím nezapomínej. I když bude 
nejhůř. A, musím ti říct Borlíku, že i ty sám seš pro mě 

takovou holubicí, nadějí, že dokud budou na světě lidi jako ty,
 čestný, odvážný a spravedlivý, lidi kterým bude záležet na ostatních 

a nebude jim lhostejný osud světa, lidi, který se dívají kolem sebe 
a dělají takovýhle důležitý morální rozhodnutí...tak nikdy 

nebude doopravdy špatně a ještě má smysl věřit. 
Asi to zní hrozně pateticky, ale věř mi 

– myslím to naprosto upřímně..“

 „Cenou za právo 
zůstat ve vězení sám 

sebou jsou izolační samotky 
a nekonečná omezení. Vězeňské 

vedení často prověřuje naší pevnost, 
ale za nějaký čas přestává. Dokonce 

jsem si začal celkem užívat toho 
času v izolaci – jediného místa, 
kde můžeš být víceméně sám. 

Psychika se uvolňuje, mysl 
se soustředí a duch si 

odpočine od vnuceného 
kolektivismu.“

 „Jen těžko si dokážu představit, 
čím procházíš a čemu je tvá mysl vystavena. Snaha 

zlomit a rozložit člověka je asi jediným posláním vězení. 
Přes ztrátu zvuků zapomenout na hudbu, přes ztrátu pohledu 

do krajiny zapomenout na její nádheru. Doufám, že najdeš 
sílu překonat tyto časy a snad se nepotáhnou dlouho. Tvá síla,

 vzhledem k podmínkám ve kterých jsi, je inspirující 
a zároveň potvrzením síly myšlenek, kvůli kterým 

si teď držen za zdmi vězení.“



 „Já byl teď taky rok na útěku. 
Ikdyž v dost jinym významu než ty. 

Prodal jsem dodávku a vyrazil na delší výlet do 
Asie, Austrálie a na Nový Zéland. V Čechách mi to zase 
začalo být nějaký těsný... V Laosu jsme si třeba koupili 

motorky, malinkatej stan za 10 dolarů a skoro dva měsíce 
drandili kolem. Pokudmožno jsme se vyhýbali civilizaci nebo 
aspoň turistickejm místům. Spali jsme v džungli, na plážích, 

u vodopádů v domorodejch vesnicích a večer si vařili v plechovym 
hrnci na ohni. Potkal jsem lidi, který nikdy nepřišli do kontaktu 

s jinou kulturou než tou jejich a žili jen z toho, co našli nebo 
ulovili v lese kolem svejch chýší – úplně stejně, jako 
předchozích X set generací, ale jen pár set kilometrů 

od desetimilionovýho velkoměsta plnýho 
bysnysmenů a skleněnejch 

mrakodrapů...“

„Je to jako by chtěli trestat 
rostlinu za to, že chce růst ke světlu 

– blbost. Taky jí nikdo neříká, co má dělat, 
nekontroluje jí, neúkoluje. Sama ví, 

co má dělat. Jde svou cestou a pak vyroste v krásnou 
a důležitou bytost pro celou společnost. Jen 

takové bytosti mohou tvořit krásnou, vědomou
 společnost, vzájemně propojenou a spolupracující. 

Vytvářející společné hodnoty namísto 
věčného soutěžení a strachování se žít..“



PŘÍBĚHY
VĚZNĚNÝCH 
ANARCHISTŮ
Jak již bylo uvedeno v úvodu, prostřed-
ky, které lidi poskytnou za tuto publi-
kaci poslouží k podpoře anarchistů věz-
něných v Bělorusku. Jsou to lidé s kon-
krétními  jmény  a  životními  příběhy.
Následuje  několik  článků,  prohlášení
a rozhovorů, které mají přiblížit o koho
jde, jaká je jejich situace a postoje. 



OTEVŘENÝ DOPIS 
NA PODPORU 
BĚLORUSKÝCH 
ANARCHISTŮ 
REVOLUCIONÁŘŮ

CO SE STALO?

Dne 22.  října byla ve městě Soligorsk na-
padena administrativní budova Státního vý-
boru pro forenzní expertýzu a na parkovišti
okresního prokurátora Soligorsku byly za-
páleny  automobily.  V  noci  28.  října  byla
zapálena budova oddělení dopravní policie
Mazyr. Brzy poté poblíž ukrajinských hra-
nic v okrese Yelʹsk, byla mobilní hlídkou za-
držena  skupina  anarchistických  revolucio-
nářů:  Igor  Olinevič,  Dmitrij  Dubovskij,
Dmitrij Rezanovič a Sergej Romanov. Nyní
jsou drženi v Minsku ve vyšetřovacím stře-
disku KGB. Byli  obviněni  podle poragrafu
289 trestního zákoníku Běloruské republiky
(teroristický  čin  spáchaný  organizovanou
skupinou).

ANARCHISTÉ REVOLUCIONÁŘI

Každý ze zadržených byl po mnoho let ne-
přítelem fašistického státu a pravidelně za-
žíval jeho represi.

Igor Olinevič je anarchista z Minsku, bý-
valý  politický  vězeň  běloruského  režimu.
V listopadu 2010 byl zadržen tajnou službou
v Moskvě. V květnu 2011 byl odsouzen  k  8

letům  vězení  v  kolonii  s  vysokým  bez-
pečnostním režimem podle  §  218.3  (úmy-
slné zničení majetku) a § 339.2 (skupinové
výtržnictví). Byl propuštěn na základě pre-
zidentské amnestie 22. srpna 2015. Ve věze-
ní napsal knihu „Jedu do Magadanu“, která
byla přeložena do několika jazyků. V roce
2013 udělil knize Běloruský PEN-klub cenu
Františka Alechnoviče za nejlepší dílo nap-
sané ve vězení. V roce 2016 dostal Igor cenu
Viktora Ivaškeviče. Po propuštění žil v za-
hraničí,  účastnil  se aktivit  anarchistického
hnutí.

Dmitrij  Dubovskij je  anarchista  ze  Soli-
gorsku. V roce 2010 byl zařazen na seznam
hledaných v souvislosti  s  „případem bělo-
ruských anarchistů“. V listopadu téhož roku
v Moskvě, když se FSB pokusila zadržet je-
ho a Igora,  se mu podařilo uprchnout.  Po
dobu 10 let se Dmitrij skrýval v Rusku a na
Ukrajině, vydával své cestovní deníky a ta-
ké se účastnil aktivit anarchistického hnutí.

Dmitrij Rezanovič je anarchista z Gome-
lu.  Zadržen  byl  16.  března  2014  po  pře-
kročení ukrajinsko-ruské hranice v Kursku.
Měl dokumenty na jméno svého bratra. Za-
držen byl pro podezření ze sabotáže na úze-
mí Ruska. FSB nenalezla dostatečné důkazy
pro tuto verzi a zahájila trestní řízení podle
§ 332 části 1 trestního zákoníku Ruské fede-
race  (překročení státní hranice Ruské fede-



race bez platných dokladů). Byl držen v de-
portačním  centru  v  Kurské  oblasti.  Soud
rozhodl třetího července o deportaci Dmi-
trije z Ruska a také mu uložil pokutu 15,000
rublů. Dne 25. července byl Dmitrij depor-
tován do Běloruska. Zůstal aktivním účast-
níkem anarchistického hnutí.

Sergej Romanov je anarchista z Gomelu.
V roce 2013 byl (podle § 295, odst. 2 Trest-
ního zákoníku Běloruské republiky) odsou-
zen k podmíněnému trestu dvou roků za dr-
žení 14 gramů střelného prachu v domác-
nosti. V roce 2014 byl Sergej odsouzen k 6
letům vězení, po odvolání byl trest snížen
na pět let. Byl propuštěn v červenci 2019, a
rozhodnutím soudu mu byla uložena ome-
zení preventivního dohledu. Například mu
bylo zakázáno opustit  město, nebo změnit
místo bydliště. Měl také zákaz návštěv barů,
restaurací,  obchodů a dalších míst,  kde se
volně prodává alkohol, dále zákaz nepovo-
leného opuštění místa bydliště v období od
22:00 do 6:00 a povinnost hlásit se ke kon-
trole jednou týdně.

Všichni  jmenovaní  jsou  jedinci  s  jasnými
morálními  vlastnostmi  a  vědomým pohle-
dem na život. Každý z nich je přesvědčený
anarchista a ctihodný člověk. Každý z nich
je bojovníkem za svobodu na území součas-
ného Běloruska,  kde již  nebude místo pro
svévoli  OMONu  (zvláštních  zásahových
jednotek) a GUBOPiKu (Hlavní správy pro
boj s organizovaným zločinem a korupcí) a
dalších  mocenských  struktur.  Kde  nebude
místo pro násilí proti svobodě ve všech je-
jích projevech.

PROČ JE PODPORUJEME?

Všechna  obvinění  státu  proti  anarchistic-
kým rebelům jsou absurdní,  cynická a fa-
lešná.  Zatčení  anarchisté  se  netají  tím,  že
byli oddáni žhářství, poškozování majetku,

sabotážím.  To vše je  přímá akce, která v
žádném  případě  neměla  za  následek
zranění nebo smrt. Oni neměli v úmyslu
nic takového způsobit. Jako anarchističtí re-
volucionáři,  kteří  si  zvolili  cestu  party-
zánského boje, chtěli skupinově podporovat
vzpurné lidi  v Bělorusku a přispět k soci-
álnímu odporu. Zbraně jsou známkou toho,
že se vědomě pustili do rozhodného a ris-
kantního boje proti  státnímu teroru. Věří-
me,  že  držení  střelných  zbraní  je  právem
svobodných lidí,  nikoli  právem brutálních
policistů.  Běloruský  stát  je  dnes  založený
na vojenském a policejním násilí, což je te-
roristická  struktura  postavená,  placená  a
spravovaná pomateným diktátorem. Jsou to
státní struktury, které znásilňují dívky, bijí
penzisty, střílejí  neozbrojené lidi, mučí za-
držené v dodávkách a zadržovacích středis-
cích,  vloupají  se  do  bytů,  rozbíjejí  osobní
auta,  kola  a  kavárny.  Anarchisté  toto  ne-
dělají. Anarchismus je sebeorganizace, vzá-
jemná  pomoc  a  solidarita.  Anarchismus
není jen touha po svobodě. Je to také
boj proti jakémukoli útlaku. Boj za svo-
bodu. Ano, měli u sebe zbraně. Nebyly však
použity proti lidem. Ano, oddali se zapalo-
vání úředních budov a aut,  ale právě tyto
objekty  jsou oporou režimu,  a  proto  byly
vybrány  jako  cíle.  Nebyly  u  toho  žádné
oběti. Ano, jsou to rebelové a revolucionáři.
Ale všichni lidé mají  právo rebelovat,  zej-
ména v místě, kde nefunguje žádný demo-
kratický  mechanismus,  kde  vůbec  neexis-
tuje spravedlnost a každý pokojný protest
se setkává se státním násilím. Během něko-
lika měsíců bylo v Bělorusku zadrženo asi
sedmnáct tisíc lidí a bylo zahájeno asi 1000
trestních případů. Více než 100 politických
vězňů je za mřížemi. I v reakci na nejklid-
nější  formu protestu,  jakou je stávka,  stát
posílá lidi za mříže.



Zákaz  stávek,  propouštění,  represe  a  nes-
plnění slibů ze strany vedení soligorského
podniku Bělaruskalij (jednoho z největších
výrobců minerální hnojiv na světě), to vše
vedlo k tomu, že si Soligorsk – město hor-
níků a dělníků – vybrali anarchisté k přímé
akci. Akce  byly  zaměřeny na podporu
pracovníků a vyjádření solidarity s je-
jich cíli.

Vyzýváme anarchisty,  aby  zadrželi  kritiku
na základě úryvků a útržků z výslechů sou-
druhů, záměrně zveřejňovaných donucova-
cími orgány. Čas dá všechno na své místo a
my s plnou odpovědností prohlašujeme, že
se  na  veřejnost  dostanou fakta  o  skupině
běloruských revolučních anarchistů.

Vyjadřujeme  naši  plnou  podporu  uvězně-
ným  anarchistům  a  všem  lidem,  kteří  se
vzbouřili proti diktatuře a policejnímu ná-
silí v Bělorusku. Vyzýváme k boji za okam-
žité propuštění  Igora Olineviče, Dmitrije
Dubovskije, Dmitrije Rezanoviče a Ser-
geje Romanova i všech politických vězňů
v Bělorusku.  Vyzýváme všechny  lidi,  kte-
rým to není lhostejné, aby šířili informace,
organizovali akce solidarity, odporu a jaký-
koli druh tlaku na všechny struktury Luka-
šenkova režimu. A to jak v Bělorusku, tak
v zahraničí.  Pamatujte,  že  nejlepší  podpo-
rou je pokračovat v boji, kterému věnovali
věznění soudruzi své životy.

PŘÁTELÉ A SPOLUBOJOVNÍCI:

• Anarchistický kolektiv „Pramen“

• Mikola Dziadok, anarchistický 
bloger

• Kolektiv „Effect Monro“ 

• Anarchistický černý kříž / Bělorusko

• Kolektiv 325

• Kolektiv „Black Wave”

• Federacja Anarcjistyczna / Ślask

• Autonomní akce -  «Автономное Автономное 
Действие»

• Библиотека «Автономное Вольная Думка»

• Lukáš Borl, anarchista a bloger

• Kolektiv A2day

• Anarchistický černý kříž / Řecko

• Anarchistický černý kříž / Česko

• 161 Crew Poland

• Vydavatelství “Soubor”

• „Make (A) Great Again“

• Agência de Notícias Anarquistas -  
ANA / Brasil

• Anarchistyczny Czarny Krzyż 
Galicija (s. Kraków) 

• Kronika odporu

• Časopis „Atak“

• Anarchistyczny Czarny Krzyż / 
Warszawa

➢ Dopis je otevřený pro podpis

➔ Zdroj:

https://abcnews.noblogs.org/post/
2020/11/05/otevreny-dopis-na-
podporu-beloruskych-
anarchistickych-revolucionaru/
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ZATČEN A MUČEN 

DALŠÍ ANARCHISTA

Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 byl v „konspi-
račním bytě“ (čti na chalupě) poblíž Minsku
zadržen běloruský anarchista Mikola Dzia-
dok.  Pár  hodin  nato  takzvaný  Odbor  pro
boj s organizovaným zločinem na internetu
zveřejnil krátké video, ve kterém evidentně
mučený Mikola pomlouvá sám sebe a vyz-
nává se z „lásky k vlasti“. Fízlové se  nabou-
rali  do jeho telegram-kanálu a publikovali
tam zprávu, ze které vyplývá, že Mikola bu-
de obviněn z přípravy teroristických útoků
a ozbrojeného odboje (údajně se u něj našly
výbušniny).

Jeho případ tak bude pravděpodobně spojen
s kauzou anarchistů Igora Oliněviče,  Dmi-
trije  Dubovského,  Dmitrije  Rezanoviče  a
Sergeje  Romanova,  již  dříve  zatčených na
bělorusko-ukrajinské hranici. Vypadá to, že
novodobí  běloruští  gestapáci  dle  příkladu
svých ruských kolegů ze známé kauzy Síť
připravují monstrproces s „teroristy“, jehož
hlavním cílem  bude  diskreditovat pokojný

 

běloruský  protest  a  ospravedlnit  brutalitu
policejních složek.

Anarchistům může podle běloruského „prá-
va“ hrozit dokonce trest smrti. To je cena,
kterou by skuteční aktivisté museli případ-
ně zaplatit za neschopnost běloruského děl-
nictva  zapojit  se  do  generální  stávky,  ne-
dávno vyhlášené Světlanou Tichanovskou.
Svědčí to také o tom, že běloruská diktatura
je  připravena  sáhnout  po  čemkoli,  včetně
justiční  vraždy,  jen  aby  zastrašila  obyva-
telstvo a udržela se u moci.

➔ Zdroj: 

https://www.afed.cz/text/7248/
belorusko-zatcen-a-mucen-dalsi-
anarchista
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OTŘESNÝ PŘÍBĚH 
MUČENÉHO 
ANARCHISTY 
MIKOLY DZIADOKA

„Hrozili znásilněním a řekli, že mě vezmou
na  gestapo  nebo  do  lesa.”  Následuje  líčení
příběhu vězněného a mučeného anarchisty
Mikoly Dziadoka. Upozornění: Jde o velmi
otřesné  události  a  citlivějším  povahám to
může způsobit nevolnost.

12. listopadu 2020 informovalo ministerstvo
vnitra  v  Bělorusku  o  zatčení  anarchis-
tického  blogera  Mikoly  Dziadoka.  Poté
tisková služba místního oddělení tvrdila, že
zadržený „aktivně  spolupracuje  s  vyšetřo-
vacími orgány a vydává přiznání“. Zároveň
je ze záznamu zveřejněného společně s tis-
kovou zprávou policie  zřejmé,  že  Dziadok
byl  tvrdě  zbit.  Nyní  je  obviněn  z  organi-
zování  akcí,  které  hrubě  porušují  veřejný
pořádek (paragraf 342 trestního zákoníku).
Od osoby, které se podařilo s M. Dziadokem
promluvit v zadržovacím centru v ulici Ak-
restsina, se „Mediazona“ dozvěděla podrob-
nosti o zadržení tohoto anarchisty.

Zdroj,  který si  přál  zůstat  v anonymitě,  z
bezpečnostních  důvodů,  řekl  „Mediazoně“,
že podle Mikoly Dziadoka dorazily bezpeč-
nostní  síly  do  jeho  pronajatého  bytu  ve
městě Sosnovy 11. listopadu 2020 zhruba ve
23:00. „Rozbili okno. Sedm osob ze speciální
policejní  jednotky  a  muži  z  OMON
(pořádková policie) vtrhli dovnitř,“ vzpomí-
ná zdroj příběhu anarchisty. 

„Na začátku ho začali bít, aby dostali heslo

pro  vstup  do  počítače.  Pak  ho  dusili  pol-
štářem. Když se začal dusit,  dal jim heslo.
Poté byl dlouho mlácen, dokud si nevzpo-
měl na heslo pro sociální síť Telegram“, říká
zdroj.

Potom M.  Dziadok nějakou dobu ležel  na
podlaze – policisté ho nenechali  zvednout
hlavu, ale blogger tvrdí, že chodili po bytě.
Brzy na to přivedli svědky a prohledali byt.
„Okamžitě mu bylo řečeno, aby před svěd-
ky  mlčel.”  uvádí  spolupracovník  “Media-
zony”.

„Během prohlídky byly z výklenku vyjmuty
tři lahve s nástroji, které nebyly původně v
bytě,  a  silně  zapáchaly  benzínem.”  Lahve
byly zabalené v ručníku,  který používal v
kuchyni,  vzpomněl  si  Mikola v rozhovoru
se zdrojem. Později běloruské masové sdě-
lovací prostředky uvedly, že v bytě Mikoly
byly nalezeny molotovovy koktejly (zápal-
né lahve).



Právnička Natalia Matskevich řekla, že Mi-
kola  Dziadok byl  během zatčení  zbit.  Ob-
hájkyně požádala o soudní lékařskou pro-
hlídku.

„Mohu říci, že jsem spolupracovala s něko-
lika klienty, kteří uprchli z Čečenska poté,
co byli mučeni a byli zadrženi v Bělorusku
kvůli vyhoštění. Nikdy jsem si ale nemysle-
la, že se setkám s takovými příběhy i v naší
zemi“ řekla Matskevich, aniž upřesnila po-
drobnosti o zatčení svého klienta.

Po prohlídce donucovací  orgány řekli  Mi-
kolovi, že nyní budou nahrávat video. Za-
tlačili  ho do komory a vložili  do ní  slzný
plyn. „Potom ho vzali ven a aplikovali mu
pepřový plyn přímo do očí. Říkali, že pokud
nebude mluvit na videu, nedovolí mu umýt
si obličej. Vzali ho do domu a dokud nebylo
natočeno  video,  nedovolili  mu očistit  se.“,
takto líčí zdroj „Mediazona“ slova anarchis-
ty.

Ze záznamu distribuovaného tiskovou služ-
bou ministerstva vnitra je zjevné, že oči M.
Dziadoka viditelně slzí.  Přístupné to je na
portálu spring96.org

„Po celou dobu hrozili, že ho znásilní a bu-
dou na něj močit. Řekli, že ho přivedou na
gestapo nebo do lesa,” pokračuje zdroj.

Kolem půl druhé byl M. Dziadok poslán do
minibusu a odvezen do Minsku do hlavní
kanceláře GUBOPiK (Hlavní ředitelství pro
boj  proti  organizované  trestné  činnosti  a
korupci).  Blogger  řekl  spolupracovníkovi
„Mediazona“,  že  tam  byl  položen  tváří  k
podlaze a strávil v této pozici čtyři hodiny.

„Byl  vyzván  k  poskytnutí  hesla  od  Vera-
Cryptu ze svého pevného disku a byl při-
nucen říci, kdo jsou správci různých kaná-
lů, zejména těch anarchistických jako „Pra-
men“ a „ABC-Bělorusko “(Anarchistický če-

rný kříž). Když byl zticha, udeřili ho obušky
do zad a nohou,“ říká zdroj příběhu Mikoly
Dziadoka.

Hrozili  mu  znásilněním  obuškem,  zasáhli
ho  na  rukou  a  patách  paralyzérem;  když
zvedl hlavu, šlápli na ni – to pokračovalo až
do páté hodiny.

„Vzali láhve, které údajně našli v bytě, nac-
pali mu hrdla do úst. Donutili ho, aby na ně
plivl, a pak je otřel.” Donutili  ho pak, aby
podepsal nějaké papíry,“ řekl Mikolův svě-
dek.

Poté,  co  policisté  požadovali,  aby  zatčený
anarchista  znovu  před  kamerou  pronesl
text,  který napsali  – „řekli,  že když řekne
něco  špatně,  zbijí  ho.  Pokud  řekne  něco
jiného o policistech nebo o někom z GU-
BOPiK,  vezmou  ho  ze  zadržovacího  stře-
diska a zbijí ho znovu, a to ještě tvrději.

Podle zdroje, Mikola Dziadok neví, kdo se
mu  vysmíval  –  účastníci  zatčení  a  pro-
hlídky  se  nepředstavili  a  byli  maskováni.
„Slíbili“, že anarchista dostane „sedm nebo
devět  let“,  a  pokud  o  „nich“  něco  řekne,
„bude umístěn do ‘kokpitu’ (speciální ruský
typ cely, kde mohou vězni znásilňovat no-
váčky. Dozorci mohou použít tuto celo jako
trest) a tam ho zabijí“.

Mikola  Dziadok  byl  převezen  do  zadržo-
vacího střediska v ulici Akrestsina 12. listo-
padu kolem páté hodiny. Nyní je ve vyše-
třovací vazbě.

25. listopadu 2020

➔ Zdroj:

https://abcnews.noblogs.org/post/
2020/12/04/otresny-pribeh-
muceneho-anarchisty-mikoly-
dziadoka/
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ROZHOVOR 
S MIKOLOU 
DZIADOKEM

• Mikolo, jsi jeden z mála blogerů,
kteří  se  navzdory  trestnímu stí-
hání rozhodli, že zůstanou v Bě-
lorusku.  Proč  jsi  neodjel  do  za-
hraničí, jak jsi uvažoval? 

M: Hned  od  začátku  revolučních  událostí
jsem váhal, zda mám odjet. Na jedné straně,
nemůžeš vyzývat lidi k žádným vážnějším
akcím, když se nacházíš v zahraničí.  Také
tam má člověk snížený rozhled a menší mo-
žnost ovlivňovat situaci.  V Bělorusku zase
bylo nebezpečí, že mě zatknou. Musel jsem
vybírat  mezi  relativní  svobodou,  pocitem
povinnosti a bezpečím. Napadlo mě sice, že
bych mohl odjet, ale nepřišel jsem na žádný
způsob, jak bych to mohl udělat bezpečně, a
tak jsem toho uvažování nechal. Pak už ja-
kékoli  myšlenky  na  odjezd  šly  stranou.
Hodně  mě  ovlivnil  skutek  Marii  Kolesni-
kovové,  která  upřednostnila  vězení  před
emigrací.

• Před zatčením jsi hodnotil  šanci
protestů na úspěch dost optimis-
ticky. Změnil jsi teď svůj názor? 

M: Zkorigoval jsem ho. Ale optimismus ni-
kam nezmizel. V srpnu všichni čekali vítěz-
ství. Ale dnes chápu, že kdybychom bývali
zvítězili  už  tehdy,  nebyly  by  žádné  velké
nadace  solidární  pomoci,  ani  sebeorgani-
zace  vnitrobloků,  ani  pouliční  kreativita.
Během těchto měsíců značně vyrostlo poli-
tické vědomí lidí, proto si  myslím, že vše-
chno jde tak, jak má,  a  že  vítězství  prote-

stujících  je  věcí  představitelného  budouc-
na.

• Nejsi ve spárech běloruského stá-
tního  stroje  na  represe  poprvé:
odseděl sis pět let. Jaký je rozdíl
mezi  tvou  tehdejší  zkušenosti  a
tou dnešní? 

M: První a základní rozdíl pro mě osobně je
ten, že teď mě tvrdě presují hned od začát-
ku, nikoli postupně, jak to bylo minule. Ta-
ké teď sedím s lidmi, kteří si trest už jednou
odpykávali,  jsem  na  tak  zvaném  zpřísně-
ném režimu, a v tom je také určitý rozdíl.

• Někteří  vězňové  vyprávějí  o  ja-
kési  přímo zázračné  podpoře  ze
strany bachařů.  Máš s  tím něja-
kou zkušenost?  Jak se vůči  tobě
chovají  zaměstnanci  vězeňského
systému? 

M: Ano,  zažil  jsem tu  podporu nejednou,
ale teď o tom nemůžu mluvit, abych nikoho
neprozrazoval.



• Nedávno  osvobozený  politický
vězeň Michail Žemčužnyj vyprá-
věl,  že ve vězeních v srpnu byly
dokonce  takové  mikroprotesty,
že  všichni  sledovali  vývoj  udá-
lostí.  Jaký mají podle tebe běžní
vězňové názor na to, co se děje? 

M: Za celou dobu jsem nepotkal jediného
vězně, který by byl na straně Lukašenkova
režimu. Víceméně všichni podporují protes-
ty a nenávidí státní moc kvůli těm nespra-
vedlivostem, které páchá.

• Byl jsi  hodně zmlácen a mučen.
Proč to dělali, čeho tím chtěli do-
sáhnout? Jak ses rozhodl, že pu-
stíš informaci o mučení ven? 

M: Měli  k tomu  několik  důvodů,  a  pře-
devším to byla osobní nenávist kvůli mým
výsměšným jízlivým publikacím  o  Oddílu
pro boj s organizovaným zločinem (GUBO-
PiK). Druhý důvod byl asi ten, že mě dlou-
ho nemohli najít. Jeden z gestapáků na mě
během mučení řval: „Už jsem nemohl slyšet
tvoje jméno na každé poradě!“ Můj příklad
byl důkazem toho, že nejsou tak všemocní,
jak se snaží vypadat,  a to mi nemohli od-
pustit.

Mluvit o mučení jsem se nejdřív trochu bál,
hrozili mi dalším mučením v případě, že se
ta informace dostane ven. V té situaci jsem
se srovnával s figuranty kauzy Síť v Rusku
a pochopil jsem, že oni promluvili o mučení
za ještě těžší situace, proto jsem to já musel
udělat také.

• Víš o akcích solidarity s tebou a
dalšími  anarchisty?  Co  prožíváš
v této souvislosti ? Během tvého
minulého věznění solidarita při-
cházela  hlavně  od  tvých  spolu-
bojovníků... 

M: Ano, vím o nich. Velice mě to zahřívá a
gestapáky odrazuje od dalšího mučení.

• Solidarita hodně pomáhá vězňům
udržovat bojovného ducha. Mohl
bys uvést nějaké příklady takové
podpory,  které  se dostalo ve vě-
zení tobě? 

M: Cítím tu podporu pokaždé, když se doz-
vím o akcích solidarity. To mi pomáhá po-
chopit, že pobyt ve vězení je také součástí
evolučního procesu a že i ten, kdo je zavře-
ný, má svůj podíl na změně. Právě proto se
fízlové  snaží  člověka  maximálně  izolovat
(zadržují dopisy, noviny, brání v kontaktech
s právníkem).

• Někteří  vězni  mají  status  vězňů
svědomí,  jiní  nikoli.  V  jednom
seznamu máme přes 260 politic-
kých vězňů,  v  seznamu bělorus-
kého  Anarchistického  černého
kříže je jich přes 410. To zname-
ná, že část politických vězňů ne-
má tu podporu, jako ostatní. Pot-
kal jsi ve vězení někoho z nich? 

M: Nepotkal, ale ti, koho jsem potkal, mají
dobrou a pozitivní náladu bez ohledu na to,
jestli jsou v seznamech vězňů svědomí po-
dle organizace Vesna 96 nebo nejsou.

• Jaké  jsou  momentálně  pod-
mínky, ve kterých se nacházíš? 

M: Jsem na cele, má 15 míst a všechna jsou
obsazená. Prostě normální vězení.              

• Co  ti  pomáhá  udržovat  dobrou
náladu ve vězení? Poděl se o pár
tipů... 

M: Důležité  je  nekouřit,  nepít  magorák,
sportovat a vyhýbat se hádkám. Není třeba
všem a pokaždé dokazovat, že máte pravdu.



Nezapomínat, co všechno vám může uško-
dit.

• Co myslíš, obnoví se protesty na
jaře? 

M: To bych si moc přál.

• Jak ti můžeme pomoct? 

M: Podle svých možností se účastnit osvo-
bozeneckého hnutí, aby  změny  nastaly  co

 nejdřív. To bude nejlepší pomoc.

• Co bys chtěl  říct  a  popřát  svým
spolubojovníkům? 

M: Pracujte na sobě, zpevňujte svého ducha
a fyzickou formu. Buďte vždy připraveni na
zkoušky a važte si běžných lidských vztahů
a kontaktů. Ve vězení vám budou moc schá-
zet.

➔ Zdroj

https://blisty.cz/art/103086-
belorusko-i-ten-kdo-je-zavreny-
ma-svuj-podil-na-zmene.html
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ZAMYŠLENÍ 
UVĚZNĚNÉHO 
ANARCHISTY 
MIKOLY DZIADOKA

V revolučních dobách je snadné být revo-
lucionářem nebo rebelem. K tomu není po-
třeba mnoho: připojíte se k davu a už pro-
vádíte vlny historie. Je to však mnohem pů-
sobivější, když je zakázáno vše, co by mo-
hlo být zakázáno. Když je ponížení od těch,
kteří  jsou  u  moci,  téměř  bezmeznou nor-
mou. Když jsou vaši přátelé a soudruzi mu-
čeni v lesích a minibusech.

V  takových  dobách  je  jedinou  věcí,  která
lidi  nutí  jednat,  sebeúcta  a  divoká,  nemi-
losrdná nenávist k bezpráví. Naneštěstí ne
každý dokáže tyto pocity ventilovat. Proto
nastal  čas,  aby se do popředí dostaly osa-
mělé vzpoury.

Michail Žlobickij, který se 31. října vyhodil
do vzduchu v budově archangelské Federál-
ní  bezpečnostní  služby,  je  již  téměř zapo-
menut, protože se od té doby stalo mnoho
dalších  událostí.  Mezitím  o  něm  nevíme
téměř  nic.  Neexistují  ani  normální  foto-
grafie, ani jeho skutečná stránka v sociální
síti,  ani svědectví příbuzných. Samozřejmě
nebereme v úvahu články provládních pro-
pagandistických médií, která tvrdila, že Mi-
chail Žlobickij je „mentálně nenormální“ a
napsal, že „se mu ve škole vysmívali“.

Předpoklady týkající  se  Michaila  tedy
můžeme  činit  pouze  na  základě  jeho
činu.

Bylo  mu  sedmnáct  let.  Vzpomeňme si, co

každý z nás udělal v sedmnácti. První alko-
hol, první sex, první univerzita a první za-
městnání. Podívejme se zpět – většina z nás
má mezi  těmi  dny a dnešní  dobou slušné
množství  času.  Prožili  jsme si  to.  Milovali
jsme,  ztráceli  jsme srdce,  smáli  jsme se  a
plakali.  Ale Michail Žlobickij se těchto let
nedožije. Protože dal dvě věci nad všechno
na světě: svou vlastní důstojnost a nenávist
k nespravedlnosti. Dal to nad osobní štěstí,
příjemné dojmy, lásku a další věci. Nad svůj
vlastní život.

Přemýšlejme o tom: odmítl to nejcennější,
co měl.

Lze hodnotit politickou účinnost jeho akcí
různými způsoby, třeba říkat, že „kdyby žil,
dokázal  by  udělat  více“  atd.  Ale  ve  sku-
tečnosti udělal něco, co většina z nás není
schopna udělat. V jedné své zprávě v cha-
tovacích  místnostech  řekl:  „Čekám,  až  mi
bude  18  let,  takže  za  své  činy  budu  nést
odpovědnost já,  ale ne moji  rodiče.  Na co
čekáte vy, to nevím.”



Touto frází  nakonec sám sebe popsal.  Mi-
mochodem,  ruští  policajti  se  také  popsali,
když  zveřejnili  posmrtnou  fotografii  Mi-
chaila ve svém telegramovém kanálu a do-
provázeli ji posměšnými komentáři.

Vždy jsem věřil a stále věřím, že morální sí-
la  člověka  a  jeho  bytostně  vlastní  cti  má
pouze jeden rozměr – schopnost  obětovat
se.  Tato  schopnost  začíná  od  maličkostí.
Například, od toho, že by bylo možné opus-
tit chvilkové potěšení ve prospěch ostatních
lidí až k tomu, že někdo je schopen spáchat
sebevraždu  v  zájmu  revoluce.  Není  třeba
hlasitých slov a prohlášení, pokud jsou vaše
základní potřeby pro bezpečnost a pohodlí
v určitém okamžiku hned vyváženy.

Vzpomeňme si, kolikrát kdokoli z nás (a já
také) kladl nad všechno osobní pohodlí. Na
schůzku  nepůjdu,  protože  jsem tento  den
unavený nebo se potřebuji  připravovat na
zkoušky.  Protože  mám  narozeniny,  potře-
buji nakrmit svou kočku nebo cokoli jiného.
Aktivismus  je  fantastický!  Ale  nechte  to
udělat ostatní.  Mám před sebou důležitější
věci  (život,  rodina,  práce,  rodiče,  zábava).
Existuje  další  možnost:  Budu  bojovat,  až
udělám všechny ostatní věci, protože musí-
me  myslet  na  budoucnost!  Obecně  je  žá-
doucí bojovat bez újmy na sobě samém.

Michail nepreferoval mluvení, ale měl mlu-
vit. A dokud se bojíme obětovat i v malič-
kostech, zlo bude i nadále postupovat zatý-
káním, pouty, mučením. Toto zlo se na své
cestě setkává s nebojácnými lidmi jen pří-
ležitostně.  Ale  není  nutné  se  vyhodit  do
vzduchu,  abyste  se  přidali  k  těmto  nebo-
jácným. Není vůbec nutné používat násilí,
protože kromě násilí existuje obrovský ar-
zenál metod, které jsou někdy ještě nebez-
pečnější. Ale stejně byste si měli pamatovat,
že připravenost na strádání – alespoň v ma-

lém – je předpokladem revoluce. A revoluce
nikdy nebude pohodlná.

Když si to uvědomíte, z nebojácných se sta-
nou skupiny a ze skupin se stanou masy. A
ti, kteří donutili 17leté, aby se vyhodili do
vzduchu, budou přivedeni k odpovědnosti.

➔ Zdroj:

https://abcnews.noblogs.org/post/
2020/11/26/zamysleni-
uvezneneho-anarchisty-mikoly-
dziadoka/
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PO ROCE OD ZATČENÍ
BYL MIKOLA DZIADOK 
ODSOUZEN NA 5 LET  
VĚZENÍ

Dne  11.  listopadu  2020  byl  zatčen  anar-
chista Mikola Dziadok. Následně byl mučen
a násilím a dalšími pohrůžkami nucen k na-
diktovanému přiznání a prozrazení přístu-
pových hesel ke svým webovým účtům.

Není to poprvé, co čelí represi. Již dříve byl
pět  let  vězněm  Lukašenkova  režimu.  Své
postřehy z vězení popsal v knize  Paralelní
svět v barvě, kterou v českém překladu vy-
dalo  Nakladatelství AF v roce 2018. Mikola
ji  téhož  roku  osobně  představil  na  Anar-
chistickém festivalu knihy v Praze. 

Rok  od  posledního  zatčení,  10.  listopadu
2021,  se v Minsku konalo poslední soudní
stání v kauze, kterou na Mikolu režim vyro-
bil, jak je to v Bělorusku u politických ak-
tivistů zvykem, stejně jako je dopředu dán
výsledek.  Mikola  byl  obviněn ze tří  trest-
ných  činů:  z  výzvy  k  akci  proti  národní
bezpečnosti Běloruska, z účasti na hrubém
porušování  pořádku  a  z  nezákonné  akce
s použitím hořlavé látky. 

Soud, jak se dalo předpokládat, uznal Miko-
lu vinným ve všech bodech obžaloby a pos-
lal ho na 5 let do trestanecké kolonie. To je
plně  v  souladu s  tím,  co požadoval  státní
zástupce.

V minulosti  se Mikola stal  jedním z hlav-
ních  nepřátel  Odělení  pro  boj  s  organi-
zovaným  zločinem  (GUBOPiK) kvůli  vý-
směšným jízlivým komentářům  na  adresu

této  organizace.  Od  července  2020  až  do
svého zatčení v listopadu 2020 byl Mikola
„v  podzemí“  –  všechny  síly  represivního
aparátu ho hledali téměř pět měsíců.

Tento  soud  znovu  ukázal,  že  Lukašenkův
režim  se  bojí  nejen  fyzické  konfrontace
v ulicích, ale i v informačním prostředí. Mi-
kola se totiž stal poměrně sledovaným blo-
gerem a právě slovem v roce 2020 bojoval
proti diktatuře v Bělorusku. Ze země přitom
neodešel jako jiní autoři, nýbrž zůstal, což
se mu také stalo osudným.

➔ Zdroj:

https://www.afed.cz/text/7513/
belorusky-rezim-odsoudil-
mikolu-dziadoka



VYNESEN 
ROZSUDEK NAD
ANARCHOPARTYZÁNY

Ve středu 22. 12. 2021 byli v Minsku odsou-
zeni  běloruští  anarchisté  Sergej  Romanov,
Igor Oliněvič,  Dmitrij Rezanovič a Dmitrij
Dubovskij. 

Soud vynesl exemplární tresty za „teroris-
mus“:

• Sergej Romanov – 20 let

• Igor Oliněvič – 20 let

• Dmitrij Rezanovič – 19 let

• Dmitrij Dubovskij – 18 let

Všichni čtyři  anarchisté byli po provedení
minimálně tří přímých akcí zatčeni 29. října
2020 na bělorusko-ukrajinské hranici a ob-
viněni z terorismu a nezákonného převozu
zbraní.  Soudní proces s vyloučením veřej-
nosti začal 15. listopadu 2021.

Obrovské tresty za symbolické přímé akce
dokazují strach diktatury z anarchistů. 

V tuto chvíli jde o nejvyšší tresty za celou
dobu politických represí v zemi.

Mikola Dziadok napsal loni hned po zatčení
tzv.  skupiny  anarchopartyzánů:  „Oliněvič,
Dubovskij, Rezanovič a Romanov nejsou oby-
čejní političtí  vězni. Jsou to váleční zajatci.
Zvolili si cestu sabotáží a diverzních akcí, tu
nejnebezpečnější z možných revolučních cest.
Udělali to záměrně, protože to odpovídá je-
jich přesvědčení a charakteru: jsou energičtí,
odvážní a rozhodní. Tito lidé jsou revolucio-
náři, kteří riskovali všechno. Jsme povinni je

podpořit, protože obětuje-li je občanská spo-
lečnost státnímu systému, ten už zítra pro-
hlásí za teroristy všechny, kteří dělají graffiti
na státní budovy nebo vyvěšují prapory na
sloupy elektrického vedení. Totéž se stalo ta-
ké s termínem extremismus… Ať už jsou vaše
politické názory a váš postoj k přímé akci ja-
kékoli, vyjádřete solidaritu revolučnímu hnu-
tí, které funguje v Bělorusku pod tvrdým re-
presivním tlakem už deset let.“

➔ Zdroj:
https://www.afed.cz/text/7557/bel
orusko-vynesen-rozsudek-nad-
anarchopartyzany
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INFORMACE
O MUČENÍ
ANARCHOPARTYZÁNŮ

V úterý 28. prosince 2021, sestra anarchisty
Dmitrije Dubovského po návštěvě bratra ve
vazební věznici zveřejnila zprávu, v níž vy-
práví příběh o mučení,  které bylo použito
proti anarchistickým partyzánům v prvních
dnech po jejich zatčení:  Igoru Olinevičovi
odřízli kus kůže na noze, Dmitrij Dubovskij
byl dušen igelitovým pytlem a pověšen do
pozice tzv. vlaštovky. Již předtím bylo ozná-
meno,  že si  Sergej Romanov podřezal žíly
kvůli soustavnému bití od stráží.

Víme, že tito i  další anarchisté opakovaně
čelili bití ze strany represivních orgánů. Ale
od srpna 2020 pozbyli fízlové jakýchkoli zá-
bran. Tento do očí bijící sadismus byl příto-
men v takzvaných „silových“ resortech ješ-
tě před začátkem protestů. Člověk se nepro-
mění ve zvíře přes noc. Mučení a bití bylo
před užitím na „politických“ testováno  na
běžných vězních.

V článku na pramen.io se dále uvádí:

„Příběh běloruských anarchopartyzánů je jen
kapkou toho, co se nyní v této zemi děje. Za
mřížemi sedí  tisíce  lidí,  kteří  nemají  vůbec
žádný hlas a není pochyb o tom, že jsou neu-
stále biti a mučeni, a to i po vynesení roz-
sudku.  Běloruská  diktatura  se  z  autoritář-
ského režimu proměnila v sektu sadistů, kteří
jsou připraveni prolévat krev nejen kvůli za-
chování moci, ale také kvůli radosti z proce-
su samotného. Máte-li nějaké pochybnosti o
lidech pracujících v KGB a na ministerstvu
vnitra, vzpomeňte  si  na všechny,  kteří nyní

ve vězení bojují za svobodu.

Nikdy nezapomeneme na žádnou kapku krve
prolitou v boji proti režimu. Za každé zasté-
nání a pláč zaplatí nejen důstojníci, ale také
každý hajzl, který rozsudek vykonal. V roce
2020  jste  vyhráli,  ale  válka  proti  diktatuře
pokračuje!

Dokud nebudou všichni svobodní!“

➔ Zdroj:
https://www.afed.cz/text/7558/kre
v-na-vasich-rukou

https://pramen.io/en/2021/12/
blood-on-your-hands-regarding-
information-about-torture-of-
anarcho-partisans/
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DMITRIJ DOBOVSKIJ
A STANOVISKO  
ABC- BĚLORUSKO

Den po zadržení skupiny anarchistů party-
zanů,  bulvární propagandisté zveřejnili  vi-
deo, ve kterém Dmitrij Dubovskij připouští
svou vinu při útoku na režim a svědčí proti
ostatním členům skupiny. V té době stou-
penci Lukašenka spěchali s vydáním zpráv
o  vážných  obvinění  z  terorismu.  Dlouho-
dobé zapojení Dmitrije do anarchistického
hnutí vedly k otázce pravdivosti příběhu o
anarchistovi, který spolupracuje s vyšetřo-
vateli. 

Čekisté věznili Dmitrije a ostatní partyzány
téměř rok v centru vazebního vězení KGB.
Informace se dostaly do světa venku velmi
zřídka.  V  průběhu roku takzvaného vyše-
třování jsme nemohli zjistit žádné podrob-
nosti o tom, co se stalo, aby nám to umož-
nilo  vytvořit  si  jasný  názor.  Pokračovali
jsme v podpoře  Dmitrije  navzdory někte-
rým hlasům, které ho odsoudily v prvních
dnech po zveřejnění „přiznání“. 

O rok později anarchističtí partyzáni sdíleli
s příbuznými informace o mučení a násilí
způsobeným státem. Dubovskij tvrdí, že za-
čal svědčit kvůli mučení. Zároveň ve svém
svědectví  neprojevil  lítost,  ale  pokračoval
v podpoře politického pozadí případu. Roz-
sudek 18 let ve vězení ukázal, že Dubovskij
nespolupracoval s vyšetřovateli.  Neobdržel
žádnou výhodu ze svého svědectví, s výjim-
kou zastavení mučení. 

A i přes to všechno, jsme cítili, že rozhod-
nutí o podpoře Dmitrije by mimo jiné mělo 

být vyjádřeno zbytkem anarchistické party-
zánské skupiny. Pokud víme, žádný z anar-
chistů neodsuzuje vlastní činy. Všichni čtyři
zůstávají soudruhy navzdory všem překáž-
kám. 

Rozhodli  jsme se objasnit  tuto otázku pro
všechny, a zejména pro ty, kteří nadále vy-
žadují bojkot Dmitrije Dubovského. S ohle-
dem na názor soudruhů a okolnosti svědec-
tví jsme se rozhodli Dmitrije i nadále pod-
porovat.

ABC – Bělorusko

abc-belarus.org

➔ Zdroj: 

https://abc-belarus.org/?
p=14567&lang=en
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DMITRIJ DUBOVSKIJ 
O ZADRŽENÍ
A ODDANOSTI 
IDEJÍM

Toto je část dopisu od anarchisty Dmitrije
Dubovského s jeho poznámkami o soudru-
zích zadržených ve společné věci.

Jen  pár  řádků  pro  doplnění  mé
poslední  odpovědi.  Během rozho-
vorů a diskusí  se  soudruhy jsme
se identifikovali jako skupina an-
archistů z různých měst, kteří se
rozhodli  podílet  na  odporu  proti
neuznané  a  okupační  moci.  Jed-
noduše,  jsme  anarchisté,  kteří  se
rozhodli připojit k lidovému odpo-
ru a podporovat povstalecký boj.
Kromě  elementární  solidarity  a
soucitu s  lidmi měl  každý z nás
pro tento krok své vlastní důvody.

S  větší  mírou  pravděpodobnosti  mohu
říci, že všichni členové naší skupiny bu-
dou jednomyslně, s hrdostí a bez lítosti
deklarovat svoji volbu. A to i přes tak
obrovský  časový  rámec  pro  nás  při-
pravený.

➔ Zdroj: 

https://kronika.noblogs.org/post/
2021/02/18/dmitrij-dubovskij-o-
zadrzeni-a-oddanosti-idejim/

https://kronika.noblogs.org/post/2021/02/18/dmitrij-dubovskij-o-zadrzeni-a-oddanosti-idejim/
https://kronika.noblogs.org/post/2021/02/18/dmitrij-dubovskij-o-zadrzeni-a-oddanosti-idejim/
https://kronika.noblogs.org/post/2021/02/18/dmitrij-dubovskij-o-zadrzeni-a-oddanosti-idejim/


POLITICI JE NEVIDÍ, 
LIDÉ OSLAVUJÍ: 
PROČ JE 
ANARCHISMUS
V BĚLORUSKU
TAK ATRAKTIVNÍ?

Uběhl rok od té doby, co jsem nebyla doma.
Místo pobytu jsem měnila každých pár týd-
nů, abych se vyhnula zadržení a sledování,
nepoužívala jsem telefon. Tvář jsem zakrý-
vala, kdykoli jsem vyšla z bezpečí. Na krát-
kou dobu jsem byla zadržena a bylo proti
mně zahájeno trestní stíhání.  Všechny mé
soudružky  a  soudruzi  byli  buď  ve  vězení,
nebo na útěku - a já jsem se ocitla v Evrop-
ské unii v postavení uprchlíka. Již od roku
2005 jsem byla politicky aktivní a považo-
vala se za anarchistku, ale nikdy bych si ne-
myslela, že budu muset nadobro opustit ze-
mi. 

Zdá se, že povolební protesty v Bělorusku
utichly,  ale vzpomínky i nadále žijí  v srd-
cích  lidí.  Lidé  ztratili  své  milované,  jejich
nejbližší byli uvězněni, biti a museli zemřít
na Covid-19 krátce po zadržení. Lidé sedí ve
vězení za cokoliv od komentářů na komuni-
kačním kanálu telegram až po spiknutí s cí-
lem realizovat státní převrat. Tisíce lidí byly
nuceny opustit zemi ve strachu o své zdraví
a život. Miliony zůstaly a s úzkostí čekají na
domácí prohlídku, zatčení, vyhrožování, že
je připraví o rodičovská práva nebo práci za
jejich politický postoj. 

Avšak  politická  perspektiva  zachovaných
vzpomínek je obvykle prezentována nejdů-
ležitějšími hráči z hlavního proudu, a ti ma-
jí  přístup  k  penězům,  politickým analyti-
kům, světovým soudům. A přesně jako Lu-
kašenko vytváří příběh o Bělorusku, které
chránil před vnějším zásahem zastoupeným
Světlanou Cichanovskou  a spol.,  tato opo-
zice zase vytváří obraz pokojného a civili-
zovaného protestu střední třídy s cílem do-
sáhnout zastupitelské demokracie. Odstíny
mezi tím chybí. A jeden z těchto odstínů je
anarchistický pohled.

Životaschopná hrstka 

Anarchistické  hlasy  jsou odjakživa  vylou-
čeny  z  hlavního  příběhu  opozice  v  Bělo-
rusku. „Nejvíce nezávislá média“ jsou tady
ta liberální nebo konzervativní. Anarchisté



a anarchistky získali pozornost pouze teh-
dy,  když  oslovili  veřejnost  natolik,  že  již
nebylo možné to ignorovat. Například v ro-
ce 2017 v průběhu protestu proti dani z ne-
zaměstnanosti,  kdy  v  regionálním  městě
stáli v čele demonstrace. Noviny pak nap-
sali o tom, jak „lidé pochodují centrem měs-
ta“. Anarchistické hnutí v zemi není počet-
né, ale je vcelku organizované díky rokům
nucené podzemní činnosti a rozvinuté kul-
tuře kolektivní bezpečnosti. Když existující
opoziční strany mají problém získat dvacet
lidí, kteří by přišli do ulic, anarchisté a an-
archistky snadno vytvářejí  takzvaný black
bloc (černý blok) z padesáti lidí.

V srpnu 2020 a v období před tím se Cicha-
novská  se  svým týmem bála  veřejně  svo-
lávat protest nebo se účastnit nepovolených
a spontánních pochodů. Později je vyhostili
ze země nebo uvěznili, zatímco jiné strany
byly aktivně připraveny pro obsazení pozic
v nové vládě. A tak anarchisté vstoupili do
čerstvě vyprázdněné politické scény během
demonstrací jako jedna z mála skupin s jas-
ným politickým postojem - která navíc pů-
sobí jako kolektiv, který běloruskou veřej-
nost zajímal a oslovoval. Lidé prahli po le-
tácích, rozhovorech a rytmech vzdoru – a
anarchistické skupiny to všechno měly.

Anarchistické  skupiny  mohly  sdílet  i  své
zkušenosti  s  dlouhodobým organizováním
se proti režimu, trvalým zakoušením repre-
sí.  Zároveň informují  o  tom,  jaká bezpeč-
nostní opatření mohou být použita při pří-
mých akcích nebo při  pochodech.  Vysvět-
lily  důležitost  kombinování  různých  pro-
testních taktik a také jak se stát snaží udr-
žet monopol na násilí,  a nezapomněly ani
na taktiky ochrany před plynem,  vodními
děly a projektily.  Nikdo je moc neposlou-

chal. Hlavní telegramové kanály slouží pou-
ze  k  svolávání  lidí  do  ulic  a  podněcování
pomsty proti policii (prostřednictvím ničení
policejního majetku) bez jakéhokoli temati-
zování  bezpečnosti.  Vyhýbají  se  diskusím
o rozdílech mezi klidnými a násilnými pro-
testy. Když se anarchistickým skupinám ne-
podařilo  oslovit  své  publikum online,  vy-
daly se šířit informace do ulic. Zúčastnily se
sousedských setkání, vytvořily malý komu-
nikační  kanál  určený  pro  sebeorganizaci.
Poskytly také právní poradenství a taktiku
(ne)komunikace  s  policií  během  zadržení.
Vytiskly tisíce letáků a samolepek pro jiné
demonstranty  a  protestující.  Právě  anar-
chistické  skupiny  otevřely  diskuzi  o  tom,
koho považovat za politického vězně. Main-
streamové lidskoprávní  organizace poměr-
ně často vylučují lidi, kteří byli „násilnější“
než  ostatní,  nebo  nepatřili  před  vypuk-
nutím protestů mezi politicky aktivní osob-
nosti. Politicky sdružené kolektivy také vy-
tvořily mapu bezpečnostních kamer a pro-
totyp  webu  se  sbírkou  zjištěných  identit
členů  a  členek  policejních  jednotek  zapo-
jených do násilných intervencí a represí.

Zvýšil se také dosah anarchistických médií.
Anarchistický blogger Mikola Dziadok byl
jedním z posledních osobností, které nejen-
že reportovaly z ulic a verbovaly nové pro-
testující,  ale  také  přinesly  politickou  ana-
lýzu.  Lidé  nepochybně  víc  nadchnul  jeho
anarchistický obraz, než pochopení myšle-
nek tohoto hnutí. Navzdory tomu je možné



mluvit o úspěchu - v případě skupin, které
státní  orgány a běžní  lidé  po celém světě
zavrhují.

Nejhorší nepřítel státu 

Zatímco  nezávislá  média  věnovala  anar-
chistickým skupinám jen pár řádků, jediný-
mi organizacemi, které o nich psaly jako o
hnací síle protestů byla policie a státní mé-
dia. Přirozeně šlo do určité míry o zveličení,
ale  zároveň  měli  propagandisté  a  policie
pravdu  -  jestliže  anarchisté  a  anarchistky
organizovali protesty místo toho, aby uni-
kali před zatýkáním, mohli teoreticky změ-
nit  mentální  nastavení  slušného  množství
lidí vůči formám protestu a politickým po-
žadavkům.

Nebylo to poprvé, kdy se anarchisté a anar-
chistky  stali  protagonisty  v  „dokumentár-
ních“  filmech  vysílaných  v  národní  tele-
vizi. Zasloužili se dokonce o policejní kanál
na telegramu, který slouží specificky k od-
halování identity anarchistek a anarchistů. 

Anarchistické kolektivy vyvinuly velké úsi-
lí na analýzu předchozí represe a vytvořily
silnou kulturu kolektivní bezpečnosti, která
by policii zabránila získat přehled o hnutí.
Tato kultura však ztratila svou hlavní opo-
ru, spočívající v zásadě „nemluvte s policaj-

ty  a  šifrujte  svá  zařízení“,  když  policisté
mučili anarchistu Dziadoka, aby získali pří-
stupová  hesla.  Lidé  začali  pochybovat,  že
budou schopni snést fyzický nátlak a chrá-
nit citlivé informace o hnutí. Navzdory to-
mu nejsou známy případy anarchistů nebo
anarchistek, kteří by dnes na sebe donášeli
u soudu. Podle běloruského Anarchistické-
ho černého kříže, který poskytuje finanční
podporu 11 let, ale bylo 28 lidí zatčeno za
anarchismus  a  antifašismus  (včetně  jedné
ženy) a většina z nich stále čeká na soud. Je
třeba  poznamenat,  že  ani  jedno  politické
hnutí či skupina v Bělorusku nemá v sou-
časnosti  tolik  uvězněných.  Někteří  však
nejsou považováni  za politické vězně:  čelí
různým  obvinění  z  účasti  na  pochodech
přes založení mezinárodní zločinecké orga-
nizace až k terorismu.

Revoluce nebo zrození politického sub-
jektu? 

Tento proces umožnil běloruským anarchis-
tům, aby se konečně setkali se „skutečný-
mi“ lidmi, mluvili s nimi, zažili velkou pod-
poru, solidaritu a obdiv. Doufejme, že hnutí
bude vítané a chráněné před represí jakého-
koliv nového „demokratického“ režimu. 

Po tolika letech neúspěšného boje jsem ne-
očekávala, že Alexander Lukašenko jen tak
snadno odejde proto, že ho někdo poprosí
a  přinese květiny jeho ochrance.  Poslední
rok pro mě nebyl transformací politického
režimu,  ale  spíše  rok  osvěty  a  myšlenko-
vého  přenastavování  běloruské  populace.
Absence politických špiček, které by lidem
říkaly, co mají dělat, vedlo k tomu, že lidé
byli zapojeni do množství diskusí o meto-
dách a politické budoucnosti země. Většina
stále sní o ráji zastupitelské demokracie, ale



mnozí zažili, co to je, aktivně se chopili je-
jich vlastní agendy a snít takový sen už jim
nemusí stačit. Odlišnou realitu ale naneště-
stí nebudou moci tak brzy zakusit. 

# Autorka je anarchistka a touží zůstat  
v anonymitě. 

# Z angličtiny přeložila: Z. Mihaliková 

➔ Zdroj:
https://kapital-noviny.sk/politici-
ich-nevidia-ludia-oslavuju-preco-
je-dnes-anarchizmus-v-
bielorusku-taky-pritazlivy/



MOŽNOSTI TLAKU 
NA DIKTÁTORSKÝ 
REŽIM V BĚLORUSKU

Do vězení se dostali anarchisté, kteří mají
bohaté zkušenosti s represí pod vládou Lu-
kašenka. Uvězněni byli  Dmitrij  Dubovskij,
Igor Oliněvič, Sergej Romanov, Dmitrij Re-
zanovič, Mikola Dziadok, Akihiro Gaevsky-
Hanada a další. Důvod jejich stíhání je zjev-
ný: vzepřeli se diktatuře. Režim v Bělorusku
se v tomto neliší od ostatních diktatur. Ne-
akceptuje  aktivní  vzdor  proti  vlastní  zlo-
vůli, i kdyby šlo jen o aktivitu jedinců nebo
malých  skupin.  Vládnoucí  třída  si  uvě-
domuje, že po tolika letech útlaku má jaký-
koli  odpor velký potenciál  ke zmohutnění
do stavu, kdy ho režim neustojí a padne. 

Represe  ze  strany  struktur  hájících  režim
sílí souběžně s tím, jak se odpor stává ma-
sovým. V ulicích běloruských měst již jsou
tisíce lidí,  kteří  usilují o svržení diktátora.
Většina z nich nemá jiný cíl než zavést v ze-
mi parlamentní demokracii západního stři-
hu. Z anarchistické perspektivy to lze posu-
zovat jako nedůsledný postoj, který nemíří
na základní podstatu problému.

Přesto z toho lze vyvodit dva pozitivní zá-
věry:

1) Již samotný tlak na režim a možné dosa-
žení jeho pádu může znamenat zlepšení si-
tuace uvězněných anarchistů i dalších věz-
ňů.  Může  dojít  ke  snížení  trestu,  zlepšení
podmínek věznění,  nebo  dokonce  propuš-
tění. 

2) Každá vzpoura proti útlaku, jakkoli může
zprvu být reformistická, v sobě nese poten-

ciál  později  přilnout  k  revolučním  cílům.
Aktivní  účast  revolučních minorit  k  tomu
může přispět tím, že budou tlačit na to, aby
se aktivity dostaly za limity buržoazně de-
mokratického rámce. 

To, k čemu dochází v tzv. Bělorusku, není
sociální revoluce tak, jak o ní uvažují anar-
chisté. Nedělejme si žádné iluze, ať později
nemusíme řešit bolest z deziluze. Nehledej-
me v událostech to, co tam není. Chybějící
revoluční obsah ale také neberme jako zá-
minku k tomu stát pasivně stranou. Je třeba
být bez iluzí,  ale zároveň do situace zasa-
hovat  anarchistickými  způsoby.  Snažit  se
zvrátit  běh událostí  ve prospěch anarchis-
tických cílů.

Některým  anarchistům  v  minulosti  byl
v Bělorusku zkrácen trest v důsledku tlaku
mezinárodního společenství, lidskoprávních
organizací,  diplomacie  a  dokonce  i  členů
Evropského parlamentu.  Někteří  lidé nyní
své naděje vztahují právě k těmto sférám.
I  když  předčasné  propuštění  je  pro  sou-



druhy a jejich blízké obrovská úleva, i zde
je třeba se mít na pozoru před iluzemi. Po-
kud Lukašenkův režim přistoupí k rozvol-
nění represivních opatření na základě tlaku
diplomacie  nebo vládnoucích elit  z  jiných
zemí, nejde o projev dobré vůle. Není to ne-
zištná  pomoc.  Bývá  to  strategická  volba,
která má učinit režim v očích zahraničních
kritiků legitimnějším a zmírnit tím meziná-
rodní tlak. Propuštění několika vězněných
vytváří dojem, že režim reflektuje své chy-
by a nechce v nich pokračovat. Je to však
zastírací manévr. Režim se totiž v jádru ne-
mění.  Jede  dál  ve  stejných  kolejích,  jen
s  podporou  oficiálních  ochránců  lidských
práv, kteří ze zahraničí nevědomky pomá-
hají  spoluvytvářet  lepší  obraz režimu,  než
jakým skutečně je.

Každé zlepšení situace vězněných soudruhů
je velmi pozitivní zpráva. Nedopusťme ale,
aby se to stalo záminkou k opuštění anar-
chistické perspektivy a nesmlouvavé nega-
ce autoritativních struktur všech států. Čle-
nové  Evropského  parlamentu  a  vládní
diplomaté nemohou být nekriticky oslavo-
váni. I když se někdy zasadí za propuštění
anarchistů z vězení, nepojí nás s nimi vztah
partnerství.  Nesmíme k  nim vzhlížet  jako
k naději, protože jejich cíle v důsledku zna-
menají blokování a maření našich cílů.

Igor Oliněvič, jeden z vězněných anarchis-
tů, již v roce 2011 ve svém vězeňském de-
níku  „Jedu  do  Magadanu“  vyjádřil  skepsi
vůči pomoci ze strany vlád a jejich institucí,
když  napsal:  „Bělorusko  ekonomicky  plní
roli  primární,  nejvíc  ekologicky  znečištěné
země díky zpracování ropy a plynu, výrobě
plastů, potravinových doplňků, hnojiv, papí-
ru, cementu atd. Obecně může Evropa po li-
bosti  přijímat  rezoluce  a  provádět  dekora-
tivní manévry ohledně demokracie, ale fak-
ticky jí takový stav věcí vůbec nevadí. „Kše-

ftovat je možné i s kanibaly“ – to je podstata
evropské politiky.“

Toto není jen vyjádření nedůvěry v oficiální
politiku. Je to také náznak toho, kudy se re-
voluční síly mají vydat. Vlády a byznysme-
ni Evropské unie mají zájem především na
hladkém mezinárodním obchodu. Když jim
v tom Lukašenkův režim nebude bránit, ne-
mají důvod se zasadit o jeho sesazení.  Jak
dobře poznamenal Igor Oliněvič, „Nemáme
odkud  očekávat  pomoc.  Nikdo  nás  neza-
chrání, kromě nás samotných.“

Pokud víme, že stabilita běloruského režimu
závisí  na kšeftech s okolními zeměmi, vy-
plývá z toho,  že k destabilizaci  významně
přispívá  blokování  těchto  kšeftů.  Igor  již
před lety nastínil, jaká ekonomická odvětví
jsou v zemi klíčová. Každý z nás má schop-
nost  si  zjistit  více  o  jednotlivých  ekono-
mických aktérech a jejich postavení v regi-
onu, ve kterém žije. A každý, i s minimem
prostředků, může problematizovat nebo za-
stavit  jejich provoz.  Běloruský režim není
izolovaným  fenoménem  uzavřeným  mezi
státními hranicemi. Jeho ekonomické a po-
litické  zájmy  se  rozprostírají  po  celém
světě. Vysledovat je a zasáhnout dává větší
smysl, než se spoléhat na manévry mocnos-
tí.

➔ Zdroj:
https://lukasborl.noblogs.org/mo
znosti-tlaku-na-diktatorsky-
rezim-v-belorusku/
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Kniha běloruského anarchisty, který byl pět
let vězněm Lukašenkova režimu. Kromě re-
flexe  vězeňského  pobytu  měl  autor  touto
knihou  na  mysli  i  vytvoření  jakéhosi  po-
mocného  manuálu  pro  potenciální  vězně.
Mikola Dziadok (nar. 1988) byl v září 2010
zatčen a s řadou dalších anarchistů (napří-
klad  Igorem  Oliněvičem,  jehož  vězeňský
deník Jedu do Magadanu byl v Česku vydán
v  roce  2014)  byli  obviněni  ze  žhářského
útoku  na  ruské  velvyslanectví,  štáb  bělo-
ruské  armády,  banku  a  kasino  v  Minsku.
Odmítl  žádat  o  prezidentskou  milost,  od-
seděl si celý trest a navíc půl roku za vzdor
vůči vězeňské správě. 

➔ 100 stran A6, doporučený 
příspěvek na pokrytí nákladů   
50 Kč 

➔ nakladatelstvi.afed.cz
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• Anarchist black cross / Bělorusko
abc-belarus.org

• Anarchistický černý kříž / Česko 
abccz.noblogs.org

• ABC news / Česko  
abcnews.noblogs.org

• Anarchist black cross Fedaration 
abcf.net

• Anarchist black cross / New York 
chiabc.tumblr.com

• Anarchit Black Cross / Drážďany 
abcdd.org

• Anifénix  
antifenix.noblogs.org

• Díra ve zdi 
diravezdi.noblogs.org

• Kronika odporu 
kronika.noblogs.org

• Criminals for freedom 
           criminalsforfreedom.noblogs.org

• Lukáš Borl /archiv  
lukasborl.noblogs.org

• Incarcerated Workers Organising
Committee 
iwoc.iww.org.uk

• Prison Journalism Project
           prisonjournalismproject.org

• Emthy Cages Collective 
prisonabolition.org

• Anarchist news 
anarchistnews.org

https://iwoc.iww.org.uk/
https://abcdd.org/


    







PUBLIKACE 
JE 100% BENEFICE. 

 
PŘISPĚJ KOLIK TI 

OKOLNOSTI DOVOLUJÍ.

Pro vznik této publikace jsou dva 
hlavní důvody. Motivovat k psaní 
dopisů vězněným lidem, a zároveň 
získat prostředky pro anarchisty 
vězněné v takzvaném Bělorusku. 

Uvnitř informuji o tom proč a jak 
dopisy psát. Připojuji úvahy vzešlé  
z mých osobních zkušeností                
s uvězněním a také koláže 
zahrnující útržky z vězeňské 
korespondence. 

Anarchisté, kterým vybrané peníze 
poslouží, se dostali do vězení, 
protože se svými postoji a činy 
vzepřeli diktátorskému režimu. 
Jejich situace je náročná, protože 
jsou vězněni v postsovětské zemi, 
která si ze své minulosti zachovala 
nejodpornější totalitní praktiky jako
je mučení, státní teror a násilné 
potlačování opozice. 

Persekuce a vězeňská realita se ale 
týká také lidí žijících v takzvaných 
demokratických zemích. I to se 
snažím tímto počinem připomenout.
Neexistuje totiž protiklad mezi 
diktaturami a demokraciemi. Jsou 
jen různé tváře, kterými se projevuje
globální kapitalistická totalita. 
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