Oleg

Panﬁlov
Antisovětské
příběhy

Ruský originál: Антисоветские истории
© Oleg Panfilov, 2015
Translation © Květa Norfová, 2016
Preface © Jaromír Štětina, 2016
© Portál, s. r. o., Praha 2016
ISBN 978-80-262-1223-2

Věnováno světlé památce Valerije Novodvorské

PŘ E DM LU VA

Toto je kniha o tom, jak jsem se mýlil.
V srpnu 1991 se pučisté Státního výboru pro výjimečný stav
(GKČP) pokusili zabránit rozpadu Sovětského svazu. Moskevský
Bílý dům, sídlo zákonodárného sboru Ruska, byl obklíčen armádou, Borisi Jelcinovi hrozilo zatčení a Gorbačov byl internován ve
Forosu na Krymu. Tři dny a tři noci jsem tehdy spolu se zpravodaji
mnichovského vysílání Svobodné Evropy pro Rusko reportoval toto
úžasné drama. Pak byl puč poražen, Gorbačov osvobozen a Jelcin
odstartoval cestu k odtržení Ruska od SSSR. Stalo se tak 21. srpna
1991. Pro mne to bylo symbolické datum. Objímali jsme se s ruskými poslanci, křičeli nadšením, ruští kolegové se omlouvali za okupaci Československa a všichni jsme si mysleli, že Rusko nastupuje
cestu k pravdě, k pokání, k demokracii a svobodě. Mýlili jsme se
všichni.
Sovětský svaz se rozpadl. Netrvalo to ani pár měsíců a Rusko
uskutečnilo svou první postsovětskou teritoriální loupež – v Abcházii. Následoval velký ruský zločin v Čečensku a směna Jelcina za
Putina. KGB se chystalo převzít moc v zemi a otevřelo cestu k dvacetiletému temnému období ruských výbojů proti samostatné Gruzii, Ukrajině a Moldavsku. V té době jsem se seznámil s Olegem
Panfilovem.
Jsem rád, že je Oleg můj přítel. Je mi rozcestníkem při rozhodování o Rusku. Je mi cennou pracovní pomůckou. V Evropském parlamentu a v jeho frakci Evropské lidové strany mám na starosti právě země bývalého Sovětského svazu a ve chvílích, kdy si nejsem jist,
kdy tápu a týrají mne pochybnosti a starost o osud Ruska a osud
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Evropy, vzpomenu si na Panfilova, ruského demokrata a skvělého
kolegu novináře. Panfilov je pro mne cenný právě tím, že je Rus, má
Rusko rád stejně jako já a stejně jako já ví, že se pokus o demokracii
v Rusku nepovedl.
Panfilovova kniha, kterou držíte v ruce, Antisovětské příběhy,
je sbírkou důkazů, že rozpad SSSR nepřivedl Rusko k pokání, že se
staré sovětsko-bolševické zvyky, zlozvyky, myšlenky, tuposti a stereotypy i zločiny přelily do dneška. Do doby postsovětismu. Knihu
čtu jako návod, jako zasvěcenou příručku pro každého, kdo chce
dnešnímu Rusku porozumět a nemýlit se jako my tenkrát.
Jaromír Štětina
europoslanec, člen frakce Evropské lidové strany
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OD AU TOR A

V roce 1917 maličký člověk s vymyšleným příjmením Lenin (předtím si říkal Kuprianov, Bazil, Petrov, Karpov, Konstantinov, Meyer,
Ivanovskij, William Frey a dalšími dvěma desítkami pseudonymů,
které vystřídal) podepsal Dekret o tisku, v němž nařizoval zavedení cenzury a boj „proti kontrarevolučnímu tisku různých odstínů“.
Lenin dekret potřeboval, aby jím zacpal ústa všem těm pomlou
vačným buržoazním novinám, aby přestaly „rozsévat zmatek“. Na
konci dekretu je zajímavá věta: „Dané nařízení má dočasnou povahu a bude zrušeno zvláštním výnosem, jakmile se veřejný život
dostane do normálních kolejí.“ Tato „dočasná povaha“ trvala čtyřiasedmdesát let, do rozpadu SSSR. Potom následovalo krátké svobodomyslné období, po němž další malý člověk s podobně krátkým
příjmením – Putin – podepsal doktrínu informační bezpečnosti, která představuje v podstatě stejný dokument, jako byl Leninův
dekret.
Za těch bezmála sto let vyrostlo několik generací, které znají a doposud věří výkladu dějin SSSR, jež se vyučovaly na základních, středních i vysokých školách. V těch sovětských pohádkových
dějinách vystupovali bohatýři se jmény Lenin, Stalin, Chruščov,
Brežněv, Andropov, Černěnko a Gorbačov, a ti vždycky přemáhali nepřátele, všemožně bojovali za mír na celém světě a budovali
obrovské závody, továrny a železnice. Všechen sovětský lid podle
těchto dějin hrdiny zbožňoval a miloval, zasypával je květinami
a navštěvoval jejich hroby.
Zatímco vůdcové vládli, historici za bedlivého dohledu KGB –
a v současnosti pod vedením FSB – přepisovali a vymýšleli svo9

je pohádky. Ty pohádky vycházejí v podobě školních učebnic pro
děti, zatímco dospělým je vyprávějí v televizi a rozhlase. V SSSR
neměli v lásce lidi, kteří si nepřáli pohádky poslouchat a číst, mohli
je dokonce potrestat. Za slova namířená proti pohádkám je mohli
zavřít do vězení nebo i zastřelit. V dnešním Rusku se děje v podstatě totéž.
Vzpomínám si, když jsem v pubertě v televizi poprvé uviděl
Leonida Iljiče Brežněva, jak dává francouzáka Erichu Honeckerovi. Někoho z dospělých jsem se tenkrát zeptal, kdo z nich je rytíř
a kdo spící krasavice? A kdy bude svatba? Dostal jsem svůj první
disidentský pohlavek, ale nenechal jsem se odradit a dál naléhavě
kladl zákeřné otázky a pokoušel se odlišit pohádku od skutečnosti.
Když jsem dospěl, stále častěji jsem se ptal sám sebe, protože ptát
se jiných dospělých začalo být nebezpečné. Například kde generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv vzal, že „ekonomika
má být ekonomická“. Měla to být nezpochybnitelná pravda, stejně
jako že voda je mokrá nebo kámen tvrdý. Nikoho však nenapadlo
se smát a citát prohlásit za blábol. Všichni žili v pohádkovém stavu.
Samozřejmě že jsem jednal hloupě, když jsem pochyboval o genialitě výroku, ale už jsem věděl, že ekonomika SSSR je v takovém stavu,
že nemělo smysl označovat ji za ekonomickou.
V mé hlavě tak s každým dalším rokem vznikal koláč o dvou
vrstvách – první byla pohádka, druhá pravda. Po troškách jsem
dával dohromady zakázanou pravdu, a když SSSR zdárně zanikl,
dostal jsem se k archivům. V zaprášených deskách na archivních
policích byla uložena pravda, pečlivě schovávaná před lidmi. Sovětští
pohádkáři se smutnýma očima a tvářemi zkřivenými od lhaní se teď
v mých očích nesmírně podobali Brežněvovi před smrtí.
Nejsilnější dojem na mě udělaly samotné dokumenty. Když
jsem je četl, opakovaně jsem měl chuť rozhlédnout se kolem sebe
a položit otázku: Tohle se dělo v té šťastné zemi jménem SSSR? Roz10

por mezi pohádkou zvanou „sovětské dějiny“ a dokumenty o tom,
co se reálně dělo, působil skličujícím dojmem. Vyvolával pocit bezmoci a naprostého zklamání.
Uběhl nějaký čas. Sovětský svaz nevydržel lež a neschopnost
svých vůdců a zanikl. Devět let Borise Jelcina nezanechalo v ruských dějinách prakticky žádnou stopu, nebudeme-li počítat první čečenskou válku v letech 1994–1996. Rusko i bývalé sovětské
republiky se pokoušely dostat z bludného kruhu a sovětské mentality, šlo to však těžko. Několik generací, které vyrostly v atmosféře
lži, represí a státního teroru, se nedokázalo stát svobodnými.
Nový prezident s příjmením Putin se rozhodl pohádkový žánr
obrodit a pohádku s pomocí televize a internetu zpřístupnit. Staré pohádky z cyklu „Světlá budoucnost“ vystřídal seriál „Zvedneme
se z kolen“. Z nových pohádek se ostýchavě odstraňují komunistická hesla, zůstávají v nich však ti samí sovětští bohatýři. A přibývají noví. Novým bohatýrem je samozřejmě Putin a někdy i Medveděv. Existuje ještě několik dalších pohádkových hrdinů, kteří
„zvedají Rusko z kolen“. Sám proces vstávání z kolen není vidět,
což ale není podstatné, hlavní je, aby pohádka byla barvitá a poutavá, aby lidé věřili ve zlepšení, ke kterému ve skutečnosti nedochází.
Víra v pohádky dosud obyvatele stmeluje, avšak naděje na „světlou
budoucnost“ nebo „vstávání z kolen“ už taje.
Postsovětský prostor se udržel virtuálně: ruská propaganda má
nadále vliv na lidi, kteří už žijí v nových nezávislých státech. Spojuje je ruský jazyk, který se pro Putina stal opravdovou strategickou
zbraní. Ruský jazyk propagandy je stejně destruktivní jako atomové bomby. Putin pečlivě střeží archivy a skrývá pravdu, aby v těch
nejlepších sovětských tradicích lidem lhal. Lež pomáhá zformovat
sytou, poslušnou a oddanou živou masu.
Proto jsem se rozhodl vydat tuto knihu. Tvoří ji články z posledních let. Většinu jsem napsal pro krymskou redakci Rádia Svobo11

da – Krym.Realii. Tato kniha samozřejmě nemůže být označena
za učebnici nebo akademickou práci. K napsání skutečné vědecké
práce je zapotřebí věnovat mnoho let rekonstrukci pravdy. Archivy
v Rusku jsou však uzavřené, a bez dokumentů se dějiny proměňují
v paměti.
Kniha je pokusem nahlédnout za pohádkovou stěnu, jak to kdysi udělal dřevěný chlapec Pinocchio. Za ní se však neprostírá sovětská „pohádková země“, ale docela jiná, opravdová – s nepříjemnými dějinami, jež jsou z valné části tragické. Bez znalosti skutečných
dějin se nedá žít reálnou budoucností. Lež plodí novou lež, která se
mění v propagandu a nakonec se stává součástí falešného života.
Oleg Panfilov
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B Ý T RU S

Když před více než dvaceti lety ruská „mírumilovná“ politika dorazila do mého rodného Tádžikistánu, kde proti sobě štvala lidi,
vyzbrojila je a pozorovala pět let trvající občanskou válku, začal
jsem vážně přemýšlet o tom, co znamená být Rus. Válka v Tádžikistánu byla krutá – během pěti let zahynulo přibližně 150 tisíc lidí,
přes milion se stalo uprchlíky, desítky tisíc dětí osiřely. V součas
né době je Tádžikistán blízkým přítelem Ruska, posílá mu gastarbeitery a na oplátku každoročně dostává 700–800 rakví – zabitých, zemřelých a zavržených. Jako daň přátelství, které v Moskvě
i Dušanbe označují za „věčné“ a „neotřesitelné“.
V těch letech jsem chtěl napsat knihu, a dokonce jsem pro ni
vymyslel i název – Spoluobčané. Měla být věnována Rogozinovi,
Zatulinovi a Duginovi – právě těm lidem, kteří posledních dvacet let štvou Rusy proti Nerusům, přesvědčují o vznešenosti Ruska
a o nezbytnosti obnovit SSSR či cosi na způsob Ruské říše. Nebo
o vzniku aspoň nějakého územního celku, který by je mohl utvrdit
v jejich věčném nářku o „ruské duši“, „ruském snu“, „ruském misio
nářství“ a „ruském světě“. Tolik a tak často o tom mluvili a mluví,
až se člověk začíná rozhlížet kolem sebe a hledat někoho, kdo by
nebyl Rus.
Já jsem byl Rus vždycky, mám ruskou mámu i ruského tátu, ale
od dětství mluvím tádžicky a řadu let jsem studoval dějiny Střední Asie, psal jsem vědecké články a knihy a nebylo mi úplně jasné,
proč se mi jiní Rusové neustále snaží moji národnost připomínat.
Proč? Věděl jsem to i bez nich. Když jsem vyrostl, pochopil jsem
jejich důvod – neuměli tádžicky, a ani nechtěli. Aby si ospravedlni13

li vlastní zbytečnost, zdůrazňovali svou výjimečnost nebo, jak také
říkávali, samorostlost. Vypadalo to hloupě.
Cítil jsem se v Tádžikistánu příjemně, oni ne. Když jsem je
označoval za kolonizátory, uráželi se a prohlašovali mě za rusofoba. Nejpodivnější bylo, že tak mi pak říkali i v Rusku, kde jsem se
snažil pochopit svou „pravlast“. Chtěl jsem vidět onu proklamovanou dobrosrdečnost, viděl jsem však něco docela jiného. Nejskloňovanějšími byla slova „přičmoudlík“, „barevnej“, „šikmookej“,
a tím nejoblíbenějším byla „černá držka“. Schválně jsem po Moskvě
chodil v afghánské čepici – „pakulu“. Protijdoucí milicionáři si mě
ostražitě měřili, připadal jsem jim jako terorista. Mně bylo dobře
a teplo, zatímco milicionář měl strach z obyčejné čepice.
Nacionalismus současného Ruska není dnešní nemoc, je velmi
stará; pochází z dob Ruské říše. Počínaje 15. stoletím Rusko dobývalo půdu a asimilovalo obyvatele okupovaných území. Podmaněným se říkalo domorodci, tak znělo oficiální označení obyvatel
„získaných“ území. Okupanti se z nich potom pokoušeli vymýtit to,
co bylo jejich vlastní, rodné, a blahosklonně otevírali rusko-domorodecké školy, zakazovali mateřské jazyky a podmaněné obyvatele
nadále uměle oddělovali od samotných Rusů. Dokonce i v politice
vedla obrovská hranice – tohle je pro Rusy, tohle pro Nerusy a tohle
pro domorodce. Ve státní dumě Ruské říše byla muslimská frakce
a už od roku 1764 Vládní rada darovala neruským národům právo,
aby si ponechaly šlechtický původ. Ti, kdo se chtěli rozpustit v celkové mase „ruských poddaných“, se začali prohlašovat za Rusy.
V Ruské říši panoval svérázný vztah k podmaněným národům,
který se dnes obvykle označuje jako fašismus. Stačí si přečíst hlášení a vzpomínky generálů, kteří „sbírali ruské země“ ve Střední
Asii a na Kavkaze. Často se v nich vyskytují definice jako „polodivoké obyvatelstvo periferie“, „kavkazští domorodci“ nebo „divoši“.
Nebylo to nic zvláštního, rozumělo se to samo sebou. Po okupaci
14

se do periferních oblastí říše stěhovali kozáci a Rusové – spolehliví obránci nových území, kteří stavěli „linie“ – hranice. Pokud tedy
máme hledat kořeny ruského fašismu, leží právě v dobách okupace. Generálové ruské armády se rádi chlubili, kolik zabili „divochů“
a „barbarů“, aby rozšířili „ruské državy“.
Ruský publicista Ivan Soloněvič podstatu politiky svého času
vysvětlil následovně: „Ruská říše se od dob ,prvotního letopisu‘
zakládala na národnostním příznaku. Avšak na rozdíl od národnostních států zbytku světa ruská národní idea odedávna přerůstala kmenový rámec a stávala se nadnárodní ideou, stejně jako ruská
státnost byla odedávna nadnárodní státností – jen s tou podmínkou, že právě ruská idea státnosti, národa a kultury byla a také je
určující ideou veškeré národní státní stavby Ruska.“ Události ukazují, že v pojetí „ruské státnosti“ se nic nezměnilo.
O století později se pro státní ideu nadchl Putin. Předcházelo mu dlouhé období sovětské moci, které do národnostní politiky
vneslo své „libůstky“. Oficiálně se deklaroval sovětský internacionalismus, družba národů. Ve skutečnosti však existovala přísná hierarchie – lidé se dělili na hlavní a vedlejší národy. Zvláštním politickým výdobytkem byl vynález slova „nacmen“ – národnostní
menšina. Pro „nacmeny“ existovaly kvóty, když se hlásili na univerzity a vysoké školy, když je přijímali do Komsomolu nebo do strany. KSSS pečlivě hlídala, aby nadání nevyplývalo ze znalostí nebo
schopností, ale z národnostní příslušnosti.
Mezi mými známými a sousedy byli potomci přesídlenců z 19.
století. Byli mezi nimi i tací, kteří do Tádžikistánu přijeli až za
komunistů. Žádný rozdíl jsem mezi nimi nepozoroval – snad jen, že
carští starousedlíci uměli o dvacet třicet tádžických slov víc. Ruské
velmocenské postavení bylo stejné; stejná míra nabubřelosti a pohrdání domorodci, kteří ve skutečnosti žili ve své zemi – to Rusové
pro ně byli cizozemci. Na důkaz vlastní výjimečnosti Rusové tvrdi15

li, že naučili Tádžiky čurat vestoje. Během perestrojky si však začali připadat cizí, chápali, že impérium se hroutí; že se budou muset
vrátit do své „pravlasti“, nebo se přizpůsobit novým podmínkám.
Ale jako argument opakovali, že jsou výjimeční, že prý „bez nich
všichni pojdou“.
Všednodenní nacionalismus vzkvétal spolu s komunistickou
propagandou o „bratrské rodině národů“. KGB se nacionalismus
nijak nepodřizoval, spíš v něm nalézal oporu. Trpěla jím i sama
KSSS, která do svazových republik jako druhé tajemníky posílala výhradně Rusy. Jedno takové jmenování vyústilo v roce 1986
v krvavé události v Almaty. Kreml se tenkrát rozhodl vyměnit prvního tajemníka ÚV Komunistické strany Kazachstánu, porušit přitom vlastní pravidlo a poslat tam Rusa. Přestože doba byla komunistická, Kazaši jmenování Rusa do čela republiky považovali za
urážku.
Celé roky jsem dál sbíral materiál pro zamýšlenou knihu
a pokoušel se najít vysvětlení pro ruský nacionalismus. Proč se
například etnonymum, které v ruštině označuje Rusy, z podstatného jména „rus“, „ross“, „rusič“, „rusak“ proměnilo v přídavné
jméno „russkij“? To je etnonymem teprve od 18. století, právě od
té chvíle, kdy se „nabývání ruských zemí“ proměnilo v rozsáhlou
okupaci sousedních zemí. Když v roce 1827 generál Ivan Paskevič
vybojoval na Persii část území, bez rozmýšlení je pojmenoval Ruská Arménie. Později středoasijská území dostala analogický název
Ruský Turkestán. A vlastně stejně se nyní mluví i o Ruském Donbasu. V knihovnách lze najít knihy s tituly jako Ruská Čína, Gruzie – horské Rusko a další díla, která zapadají do představy o bezmeznosti současného ruského geopolitického šílenství.
Při pátrání po příčinách celosvětové lásky Rusů k jejich celosvětové důležitosti jsem se pokusil nashromáždit údaje o jejich počtu
a prostudoval jsem přitom dostupné historické prameny. Histo16

rici dali dohromady více méně přibližnou statistiku počtu obyvatel počínaje 15. stoletím. V 15. století žily v Moskevském knížectví dva miliony obyvatel, v 16. století 5,8–6,5 milionu, v 17. století
10,5–11 milionů a na začátku 18. století 13–15 milionů. V 18.–19.
století počet obyvatel Ruské říše neuvěřitelně rychle stoupal: přírůstek v roce 1719 činil 57 procent, v roce 1795 82 procent, v roce
1843 80 procent a v roce 1896 kolem 55 procent. Počet Rusů roste
s „nabýváním ruských zemí“. Právě tehdy se objevuje nové etnikum
označované slovem „russkije“, tedy ne nutně „rusiči“, „rusaki“ nebo
„rossy“. Tak vzniklo společenství lidí, kteří mluví jedním jazykem.
O skutečném etnickém původu řady Rusů vypovídají jejich příjmení – Aksakov, Jusupov, Karamzin, Fonvizin, Dal, Lermontov, Kutuzov, Saltykov, Prževalskij, Bortňanskij, Razumovskij, Kantěmir,
Bagration. Dnes jsou to přece všechno Rusové, nebo ne? I když před
dvěma třemi sty lety to byli Tataři, Poláci, Skotové, Dánové apod.
Že by v tom spočívalo objasnění podivného chování řady
„Rusů“, kteří na lidi jiné národnosti hledí přezíravě? S nenávistí,
jež je vlastní mnoha neofytům. Na internetu lze najít akademický
popis antropologie ruského člověka, v němž se mezi termíny „substrát“ a „autozomální znaky“ skrývá tajemství přírůstku obyvatel
o 80–82 procent. Dojít k němu mohlo jen ze dvou důvodů – buď
Rusové vynalezli, ale záhy zase přišli o přípravek, který je mnohonásobně efektivnější než viagra, nebo se podmaněné národy začaly
nuceně označovat za Rusy, respektive „russkije“. Tedy tím přídavným jménem, které vojevůdci a politici dnes stejně jako dřív tak
rádi používají a z něhož se nakonec stalo zvláštní podstatné jméno porušující pravidla ruské gramatiky. To slovo má neobvyklý
politicko-geografický osud. Sotva je možné ho prohlásit za etnonymum, jelikož se jím často označovala státní, a nikoli národnostní příslušnost. Předek ruského spisovatele Aksakova se jmenoval
Aksak – „kulhavý“ –, a jak známo, skutečné jméno ruského bás17

níka Lermontova znělo Lermont. Ve Skotsku to byl Skot Lermont,
zatímco v Rusku se z jeho potomka stal Rus Lermontov.
Toto pátrání potřebuji spíš já než většina těch, kdo se označuje za Rusy. Chci pochopit, s kým se mám identifikovat a co si počít
dál – zda se mám urážet kvůli obviněním z rusofobie, nebo si jich
nevšímat. Každý národ má svou historickou paměť a vlastnosti, jež
jsou součástí jeho mentality. Jsou mezi nimi i rysy vlastní moderním národům bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, zodpovědnost za minulost a předvídání budoucnosti. Rád jsem dřív poslouchal v Tádžikistánu a dnes rád poslouchám v Gruzii vyprávění
přátel o jejich předcích do pátého nebo dokonce sedmého kolena.
Jedná se o historickou paměť, která potomkům pomáhá hodnotit
sebe, svoje činy a pochybení, předvídat vlastní budoucnost. Copak
je snad hodně Rusů, kteří mohou vyprávět o svých pradědečcích?
Nehledě na některá odhalení, jež mi pomáhají vyznat se v chování „Rusů“, hlavní otázka, která mě už dlouho znepokojuje, zůstává: Proč mají „Rusové“ tak zvláštní vztah ke svobodě? Řeč není
o svobodě dát někomu přes hubu nebo mu sprostě vynadat, ale o té
svobodě, která člověku pomáhá řídit vlastní život a přát svobodu
bližnímu. Kde se vzalo nepřijetí cizí svobody, vášeň pro jakékoli
potlačování svobodomyslnosti? Kde se vzala nepřízeň k lidem, kteří
mluví jinými jazyky, a nechuť přijímat nositele jiných kultur? Kde
pramení ta špatně skrývaná závist k cizím úspěchům? Proč taková
agrese?
Já, Rus, mám ještě řadu otázek, na něž se snažím nalézt odpověď po většinu svého života. Obzvlášť teď, když se ruští politici znovu zaštiťují přídavným jménem „ruský“ a páchají zločiny.
Já, Rus, se stydím a mrzí mě to. Ani mě nenapadne, abych se
hádal se svými přáteli Ukrajinci jen proto, že chtějí být svobodní,
zatímco přes osmdesát procent Rusů nechce. Kdosi porovnával texty ruské a gruzínské hymny: v gruzínské se několikrát zmiňuje slo18

vo „tavisupleba“ – svoboda, v ruské jen jednou a znovu jako přídavné jméno.
Vůbec jsem neměl v úmyslu psát patetický text a tázat se do
prázdna. Koneckonců každý musí odpovídat za své činy, bez ohledu
na národnost a politické názory. Měl jsem štěstí; žil jsem v různých
zemích s různými kulturami a jazyky, cítil jsem se dobře, protože
mě to zajímalo. Za ty roky jsem pochopil, že nechci být neosobním
přídavným jménem, víc se mi líbí být jménem podstatným.
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P OHÁ DKY STA R É HO K REMLU

Abyste aspoň trochu pochopili, co chce ruská moc (nazvu ji jednoduše Kreml), stačí si přečíst několik prací skvělého etnografa
a folkloristy, profesora Vladimira Proppa. Ve věku, který je pro vědce ještě mladý, vydal svoje hlavní dílo – Morfologii pohádky. Kniha
vyšla v roce 1928, v době, kdy Herman Voldemar Propp, syn rozkulačeného povolžského Němce, nemohl tušit, nakolik důležitý bude
jeho výzkum ruských pohádek pro pochopení současné ruské politiky. Z jakéhosi důvodu profesor Propp pokaždé v předmluvách ke
svým pracím zdůrazňoval, že nehodlá srovnávat hrdiny a jejich činy.
Když jsem si Morfologii pohádky před asi třiceti lety přečetl, došlo
mi, že pohádkovost a mytologie jsou základem ruské politiky od
prvních let sovětské moci. A dnes obzvlášť.
Proč pohádka? A jak jinak je možné objasnit chování, jednání,
výzvy a sliby osoby, která ideálně odpovídá obrazu Bojana neboli Bajana, jehož věštba a vyprávění o pohádkových událostech tak
pěkně zapadají do toho, co se děje? Čím fantastičtější jsou události
a hrdinové, tím spravedlivěji se cítí občan Ruska.
Pokud tedy hledáme vysvětlení pro slova, činy a jednání Kremlu, je třeba číst ruské lidové pohádky. V nich nalezneme veškerá
rozluštění a vysvětlení na první pohled naprosto absurdního a nelogického jednání obyvatel mistrovského díla italské architektury, jež
nese jméno neznámého původu „Kreml“ a stojí v centru hlavního
města země s řeckým jménem Rusko. Car například nařizuje svému
ministrovi obrany, aby „šel tam, neznámo kam, přinesl to, neznámo
co“. A on jde. Zda to přinese, nebo nepřinese, není podstatné, hlavní je, že ho poslal car.
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Říká se, že podle pohádek se dá určit povaha národa. V ruských
pohádkách je hodně postav, které nic nevyrábějí, ale s pohádkovým
požitkem si užívají všech rozkoší života. Jsou tam bytosti a předměty, které jim aktivně pomáhají. Například kouzelný ubrus nebo sedmimílové boty, věčně teplá a pohyblivá pec, štika, která stejně jako
zaměstnanec kasina plní všechny zákazníkovy rozmary. Je tam také
„trojice stejných z truhlice“ – to je Bezpečnostní rada Ruské federace. Drak Gorynyč se podobá Číňanovi, což není těžké uhodnout –
jako by byl okopírovaný podle čínského draka. Baba Jaga má sice
jméno mongolského původu, ale zlá a podlá je ta postava dost, aby
se dala srovnat s vůdcem země za širým oceánem. I když s ohledem
na poslední události to docela dobře může být i evropská žena. Za
oceánem pak žije Kostěj Nesmrtelný. A soudě podle mnohaletých
vyprávění, několik generací sovětsko-ruských komunistů už dlouho
hledá truhlici s vejcem, jež se nachází „za devatero horami a devatero řekami“. Složitý matematický vzorec vede přinejmenším do
schengenského prostoru, nanejvýš k břehům řeky Potomac. Nedaleko odtamtud žije netvor, který střeží „červený kvíteček“, kódový
název rudého jaderného tlačítka.
Pokud jde o záporné hrdiny ruských pohádek, s nimi je všechno
jasné, je jich stonásobně víc než těch kladných. Překrásnou zemi ze
všech stran obkličují ničemové: Slavík loupežník (který žije nejspíš
na Kavkaze), Drak Gorynyč (samozřejmě Číňan), Baba Jaga z Ulánbátaru, Kostěj Nesmrtelný z Washingtonu, nestvůra Čudo Judo
z Izraele, jak napovídá druhá část jejího jména, odtamtud je i veškerá ostatní „havěť“ – vodníci, domácí skřítci, lesní mužíci a čerti. Ti
všichni „nemají ani trošku rádi ruský lid“.
S kladnými hrdiny je velký problém, je jich strašně málo, což
znovu svědčí o těžkém a tragickém osudu pohádkových občanů Ruska. Hrdina je v podstatě jenom jeden – Ivan, navíc i ten je
hlupák. Má ještě několik kolegů ve vedlejších rolích, například Ilju
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Muromce s jeho dvěma kumpány – a odtud pramení tradice kupovat lahev vodky pro tři.
Ilja Muromec je svou povahou i tělesnou konstitucí snadno rozpoznatelný ruský bohatýr – je velký, vousatý, zarostlý, ale líný. Na
peci proležel třiatřicet let, dokud nedostal hlad. Pak vzal kyj a začal
všechno ničit, až došel do Podněstří. Jeho kamarády byli syn kněze Alexej, v lidové mluvě Aljoša, a Nikitův syn, hrubián Dobryňa.
Všichni tři měli rádi koňské závody, vyjížďky na mongolských
koních po vsích a prostranstvích, někdy se účastnili pohádkových
událostí s propagandistickým obsahem, kdy sledovali, jak se mladý
osel podle metody Davida Copperfielda mění v mladíka.
V ruských pohádkách jsou také epizodičtí hrdinové se zvláštními jmény. Například car Dadon, jehož jméno výkladové slovníky vysvětlují jako „hrbáč nebo trpaslík, malý a nevzhledný člověk,
puchýř, bublina, uher“. Car Saltán je zvláštní hrdina, který má na
ruského cara výrazně xenofobní jméno východního původu – sultán. Autoři ruských pohádek už tehdy věděli o velkém růstu migrace v okolí Moskvy a převaze „přivandrovalců“. Odporná stará žena,
bába Baběna, málem zahubila maličké ruské dítě, když ho v sudu
vypravila na cestu. Nemluvně zachránili cizozemci, kteří ho nakrmili „šaurmou“ a dali mu gruzínské jméno Givi, v ruské výslovnosti Gvidon.
Tak žil ruský lid celá staletí – bez televize a novin Pravda, dokud
nepřišli noví pohádkáři, kteří vymysleli píseň se slovy „abychom
z pohádky udělali skutečnost“. Prvním pohádkářem byl Lenin,
potom Stalin, následovali Chruščov, Brežněv a Gorbačov. Nakonec
se okýnko v chaloupce otevřelo a všichni spatřili nového pohádkáře – Putina.
Ach, a vtom to začalo – všichni najednou zatoužili být hrdiny.
Polovina pohádkového Ruska vyslovila přání stát se Iljou Muromcem, druhá Překrásnou Vasilisou. Ale hlavní čestné jméno – Ivan
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Hlupák – Putin nehodlal dát nikomu. Zbývala už jen maličkost:
byly třeba zázraky. K tomu dnes slouží televize, která ukazuje, jak
Ivan Hlupák létá na létajícím koberci, jak jde na oficiální návštěvu k Babě Jaze, jak si tyká s Kostějem Nesmrtelným, jak drbe Draka Gorynyče na všech třech bradách, jak hrozí vodníkům a lesním
nestvůrám, jak se vrhá do mořského víru, jak najde Překrásnou
VasAlinu. Koná všechny hrdinské činy, touží se dostat k „červenému kvítečku“.
Ale teď vážně. V mládí mě jako všechny sovětské vysokoškoláky
nutili číst Leninova díla. Tehdy jsem pochopil, že německý pohádkář Marx měl na emigranta Lenina nesmírný vliv. Lenin se vrátil do
vlasti, aby „z pohádky udělal skutečnost“. Protože měl rád německé pivo a nerad pracoval, vymyslel si celou antologii pohádkových
příběhů a dal jí jméno socialismus. Ze zahraničních cest si přivezl hlavní pohádku, která začínala slovy „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“. Protože lid, který Lenina obklopoval, měl schopností málo, nastala bída. Když už nebylo vůbec co
jíst, antologii pohádkových příběhů rozšířili na pětapadesát dílů
a nazvali ji marxismus-leninismus.
Leninovi stoupenci se pokusili vystavit známý výrok represím
a zkrátili ho na několik slov – „kdo nepracuje, ať nejí“. Lidé nakonec
přestali pracovat, protože stejně nebylo co jíst. Ale z Lenina a jeho
stoupenců se vyklubali vytrvalí pohádkáři. Když se v roce 1935
nový pohádkář Stalin obracel k lidem vystaveným represím gulagu,
navrhl novou variantu: „Žijeme lépe, žijeme radostněji!“ Lidé, co se
ještě do gulagu nedostali, radostně souhlasili.
Další pohádkář Chruščov rád máchal kukuřičným klasem a sliboval, že nakrmí všechen lid. Další – Brežněv – pronesl vůbec nejpohádkovější větu: „Ekonomika má být ekonomická.“ Poslední
sovětský pohádkář Gorbačov vyprávěl pohádku, kterou měl realizovat současný pohádkář Putin. Mám dojem, že Gorbačov mu
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schválně zavařil, když slíbil, že „v roce 2000 bude každý člověk bydlet ve vlastním bytě“.
A nakonec hlavní pohádkář Putin, který už všechno tryskem
projel, všude se potopil a všechno proletěl. Za něj se z vyprávění
staly veřejné činy. Jako pohádkový Bojan usazuje všechen lid před
televizi, probírá se strunami-dráty svých guslí-televizorů a zpívá o pohádkovém životě. Je klidný: mezitím se Iljovi Muromcovi,
popovu synovi Alexejovi a hrubiánovi Dobryni Nikitičovi v důsledku mezipohádkových sňatků s lesními žínkami, čarodějnicemi
a rusalkami narodila spousta synů, všichni slouží v zásahových jednotkách milice OMON a v domácích pohádkových vojscích.
Putin má jediný problém – v zahraničí mají jiné pohádky.
O princezně na hrášku, francouzském kocourovi v botách, dřevěném Italovi se zlatým klíčkem, perníkové chaloupce a hodných
hajných vycpávajících zvěř. Ty pohádky jsou kdovíproč dobrotivé,
pokaždé končí titulkem „happy end“ a písničkami jako Jingle Bells.
Hrdinové v nich nestvůry většinou přesvědčí, a ty se vrátí k normálnímu životu bez střelby, bombardérů a omračujících granátů.
A nejzajímavější je, že v těch pohádkách nejsou zahraniční nepřátelé, které je třeba za každou cenu nenávidět a pak je přemoci.
Jak jinak je ještě možné vysvětlit, že pohádkám se dá věřit jenom
v dětství, kdy se život zdá kouzelný a slibný? Dospělí pohádkáři ničí
životy milionů lidí, kteří hltají každé slovo z televizní obrazovky.
Pamatujete si staré závěrečné verše: „Pohádka je sice lež, poučná
však pro mládež“1? Jsou staré, ale jako by ta slova pocházela z Leninova díla. „Naše budoucnost je komunismus“, zněla sovětská hesla,
kde komunismus je lež a budoucnost neurčité a dočasné ponaučení.

1		Z Pohádky o zlatém kohoutkovi A. S. Puškina, přeložil František
Nechvátal.
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Pohádky si vymýšleli, když nebylo rádio a televize, vyprávěli je za temných večerů při loučích a svíčkách. Televize a rozhlasové přijímače dnes nahrazují technologii, ale uchovávají to hlavní –
pohádkovou lež, kterou vydávají za politiku a ekonomiku. Z Kremlu mazaně pokukují po lidu a v duchu si škodolibě říkají – jiné
pohádky pro vás nemáme.
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L E Ž P OH Ř BI L A S S SR ,
P OH Ř BÍ I RU SKO

Nepopírám, že cítím škodolibou radost, když si čtu další zprávu
o tom, že všechny sliby, které Putin rozdával obyvatelům Krymu,
jsou nesplnitelné – zvýšení důchodů a platů, neskutečné bohatství
i všeobecné štěstí. Je mi líto mých přátel na Krymu, ale vůbec nelituji tu část obyvatel, které se začalo jízlivě říkat „krymnášovci“.
Dnešní „krymnášovci“ jsou lidé smýšlející stejně jako sovětský
lid, jsou to jeho blízcí příbuzní. Ideologicky, územně i lexikálně.
Používají stejná slova, ideologické šablony, mají stejného nepřítele, mají i stejný osud. „Krymnášovci“ jsou blízkými spolubojovníky četných diletantských historiků, kteří píší práce typu Gruzie –
horské Rusko, Ježíš byl Rus a jiné zhovadilosti, jež se během mnoha
desetiletí nashromáždily ve vědomí sovětských lidí.
Propaganda je v dnešním Rusku stejně jako kdysi v SSSR oficiální informační zbraní. Přečtěte si doktrínu informační bezpečnosti Ruské federace a dozvíte se, že „svoboda slova“ je nepřítelem
ruské propagandy a je třeba s ní bojovat s vynaložením veškeré síly
a státního rozpočtu. Vzpomínáte si, jak se jmenoval jeden z prvních
Leninových dekretů? Dekret o tisku. Na jeho základě rušili existující noviny, které „vyzývaly k odepření poslušnosti vládě“, „rozsévaly zmatek cestou pomlouvačného překrucování faktů“, „vyzývaly
k činům zločinné povahy“. Následovaly ještě dva dekrety – o monopolu na tisk inzerce a o revolučním tribunálu tisku. Že to připomíná situaci v současném Rusku? O tom však později.
Abych převyprávěl dějiny sovětské cenzury a propagandy, nebude mi stačit ani třicet přednáškových hodin na univerzitě; mohu jen
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stručně vysvětlit, že sovětská moc se od prvních let svého vzniku
věnovala právě cenzuře. Ještě ani neexistovaly žádné předpoklady
pro rozvoj ekonomiky, průmyslu a zemědělství, ale bolševici se okamžitě vrhli na mozky obyvatel – na kontrolu myšlenek a slov. Cenzura a propaganda se používaly v tandemu: cenzura lidem zakazovala přemýšlet postaru, propaganda je nutila přemýšlet nově.
Sovětská cenzura nepředstavovala jenom ideologickou kontrolu
novin, časopisů a knih, byla to i perlustrace dopisů, telegramů, balíků, kontrola knihkupectví a tiskáren, repertoáru divadel a obsahu
filmů. Například podle hlášení vedoucího odboru politické kontroly
Státní politické správy při NKVD Borise Etingofa jen během srpna 1922 jeho zaměstnanci prověřili 135 000 z 300 000 poštovních
zásilek, které do RSFSR přišly ze zahraničí, a zcenzurovali 285 000
dopisů odeslaných z RSFSR do zahraničí.
V roce 1922 vznikla Hlavní správa záležitostí písemnictví
a nakladatelství, která je známější pod názvem Glavlit. Byla to jedna z nejdůležitějších a nejmocnějších státních institucí v SSSR. Až
do zániku Sovětského svazu přísní strýcové a tety kontrolovali texty i mluvené slovo před jejich uveřejněním – v novinách, časopisech, knihách, rozhlase a televizních pořadech – a předem vyškrtávali všechno, co bylo v rozporu s oficiální ideologií. Když prověřili
a vyškrtali „nevhodná“ slova, dali na to fialové razítko „povoleno
k tisku“. Mimochodem, jednou z prvních obětí sovětské cenzury se
stal Michail Bulgakov, jehož novelu Psí srdce v roce 1925 zakázali
vydat.
Sovětská moc zároveň bojovala s podle ní nejideologičtějším
protivníkem – s církví, prakticky se všemi církvemi. Bořila chrámy, mešity, buddhistické kláštery i synagogy. Konfiskovala veškerý
církevní majetek, v první řadě starožitné předměty zdobené zlatem
a drahokamy. Na základech zničené církve bolševici budovali svoji ideologii, která v mnohém opakovala náboženské kánony. Tak se
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objevily vlastní „ikony“ – Lenin, Stalin a jiní vůdcové, vlastní ikonostas – členové politbyra, vlastní žalmy – Internacionála a sovětská hymna. Mauzoleum, které odporuje kánonům křesťanství, islámu i judaismu, se stalo místem masových návštěv a uctívání mrtvoly.
Když byly mozky očištěné, dala se do práce propaganda. Nejprve bylo nutné vtlouct lidem do hlavy přednosti komunismu a pak
se pustit do vyprávění o jeho půvabech. Přesvědčit obyvatele bývalé Ruské říše bylo složité – probíhala občanská válka, sovětská moc
měla plné ruce práce s potlačováním spousty povstání. Problémy přidělávalo vyvlastňování majetku a boj s církví. Represe čeky
a OGPU potlačovaly odpor obyvatelstva, do gulagu posílali miliony nepohodlných. Lidé si zvykali na myšlenku, že pokud si sami
komunismus nezamilují, budou se to muset učit v lágru.
Ještě jste nezapomněli na „ikony“? Byly všude – Lenin, Stalin, Chruščov, Brežněv, zahraniční ikony Karel Marx a Friedrich
Engels. Vyráběli je v ohromném množství – byli na obrazech, bronzových a betonových pomnících, známkách, pohlednicích, plakátech, ve filmech, v divadelních představeních, literatuře, a dokonce i v metru. Desítky milionů Iljičových přivřených očí a později
Brežněvovo obočí měly uhranout obyvatele. Sami vůdcové si mohli
říkat, co je napadlo – na konci čtyřicátých let byli obyvatelé už plně
podřízeni propagandě. Od sedmdesátých let KGB začalo zavírat za
vtipy, pečlivě kontrolovat pronikání jakékoli informace ze zahraničí, rušilo rozhlasové vysílání.
Kreml se zničil sám – kontrolou obyvatel a nekontrolovatelným
lhaním. Komunistům se začali smát a někteří odvážlivci se odhodlali k činu. Na začátku, v srpnu 1968, vyšlo osm lidí na Rudé náměstí, a pak se stále víc a víc lidí, kteří měli dost oficiální lži, pokoušelo bojovat se sovětským režimem a propagandou. Dnes však stejně
jako tehdy nebezpečí kremelské lži chápou víc na Západě, zatím29

co v Rusku podobně jako v Sovětském svazu propaganda dokázala
zformovat několik generací, které se odnaučily číst, myslet a analyzovat. To jsou současní Putinovi voliči – „krymnášovci“
Sovětský svaz zničila lež. Na plakátech obyvatele přesvědčovali,
že „SSSR je záštitou míru“, a posílali vojska do celého světa. Ústřední televizní program radostně oznamoval splnění pětiletého plánu,
zatímco regály v obchodech nezadržitelně pustly. V roce 1985 ÚV
KSSS zakázal alkohol, zatímco věčně opilá dcera generálního tajemníka ÚV KSSS vymetala moskevské restaurace. V kinech dávali filmy Komunista a Lenin v říjnu, zatímco komunistická nomenklatura
se scházela na uzavřených promítáních a seznamovala se s novinkami světové kinematografie. Lidé stáli ve frontách na smrduté párky,
zatímco služební auta odjížděla ze zvláštních obchodů s kufry plnými lahůdek. V televizi neustále opakovali, že SSSR každou chvíli
„dohoní a předhoní Ameriku“.
Lež, cenzura a propaganda zformovaly nový druh člověka –
Homo sovieticus, který bezvýhradně věří lži a nikdy si nedovolí za
pochybovat, že jeho země není tak veliká, jak si vymýšlejí v pohádkových knížkách s názvem Dějiny Ruska. Přibližně patnáct let od
rozpadu SSSR Homo sovieticus žil v prostředí, které mu bylo nepříjemné a nepohodlné – dostal svobodu. Když chcete, pracujte, když
nechcete, kraďte, když chcete, vstupte do Liberálně-demokratické
strany Ruska, když nechcete, staňte se demokratem. Ukázalo se, že
pro Homo sovieticus je svobodná volba horší než vězeňský tábor.
Lid, který byl po rozpadu SSSR zmatený, prahl po pořádku, pevné ruce a mudrcovi za kremelskou zdí. Mudrc se objevil v podobě
Putina. Jednoduchý, malý člověk, nevýrazného zevnějšku, zahale
ný obrovským oblakem životopisné mlhy – rozvědčík v týlu nepřítele, sportovec s černým páskem v judu, něžný rodinný typ a Sobčakův žák. Časem začalo být jasné, že rozvědčíka nedělal v týlu
nepřítele, ale u přátel, na černý pásek se zapomnělo, s manželkou se
30

rozvedl a zmínka o právníku Sobčakovi jakožto učiteli kvůli volnému nakládání se zákonem budí rozpaky.
Putin začal hned ze lži. Když rozpoutal druhou válku v Čečensku, zakázal novinářům, aby tam jezdili, zrušil populární nezávislá
média, zavedl novou státní strukturu – odbor informační bezpečnosti. Propaganda se začala valit z internetu. Putin začal budovat nový Sovětský svaz, už věděl, že jako první musí přijít cenzura
a vzápětí propaganda.
Propaganda na sebe nenechala dlouho čekat. Z televizních obrazovek znělo: „veliké Rusko“, „zvedáme se z kolen“, „návrat ruských
zemí“, „obrana ruského jazyka“, „nedáme vám ani píď“. A stejně
jako za sovětských časů – vojenské přehlídky, tanky, letadla a rakety. Zároveň se obnovil kult osobnosti: Putin v tanku, Putin v ponorce, Putin v letadle, Putin pomáhá jeřábům, Putin léčí tygřici, Putin
líbá chlapce na břicho, mnich líbá Putinovi ruku. Lid šílí.
Stejně jako v Sovětském svazu ruská propaganda nahrazuje realitu. Automobilový průmysl je mrtvý, letecký rovněž, rakety padají, přes padesát procent potravin se dováží, domácích spotřebičů se
dováží téměř sto procent. Ekonomika neexistuje, rozpočet se drží
díky prodeji ropy a plynu. Putin obnovil tradici sovětské mezinárodní pomoci, momentálně v Sýrii. Válka s Gruzií podryla image
Putinova Ruska, ambice však ochladly.
Putinovi se podařilo mnohé – přesvědčil obyvatele o tom, že je
„spasitelem Ruska“. Sovětský čekista však zapomněl na jednu okolnost – svět už není uzavřený, objevil se internet. Sovětský svaz byl
uzavřený železnou oponou a uvnitř mělo KGB pré – mohlo chytat,
zavírat, posílat do lágrů. Podplukovník Putin se v současných podmínkách cítí velmi nepříjemně, není na ně zvyklý. Nesouhlasím
s tvrzením, že ruská propaganda strčila do kapsy sovětskou. Ne, je
jejím zrůdným opakováním. Výsledek však bude stejný.
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Před několika lety jsem jako člen mezinárodní skupiny konfliktologů přijel do Podněstří. Kromě oficiálních setkání byla v plánu
návštěva jediné podněsterské školy, kde se vyučuje v rumunštině.
Právě v tom jazyce, jímž odedávna mluvili Moldavané. V sovětských dobách se však komunističtí vůdci rozhodli, že jejich jazyk
nazvou moldavštinou a změní písmo – z latinky na cyrilici.
Rumunská abeceda na moldavském území má složitý osud. Od
18. století se v církevních knihách po celém Rumunsku včetně Besarábie používala cyrilice, zatímco latinkou se psalo v běžném světském a státním životě. Ve dvacátých letech minulého století na celém
území SSSR písemnictví původních neslovanských obyvatel přešlo
na cyrilici. Násilí se vyhnulo pouze gruzínskému a arménskému
písemnictví. Výsledkem je, že sovětští Tádžikové neznají ani pět procent klasické perské literatury, která vznikla na základě arabského
písma. Unifikace písma na přání kremelských vůdců měla sjednotit
sovětský lid, odříznout ho od vlastních dějin a kultury.
Stáli jsme na dvoře tiraspolské školy a poslouchali vyprávění její
ředitelky o tom, jak na ně podněsterské úřady tlačí, jak chtějí školu
zavřít. Hlavním důvodem byla rumunština, přesněji latinka. Když
propukl podněsterský konflikt, byl jedním z důvodů neshod s Kišiněvem jazyk, písemnictví, cyrilice. S nabytím nezávislosti v Moldavsku obnovili latinku. Když přijedete do Podněstří, jako byste
byli v Sovětském svazu – cyrilice, sovětský znak i vlajka, která připomíná sovětskou. V Podněstří si řekli, že návrat latinky znamená
„rumunizaci“.
33

Zatímco ředitelka školy vyprávěla o problémech, přistoupil
k nám člověk, který se představil jako úředník podněsterské vlády.
Začal nás přesvědčovat, že žádné problémy neexistují, že si to celé
vymyslel Západ.
„Dobrá,“ řekl jsem, „a můžete mi něco zpaměti zarecitovat?“
Úředník nepochopil, že se jedná o lest, a začal zpaměti recitovat báseň, mám pocit, že byla od básníka Mihaie Eminescua, který
žil v 19. století. Když skončil, hrdě se na nás podíval. A tehdy jsem
se ho zeptal, v jakém písmu deklamoval – v cyrilici, nebo latince?
Neodpověděl.
Pokud budeme porovnávat problematiku jazykové asimilace
v SSSR, podněsterský problém se od jiných případů násilí na písemnictví v postsovětském prostoru liší v drobných detailech. Zatímco
v dobách Ruské říše byla jazyková asimilace nezbytností, bolševici,
kteří deklarovali ochranu malých národů, se ve skutečnosti rozhodli, že si přestanou všímat práv národnostních menšin. Jazyky formálně existovaly, vycházely v nich oficiální noviny a časopisy, jistý
počet hodin byl vymezený i pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve
skutečnosti však oficiální dvoujazyčnost existovala na úrovni vtipů
sovětského komického dua Tarapuňky a Štěpselja: všichni se smáli
spíš ukrajinským výrazům Jurije Timošenka či Tarapuňky než vtipům ruskojazyčného Jefima Berezina.
Jazykovou asimilaci posilovalo přesidlování národů. Politika
Ruské říše, která se týkala přesidlování kozáků a Rusů na Kavkaz
a do Střední Asie, byla násilná. V sovětských dobách se jí říkávalo
dobrovolně-nucená. Tak se v průběhu dvou set až dvou set padesáti let formovala potenciální pátá kolona dnešního Ruska. Pokaždé,
jakmile se vyostřila politická situace, Kreml okamžitě prohlásil, že
je utlačováno ruskojazyčné obyvatelstvo – jednou v Pobaltí, jindy ve
Střední Asii. Nyní na Ukrajině.
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Sovětská jazyková politika probíhala v několika etapách. Nejdříve zničili písmo, aby jazyk odtrhli od jeho kořenů. Převod do
obnoveného písma provázela cenzura – jedno bylo možné, druhé
ne. Ve středoasijských republikách navíc zároveň zabavovali a spalovali doslova všechny knihy, jež byly napsané a vydané v arabském
písmu. Tak bojovali nejen s náboženskou literaturou, která v první
řadě podléhala zákazu, ale také s literární a vědeckou klasikou.
Druhou etapu představovali přesídlenci, kteří vytvářeli nové
jazykové prostředí s politickým podtextem. V rodinách sovětské
nomenklatury – tádžické, gruzínské, ukrajinské – prakticky všech
národních republik bylo ve zvyku mluvit výhradně rusky. Aťsi neuměle a s chybami, nicméně ruština se postupně stala jazykem veškerého sovětského lidu. Formálně se do jazyků národů SSSR překládala Leninova, Marxova, a dokonce i Brežněvova díla, ale krásné
a kvalitně vydané svazky stály v poličkách, nikdo je nepotřeboval.
Třetí etapou byla propaganda. Jednou mi v Tádžikistánu můj
kamarád, etnický Korejec, ukázal noviny, které v Almaty vycházely v korejštině – Lenin kiči (Leninův prapor). Asi osmdesát procent v nich zabírala jedna kapitola z Brežněvovy knihy Celina. Můj
kamarád už korejsky neuměl, noviny odebíral jeho dědeček. Takových formálních publikací byly v SSSR tisíce – v jidiš, němčině i ve
finštině. A ve všech se tiskly projevy komunistických vůdců, usnesení politbyra ÚV KSSS a další sovětské zhovadilosti.
Před několika lety moji kolegové udělali průzkum ruských
médií, aby zjistili, kde a jak se používají místní jazyky. Výsledek byl
šokující – výjimkou byl pouze Tatarstán a Čečensko, v ostatních
ruských regionech vycházely noviny v ubohém nákladu, v rozhlase a televizi se místní jazyky používaly omezeně, jen v části vysílání. Oficiálně v Rusku žije přes sto osmdesát národů, ale například
v Jakutsku přes šedesát procent vysílání zabírá ruština. V Severní Osetii vycházejí pouze dvoje noviny v osetinštině, na Čukotce
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nejsou ani jedny noviny v čukotštině, vychází v ní pouze příloha
státních novin.
Následky sovětské jazykové politiky trpí nové státy. Napůl ruskojazyčný Kyrgyzstán a Kazachstán, východní a jižní Ukrajina,
téměř celé Bělorusko. V Tádžikistánu noviny s největším nákladem
vycházejí v ruštině. Za několik desetiletí asimilace se jazyková politika proměnila v hlavní kremelskou zbraň a neustále se zdokonaluje. Kromě nadvlády televizní propagandy Kreml založil Fond pro
podporu veřejné diplomacie A. M. Gorčakova, jehož poručnické
radě předsedá ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Fond financuje noviny v postsovětském prostoru a domáhá se jejich loajality k Rusku. Oficiálně se mezi prioritami fondu uvádí „informační
doprovod zahraniční politiky Ruska“. Princip je jednoduchý – my
vám dáváme peníze, vy nás chválíte.
Každý jazyk je nástroj: jedni získávají vzdělání, jiní se baví s příbuznými a blízkými, čtou, mají rádi poezii a prózu. Ruský jazyk
se proměnil v nástroj politiky. Mnohokrát jsem v Moskvě prováděl
pokus s lidmi, kteří horlivě brání ruštinu v postsovětském prostoru.
Poprosil jsem je, ať mi zarecitují něco od Někrasova nebo Paustovského. Mlčeli, mohli nanejvýš odpovědět, že to kdysi četli ve škole.
Pro kremelskou politiku se ruština stala tím, čím je barva kůže
pro rasistu. Ze všeho nejhorší není ruština – jazyk Puškina a Tolstého, ale kvalita jazyka, který brání Kreml. Kdy jste naposledy v ruském rozhlase nebo televizi slyšeli prózu nebo poezii? Kolik žargonu
jste se naučili díky ruským seriálům? Jak se obohatila vaše jazyková
kultura, když jste si poslechli ruský pop?
Po prvním Putinově prezidentském volebním období vyšla
útlá knížka s výroky ruského prezidenta – Putinky. To je ten ruský
jazyk – „vymáchat“, „obřezat“, „budete se dusit prachem“, „adresy,
konspirační schůzky, hesla“? To je ten „veliký a mocný“, který je třeba chránit s pomocí armády a námořnictva?
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Kdysi jsem letěl do Stockholmu přes Tallinn. Abych si ukrátil
dlouhou chvíli, zašel jsem do baru, za barem stál postarší zavalitý
Estonec. Přece si pamatujete na mýty, jak Estonci sahají po noži,
když zaslechnou ruštinu. Nečekal jsem na reakci a zeptal se ho,
jakým jazykem s ním můžu mluvit. Podíval se na mě mírně a odpověděl rusky: „Chceš něco koupit – mluv.“ Moc dobře věděl, že jazyk
je jenom nástroj jeho podnikání a v podnikání neexistují překážky – jazykové ani politické. Kdyby to tak věděl Kreml.
Jako nositel mateřského ruského jazyka jsem neměl problémy
v komunikaci ani v práci v různých zemích, stejně jako moji přátelé
a známí – kontradmirál švédského královského námořnictva Alex
Potockij, francouzští diplomaté Alexandr Kilčevskij a Alexej Šachtachtinskij, ředitel Nobelova fondu Michael Sohlman, jehož matkou
byla kněžna Obolenská. Mluví rusky, ale nikdy je nenapadne prosit
Putina, aby jim poslal tanky na jejich obranu.
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Ti, kdo se narodili v Sovětském svazu a chodili do sovětské školy,
si pamatují, že v učebnicích dějepisu se prakticky o všech územích
SSSR psalo, že se „dobrovolně připojila k Rusku“. To se tvrdilo jak
o národech současného Ruska, tak o nevysvětlitelně bratrském
vztahu obyvatel bývalých sovětských republik. Sovětské dějepisectví
ujišťovalo, že všechny národy – Kazaši, Arméni i Turkmeni – toužily žít ve šťastné Ruské říši. Tvrzení o „dobrovolnosti“ nebylo vymezeno časovým rámcem.
Ujišťování o „dobrovolném připojení“ se v učebnicích dějepisu
považovalo za jedinou pozitivní skutečnost z dob „nelidského carského režimu“, který podle těch samých učebnic zotročoval národy
sténající pod vládou samoděržaví. Sovětští historikové ve svém výkladu manipulovali historickými událostmi včetně bolševické revoluce
a vzniku sovětské moci. Například povstání, které v roce 1916 otřáslo Střední Asií, se v učebnicích podávalo jako boj proti carismu, a ne
jako osvobozenecké hnutí namířené proti ruskému imperialismu.
Pochopitelně se neuvádělo, že při potlačení povstání zahynulo několik set tisíc Kyrgyzů, Tádžiků a Uzbeků. Nebylo to výhodné uvádět
a tím spíš o tom diskutovat, neboť povstání potlačili ruští vojáci.
Sovětští školáci museli bezvýhradně věřit učebnicím. Aby je
nepřepadaly pochybnosti, na ulicích a náměstích viselo obrovské množství transparentů, které deklarovaly šťastné soužití. Na
obrovských plakátech byli pod nápisem „Ve společné rodině národů“ zachyceni představitelé jednotlivých národů v lidových krojích.
Na tvářích měli okouzlující úsměvy, které stvrzovaly nekonečnou
radost ze společného života.
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Existovala však i jiná, skrytá část sovětského „internacionalismu“ – četné anekdoty o Čukčích, Židech, Gruzíncích, Arménech
a všech ostatních. Anekdoty se šířily a vyprávěly s ohledem na to,
v jakých republikách nebo ruských regionech žily jedny národy,
které se smály těm druhým. Čím zjevnější byl rozpad SSSR, tím zlomyslnější byly anekdoty. Říkávalo se, že v šíření takových anekdot
má prsty KGB. Důvod mělo celkem jednoduchý – národy, jež byly
násilím shromážděny na jednom území, ze všech sil vzdorovaly
„sovětské kultuře“, za níž se jediným jazykem stala ruština, zatímco
kultura předků malých národů se likvidovala. Ponížení v anekdotách mělo odvádět pozornost od skutečných problémů a touhy zjistit, proč a kdo je vinen tím, že Čuvašové jsou, zatímco čuvaština
prakticky není, že jsou Šorci, ale jazyk zapomněli.
Skutečné dějiny se pečlivě skrývaly. Dostat se do sovětských
archivů bylo prakticky nemožné i dřív, tím spíš dnes. V sovětské
době se archivy střežily jako vojenské sklady – dostat se tam bez
propustky s parafou KGB a komunistických úřadů bylo stejně těžké jako proniknout do Střediska dálkového kosmického spojení.
Knihy byly v knihovnách uloženy ve zvláštních fondech, kam jste
rovněž potřebovali propustku. Skutečné dějiny, které by vyprávěly
o kremelské kleptomanii, byly zakázány.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsem se ocitl
v archivu ÚV Komunistické strany Tádžikistánu. Pro komunisty to
byly těžké časy, nemohli pochopit, co je „perestrojka“ a „glasnosť“,
proto na chvíli pootevřeli svatyně impéria. Přede mnou se otevřelo
moře tajemství. Například rozkaz Dělnicko-rolnické rudé armády
z roku 1922 o „správném zastřelení ,basmačů‘“, kdy trestající nemá
mít stejnou národnost jako trestaný. Nebo rozkaz Dělnicko-rolnické rudé armády o stavbě dvou koncentračních táborů v Dušanbe
a Istaravšanu pro příbuzné „basmačů“.
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V prvních letech své existence Sovětské Rusko opakovalo hrdinský čin „dobrovolného připojení“ a zároveň ze Střední Asie vyhánělo miliony lidí, s jejichž potomky jsem se setkal v polovině devadesátých let v Afghánistánu. Rozsah boje s národně osvobozeneckým
hnutím, kterému se v sovětské historiografii říká „boj s basmači“,
byl tajemstvím zavřeným na sedmero zámků, stejně jako následky války, která v mnoha regionech Střední Asie trvala do poloviny třicátých let. Sovětská moc se zároveň s „dobrovolným připojením“ vypořádávala s několika úkoly: když oddíly komisařů vyhnaly
nevítané, očistily obyvatele od minulosti – v celé Střední Asii plály hranice ze starých knih a rukopisů. Bolševici bojovali s náboženstvím a netušili, že na hranicích hořely knihy básníků a vědců.
V roce 1929 obyvatelům Střední Asie „dobrovolně“ podstrčili nové
písmo – latinku, o deset let později cyrilici. Aby zapomněli všechno – svatý Korán, Háfize, Firdausího i Ibn Sínu (Avicennu).
Mimochodem, pro Střední Asii „dobrovolné připojení“ začalo dřív. V polovině osmdesátých let jsem zahájil sběr materiálů
pro knihu o ruském malíři Vasiliji Vereščaginovi. Vereščagin byl
v sovětské bibliografii představován vždycky coby veliký humanista a jako potvrzení toho se šířila reprodukce jeho obrazu Apoteó
za války – hora lebek představující strašlivý symbol dobyvačných
válek. Vereščagin mě zajímal jako historik a etnograf, který pečlivě studoval každodenní život a kulturu středoasijských národů.
V letech 1867–1873 pracoval na středoasijském cyklu. V těch letech
Ruská říše „dobrovolně připojovala“ středoasijská města a Vereščagin byl nejen svědkem válečných akcí, ale také jejich bezprostředním účastníkem. V dopise kritiku Vladimiru Stasovovi v roce 1868
napsal: „Sám jsem střílel lidi doslova jako koroptve.“ „Veliký humanista“ mě přestal zajímat, ale sám fakt Vereščaginovy účasti ve válce mě ponoukl pátrat po dalších případech „dobrovolného připo-
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jení“. Publicisté a historici Ruské říše na rozdíl od těch sovětských
neskrývali cíl a podstatu dobývání.
Sovětská moc měla jedno morální dilema – dobývala i s hesly o celosvětovém štěstí pod názvem komunismus. Počínaje rokem
1918 Rudá armáda okupovala prakticky celé území, které dříve neslo název Ruská říše. Aby své jednání nemusela označit za okupaci, snažila se mlčet o tom, co dělali její předchůdci, krok za krokem přitom doslova všechno opakovala. A protože sovětská moc
porazila carismus, veškerou vinu za zotročování svalovala na ruské panovníky, knížata, hrabata a statkáře. Cíl byl jediný: aby lidé
nemohli srovnávat carské samoděržaví a jeho imperiální politiku se
sovětskou mocí, která měla stejnou imperiální politiku.
Jak tedy probíhalo „dobrovolné připojení“? Generálporučík
Michail Těrenťjev v knize Chivská tažení ruské armády napsal: „Když
se Chiva chráněná Bucharou, kterou vydrancovali Rusové a která přišla o Samarkand, vypořádala s Turkmeny, nabyla dojmu, že jen ona je
s to bojovat s Ruskem.“ V roce 1885 ruská armáda „připojila“ Afghánistán a turkmenské kmeny. Michail Gornyj o tom v knize Tažení na
Afghánce a boj na Kušce napsal: „Most pokrývaly mrtvoly uprchlíků.
Naši vojáčci se na ně snažili nedívat. Kráčeli mlčky ve svých šedivých
pláštích, s vážnými tvářemi, udržovali vyrovnání a v rukou zčernalých prachem svírali své zadovky. ,Raz, dva, tři, čtyři… raz, dva, tři,
čtyři!…‘ počítala většina z nich, když překračovali mrtvoly Afghánců, pěších i jízdních, pošlapaných, rozdrásaných koňskými kopyty,
střelami dělostřelectva i holínkami pěchoty.“ Turkmeni se „dobrovolně připojovali“ na konci 19. století. O pětatřicet let později se dějiny
opakovaly, tentokrát se do připojování pustili bolševici.
Ještě tragičtější byl osud kavkazských národů, obzvlášť Čečenců,
které vyhlazovali od roku 1721. Bibliografie válečného připojování kavkazských národů 19. století je plná názvů knih, jež nesporně
svědčí o „dobrovolnosti“ – 60 let kavkazské války od generálmajo42

ra Rostislava Fadějeva, Kavkazská válka od generálporučíka Vasilije
Potta, Popis čečenského tažení roku 1826 od Petra Sachno-Ustimoviče a četná hlášení vojenské správy. V důsledku rusko-perské války
v letech 1826–1828 byl vybojován Jerevanský a Nachičevanský chanát, z nichž se později stala Arménie a Ázerbájdžán. S Gruzií byla
v roce 1783 uzavřena politická smlouva známá jako Georgijevský
traktát. O osmnáct let později však došlo k jejímu porušení a ruská
vojska se dala do „dobrovolného“ připojování dalšího území.
Celé 19. století si Gruzínci nedokázali zvyknout na nový status. Více než třicetkrát se v různých regionech země vzbouřili proti
okupantům, bouře byly surově potlačeny. V roce 1918 byla vyhlášena nezávislost Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. O dva roky později se Sovětské Rusko rozhodlo, že je znovu „dobrovolně“ připojí,
a poslalo na Kavkaz Rudou armádu. Gruzie kladla odpor déle než
Ázerbájdžán a Arménie, ale i ji v únoru 1921 stihl osud „dobrovolně
připojeného“ sovětského území.
Ve výčtu je možné pokračovat, byl by dlouhý. Dobývali a připojovali všechny, koho mohli. Uvnitř současného Ruska začala taková
připojování dávno. V roce 1552 Ivan Hrozný donutil k „dobrovolnému“ soužití Kazaň. Málokdo ví, že od roku 1641 sto padesát let
trvala rusko-čukotská válka, která vedla k velkým obětem. Avšak
nakonec i Čukčové byli nuceni „dobrovolně“ uznat moc Ruska, které se jim později odvděčilo četnými anekdotami.
V průběhu několika staletí se v Rusku zformoval pozoruhodný vztah k pojmu „okupace“. Na jednu stranu je jasné, že dobývání a přivlastňování cizího území je zločin. Na druhou stranu, na
tu ruskou, je však důležité co nejrychleji slova „krádež“ nebo „okupace“ nahradit nějakým jiným sympatickým pojmem, například
„dobrovolné připojení“. To znamená, že vás sice okradli, ale vy jako
byste nebyli proti. Přibližně tak to proběhlo na Krymu a tak to probíhá ve východních oblastech Ukrajiny.
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Volná interpretace událostí je další ruskou vlastností. Když se
v Rusku mluví o Krymu, nahlíží se do té části dějin, která se hodí.
Nahlížet hluboko není příjemné. Protože v historické hloubce před
neúspěšnou krymskou válkou se Rusku nehodí nic – četné války
a zábory, volné vymezení statusu Krymu. Ruská měšťácká filozofie je přízemní, nezajímají ji dějiny poloostrova posledních dvou tří
tisíc let, tak jako ji nezajímá osud národů, které tam žily posledních
několik století. Okupace s sebou nenese smyslové úchylky ani zvídavost – dobyl, pokořil, prohlásil za „dobrovolné“.
Ruská kleptomanie má obrovské množství přívlastků, které
vymysleli propagandisté. „Dobrovolné“ však není ještě to nejnepříjemnější slovo, jsou i opovážlivější – „navždy“. Ačkoli pokud pozorně prostudujeme dějiny ruského státu, můžeme se dozvědět také to,
že „dobrovolně připojená“ území se často odpojovala a odcházela
navždy. Jako Polsko, Finsko, všechny východoevropské, kdysi socia
listické země. V Kremlu se domnívali, že i ty jsou navždy, ale ukázalo se, že se tam mýlili. Rusko přestane trpět kleptomanií, až mu
konečně řeknou „ne“. Zdá se, že ta doba už nastala.
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NÁ B O Ž E NST V Í BEZ VÍ RY

V polovině devadesátých let jsem žil v Teheránu. V obrovském městě přeplněném mešitami, kostely, synagogami a chrámy vyznavačů zoroastrismu – ataškade. Největší a nejhezčí kostel je arménský,
svatého Sarkise. V Teheránu je anglikánský, asyrský, řecký i malý
ruský Svjato-Nikolský pravoslavný kostel. Do roku 1994 byl v tom
kostele jenom starý starosta, napůl Kurd a napůl Rus, Alexej Stěpanovič Giťagard, který si neustále stěžoval na útrapy. Během islámské revoluce utekl představený kostela, který si na cestu vzal cenné obložení ikon a kříže. Patnáct let musel starosta na svatby, křty
i zádušní mše zvát řeckého nebo asyrského kněze.
Samotný kostel vypadal tenkrát zvláštně – na podlaze leželo
několik vrstev koberců a během nedělní mše bylo mezi farníky těžké narazit na slovanskou tvář. Snad s výjimkou světlovlasé Serafimy,
jejíž rodina se vyhnula asimilaci, která je v Íránu běžná. Koberce
nosili muslimové – jako dárek. Nosili také barvy na opravu kostela,
jídlo pro starobinec, kde bydleli staří lidé z ruské obce i muslimové, Íránci. Babička Fátima ležela ve svém pokoji pod obrazy svatého
Mikuláše a její sousedka Anna Stěpanovna, která se narodila v roce
1905 v rodině kapitána carské armády, mi jednou ukázala svůj
íránský pas a hrdě pronesla: „Jsem Íránka.“ Poté, co jsem v novinách Novaja gazeta uveřejnil článek o problémech ruského kostela v Teheránu, do něj z Ruské pravoslavné církve poslali mladého
kněze. Seznámili jsme se a o několik měsíců později mi kněz ukázal zajímavý text o farnostech Ruské pravoslavné církve v Persii od
19. století. Bylo to hlášení pro patriarchát. Po historické části jsem
najednou narazil na část věnovanou politickým názorům dnešních
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farníků. Můj zájem o teheránský kostel byl ten tam, rozhodl jsem se
novému knězi dále nelézt na oči. Vyšlo totiž najevo, že se nezajímá
jen o církevní problémy.
V teokratickém Íránu se vztah náboženství a státu definoval
po islámské revoluci v roce 1979. Jak s tím ale souvisí kněz Ruské
pravoslavné církve a politické názory farníků? V té době už v Rusku začínala být známá fakta o tom, že Ruská pravoslavná církev se
podílí na prodeji cigaret a alkoholických nápojů. Novináři zveřejňovali usvědčující články, v nichž metropolitu Vladimira Gunďajeva,
dnešního patriarchu Ruské pravoslavné církve Kirilla, obviňovali z koordinace svérázných církevních příjmů, které jsou pro kněze
cizí a hříšné. Před dvěma lety předseda Synodního odboru pro záležitosti vztahů církve a společnosti Moskevského patriarchátu protojerej Vsevolod Čaplin v rozhovoru pro nakladatelský dům Svobodnaja pressa řekl, že „přicházela humanitární pomoc, někdy také
v podobě vína a cigaret. To všechno se předávalo světským organizacím. Světské organizace si s tím dělaly, co chtěly – některé to
možná prodávaly, jiné to vyhodily, nevím.“ Protojerej také sdělil, že
„do moskevských duchovních škol seminaristům posílali humanitární pomoc, kde byly cigarety a prezervativy“.
Nevím, jak seminaristé použili prezervativy, ale právě v těch
letech po rozpadu SSSR, kdy se počet kostelů začal zvětšovat, Ruská
pravoslavná církev potřebovala spolehlivější a mnohem rozsáhlejší financování než v sovětské éře. Metropolita Ilarion, který vystřídal Gunďajeva na postu předsedy Synodního odboru pro záležitosti
vztahů církve a společnosti, se domnívá, že pro církev je aktuální,
aby vyřešila otázku stability svých příjmů. „Církev má mít svůj stabilní zdroj příjmu a tím příjmem nemohou být jen milodary farníků. Církev nemůže existovat pouze z peněz, které utrží z prodeje svíček, ikon nebo třeba církevní literatury,“ uvedl metropolita
v pořadu Církev a svět na televizním programu Rossija 24.
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Už řadu let, patnáct nebo i víc, od různých hierarchů Ruské pravoslavné církve slýchám stejné merkantilní stížnosti – peněz mají
málo, nikdo jim nepomáhá. V těch slovech se skrývá jeden utajený
smysl: buď církev čeká almužnu od úřadů, nebo se přiznává, že má
málo farníků a ti, kdo občas zavítají do chrámu, nepovažují za svou
povinnost přispět. Z toho plyne logický závěr – církev lidi nepřitahuje a statistika o čtyřiasedmdesáti procentech obyvatel stěží odpovídá realitě. Ostatně čtyřiasedmdesát procent je dva roky staré číslo,
před pěti lety to bylo osmdesát procent.
Pro mnohé lidi pravoslaví znamená stranickou příslušnost.
Pamatují si a vědí, že jejich předkové byli pravoslavní, potom se
z mnohých stali komunisté, tedy oficiální ateisté. Jak se z nich zase
stali pravoslavní? Správně – úplně stejně jako se stávali pionýry,
komsomolci a komunisty. Nastala doba, kdy je výhodné prohlásit
se za pravoslavného, a tak se za pravoslavné prohlašují. Čísla v hlášeních moskevské policie však svědčí o opaku – moskevské chrámy
o Vánocích a Velikonocích navštěvuje jen několik procent obyvatel.
Žádné miliony statistických pravoslavných.
Proto mají „pravoslavní“ v hlavách tak strašný guláš z komunistických symbolů a povrchních znalostí křesťanství. Proto je možné
vidět ikony s tváří Lenina, Stalina nebo Putina, proto vedle sebe na
vlasteneckých mítincích vlaje sovětská vlajka se srpem a kladivem
a pravoslavná korouhev. Převážná část obyvatel přebývá v divokém stavu a neví, k čemu se přimknout – nostalgie je táhne zpátky
do SSSR, ale jít zpátky chtějí s ohledem na současnost, s ikonami
a kříži. Nepochybuji, že šíleně vyhlížející babičky a dědečkové
mohou člověka klidně přetáhnout, když jim někdo poví, jak Lenin
a Stalin nařizovali střílet kněze.
V období před sověty bylo v říši 48 636 chrámů, po protináboženském teroru v roce 1939 jich zbylo pouhých 8302, dnes na postsovětském území kromě Gruzie funguje kolem 30 000 farností a víc
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než 700 klášterů, které podléhají Ruské pravoslavné církvi. Přibylo
však věřících? A pokud se počet chrámů blíží období před bolševiky, proč se tak nedostává křesťanské mravní čistoty?
Pro mnohé postsovětské „křesťany“ se statistika stala přináležitostí k církvi. Stejně jako v sovětské době – pro lidi bylo pohodlné
vstoupit do KSSS, aby měli výhody a nadřízení jim byli nakloněni.
Bez ohledu na to, zda věřili ideálům marxismu-leninismu, nebo ne.
Stranická knížka otevírala kariérní možnosti a jejich majitele stavěla na vyšší úroveň než ostatní obyvatele. V SSSR byl každý desátý komunista, každý šestý komsomolec, prakticky každý školák byl
pionýr nebo jiskra. Všichni nosili odznáčky nebo stranické knížky
s profilem hlavního ateisty – Lenina.
Několik generací sovětských lidí bylo vychováno v duchu ateismu. V sovětské době o hlavních církevních svátcích stálo u chrámů
víc milicionářů než farníků. Komsomolští aktivisté chytali svoje
vrstevníky, ty starší pak chytali spolupracovníci KGB, kteří dohlíželi na čistotu mravních zásad budovatelů komunismu. Na Vánoce a Velikonoce v televizi pravidelně dávali ateistické filmy, nejpopulárnější byl Svátek svatého Jorgena od Jakova Protazanova. Lidé
se měli smát podvodníkům v sutanách a „zázračnému uzdravení“
nemocných a invalidů.
Komunismus šťastně skončil, aniž by si získal lidská srdce.
Komunistická ideologie však dosáhla toho hlavního – odtrhla lidi
od tradic a především od náboženství předků. Těžko říct, pro kolik
lidí návštěva chrámu a znalost modlitby byly upřímnou vírou. I to
komunismus překroutil. Po rozpadu SSSR na různých místech, ve
městech i na vesnicích, začali stavět kaple a kostely z milodarů banditů a zlodějů. Kněží se nebojí, že se bude vědět o jejich přátelství
se zločinem.
Ke svazku církve a zločinu se v Rusku v posledních dvaceti letech přidal nový prvek – státní moc. Tato triáda je povolána
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k tomu, aby přesvědčovala a poučovala obyvatele a zdárně přitom
překrucovala podstatu církve. Bývalí čekisté a komunisté teď chodí
do kostela, „modlí se“ a nešikovně se křižují. Kněží jezdí v drahých
džípech, které jim darovali zloději. Nejvyšší vedení Ruské pravoslavné církve se neostýchá využívat státní ochranku, vládní letadla a oficiální protokol. Červené koberce, děti s květinami, bývalí
tajemníci okresních výborů, ze kterých jsou dnes gubernátoři. Teď
se zaníceně tisknou k patriarchově ruce a líbají kříž ústy, která ještě
před třiceti lety pronášela stanovy KSSS.
Církev se v Rusku stala součástí státního aparátu a nahrazuje oddělení propagandy ÚV KSSS. Nejvyšší duumvirát má, soudě
podle vztahu Ruské pravoslavné církve a Putina, pevnou představu
o své misi – prezident řídí, patriarcha dává ponaučení. V armádě
obnovili institut kaplana. To však bylo málo – na střelnicích je možné spatřit kněží a mnichy, kteří střílí z pistolí, samopalů a granátometů. Ruská pravoslavná církev není proti, Putin je šťastný. Podařilo se mu stejně jako Petru I. dostat pod sebe církev.
Bavím se starým nápadem – instalovat v chrámech turniket s hlasovým detektorem. Příchozí musí pronést desatero, načež
ho turniket pustí k ikonám a svátostem. Samozřejmě že ne každý,
kdo zná desatero, ho také plní, ale v každém případě je to lepší než
pozorovat, jak lidé na mítincích líbají ikony Lenina a Stalina. Bolševici začali téměř před sto lety lidi učit pokrytectví. Teď se bývalí
budovatelé komunismu a dnešního postsovětského šílenství proměnili v nacionalisty a fašisty.
To nedovoluje žádné náboženství. Pokaždé, když v televizi
vidím nevysokého podplukovníka KGB, který předstírá, že je věřící,
mám pocit, že pokud mu do ucha pošeptám slova apoštola Matouše – „miluj svého bližního jako sám sebe“ –, začne se z něj kouřit
a rozpadne se v prach. On to však neudělá, protože jen sotva zná
evangelium. V chrámu je služebně, dočasně.
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V posledních sedmdesáti letech armády dvou zemí zabíjely
obě ve jménu Boha. Na přezkách pásků vojáků německé armády
se skvělo vojenské heslo 19. století „Gott mit uns“, v současné ruské armádě církev dává vojákům a důstojníkům požehnání k válce.
Tahle podobnost mě děsí. Ale dává mi i naději na stejné vyústění.

50

C E STA K P U T I NI SMU

Je stále složitější vysvětlit mým gruzínským studentům, co je kult
osobnosti. Dějiny SSSR studují jinak než v Rusku a sovětské impérium hodnotí z hlediska totalitního státu se všemi z toho vyplývajícími rysy včetně kultu osobnosti. Upřímně se smějí, když jim ukazuju ilustrace – Lenin s kládou, Lenin bez klády, Stalin s holčičkou
v náručí, generalissimus Stalin v přední linii druhé světové války,
Chruščov s obrovským kukuřičným klasem, Brežněv s ikonostasem
z řádů a medailí na hrudi. Studentům to připadá směšné. Narodili
se v jiné zemi a mnozí už nevědí, kdo byl Čapajev, a při vyprávění
o Pavlíku Morozovovi se tváří překvapeně a naivně se ptají na špatné vychování mladého sovětského hrdiny.
Nakonec přijde čas a já jim vyprávím o současném kultu osobnosti – Putin, Kadyrov, Medveděv. Studenti si zvědavě prohlížejí
fotografie a často se ptají – copak tomu v Rusku všichni věří? Gruzínští studenti mají štěstí, nepozorují ten zmar už přes dvacet let.
Když jim ukazuji staré snímky, kde Eduard Ševardnadze dává francouzáka Brežněvovi, znechuceně se ušklíbají a zdá se, že začínají
chápat, co je kult osobnosti. „Je to nejspíš virus,“ uvažuje jeden student. „Asi jo,“ směje se odvážná studentka a se sklopenýma očima
poznamená, že kult osobnosti se šíří polibkem jako některé venerické choroby.
Moji studenti mají štěstí – portréty politiků vidí jenom během
předvolebních kampaní. A mně se vybavuje tři roky stará příhoda,
jak Valerija Novodvorská šokovala gruzínské knihkupce, když chtěla, aby jí prodali Saakašviliho portrét. Odpovídali jí, že takové zboží jaktěživ v obchodě neměli, protože v Gruzii to není zvykem. Ať
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máte k politikům jakýkoli vztah, máte právo milovat je doma – tam
si pověste, kolik portrétů chcete, a dokonce je můžete od ráno do
večera líbat. Portrét si můžete vytisknout na obyčejné tiskárně.
Autoritářství je ta nejnebezpečnější sovětská nemoc, jejíž příčiny i následky jsou dobře známy. Koho v Ruské říši milovali? Správně – Boha, cara a vlast. Proč milovali Boha, je jasné. Cara milo
vali proto, že tak to má být, a v Rusku byl navíc hlavou církve.
Láska k vlasti se rozumí samo sebou. Každý diktátor, který se
k moci dostal následkem převratu, je nucen dělat všechno, aby si
ho oblíbili. Jako cara, jako Boha, jako vládce vlasti. Bolševici se rozhodli, že Boha zruší a „cara“ s „bohem“ spojí v jeden celek. Vznikl
z toho kult osobnosti.
Protože Sovětské Rusko a potom i celý Sovětský svaz žily ve stavu permanentní revoluce, kult osobnosti se dědil spolu s trůnem.
Měnila se pouze podoba. Lenina malovali jako dobromyslného stařečka, přestože fyzicky jím nikdy nebyl. Mazaně přimhouřené oči
neměly podtrhnout krvelačnost nebo bolševickou drzost, ale laskavost a srdečnost. Lenin s kočkou – milovník zvířat, Lenin s dětmi –
jakoby rodinný člověk, Lenin s kládou – neúnavný pracant. O tom,
že Lenin podepisoval rozkazy k zastřelení kněží a carské rodiny, se
sovětským lidem nevyprávělo, jinak by se kult osobnosti zhroutil.
Kult osobnosti je přece to, co se vytváří, nikoli to, co je ve skutečnosti.
Následoval vůdce s odumřelou rukou – Stalin. I když byl průměrně vysoký, na obrazech a fotografiích ho zachycovali jako atlanta, jenž na svých mohutných bedrech drží glóbus, jemuž vévodí
SSSR. Podoba Stalina odpovídala době: polovojenská blůza, jezdecké kalhoty, holínky, v rukou dýmka – vůdce věčně zaměstnaný
bojem o světlou budoucnost. Kult osobnosti ze Stalina udělal přítele sportovců a spisovatelů, otce národů, které s maniakální lehkostí přesidloval po milionech. Jeho monotónní projev měl sovět52

ské lidi hypnotizovat, ukolébávat je a nepřipomínat jim miliony lidí
stižených represemi, poslaných do gulagu nebo zastřelených ve stržích. Stalin nikdy nebyl v přední linii druhé světové války, ale malíři se snažili a vytvářeli „mistrovská díla“, na nichž generalissimus
v pohotovostním úkrytu besedoval s důstojníky nebo stál u frontové linie v kožichu a hleděl na záblesky výbuchů a záři požářišť.
Chruščova zobrazovali poněkud komicky, ale Nikita Sergejevič
takový byl. Jeho podoba měla sovětský lid v hladových poválečných
letech usmířit a uklidnit. Věčný úsměv, kukuřičný klas v ruce, mlácení botou o tribunu Valného shromáždění OSN a smutný konec –
zapomenutý hrob na Novoděvičím hřbitově.
Skrčka ve vyšívané haleně vystřídal Leonid Iljič Brežněv. Jeho
podoba – dobrák, sympatický chlap s hustým obočím. A ještě jeden
podstatný detail Brežněvova obrazu, za který se nestyděli, a dokonce ho všemožně vypichovali – vášnivé mužské polibky. Líbal se
s Erichem Honeckerem, Eduardem Ševardnadzem, Todorem Živkovem, Hejdarem Alijevem, Babrakem Karmalem, prakticky se všemi, s kým ho na dráze generálního tajemníka ÚV KSSS svedl osud
dohromady. Samozřejmě kromě amerických prezidentů, kteří by
sotva připustili takovou kultovní familiárnost.
Brežněv měl nesmírné štěstí s televizí. V době jeho vlády měla
téměř každá sovětská rodina doma televizi, v níž každý den vyprávěli o různých hrdinských činech Leonida Iljiče. Brežněv bojoval za
mír – a posílal vojska do Afghánistánu. Brežněv budoval Bajkalsko-amurskou magistrálu, kterou dnes nikdo nepotřebuje. Brežněv uspořádal v roce 1980 olympiádu, na niž nepřijeli sportovci
vedoucích států. Brežněv byl spisovatel. Trilogie Malá země, Celina a Vzkříšení vyšla v masovém nákladu a byla přeložena do všech
jazyků národů SSSR. Pravda, později se ukázalo, že skutečnými
autory trilogie byli Arkadij Sachnin, Anatolij Agranovskij a Alexandr Murzin. Za to se Brežněv stal členem Svazu spisovatelů SSSR.
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Nejvíc vtipů, které o Břežněvovi kolovaly, se vysmívalo jeho
zvykům. Od té chvíle si ho sovětští lidé pamatovali jen proto, že měl
husté obočí, že si rád uděloval řády a medaile, že dával francouzáky
a že pronesl tu nejhloupější větu: „Ekonomika má být ekonomická.“
Na dva další generální tajemníky si už nikdo nepamatuje, v sovětských dějinách se mihli beze stopy, kult osobnosti si nestačili vytvořit. Byli to nemocní a nevýrazní lidé. Po Juriji Andropovovi zůstal
aspoň název vodky – „andropovka“ – a operace sovětské milice na
odchyt ulejváků v kinech a parcích.
Michail Gorbačov v sovětské tradici kultu osobnosti stopu
nezanechal. Buď proto, že byl poměrně mladý, nebo proto, že si
byl vědom své mise reformátora SSSR. Sovětský lid si ho neoblíbil:
zaprvé kvůli zvláštní protialkoholní kampani, zadruhé kvůli „perestrojce“ a „glasnosti“. I tu nejmenší míru svobody, kterou nabídl
Gorbačov, lidé přijali neochotně, a dokonce negativně. Sovětský lid
nebyl na svobodu uvyklý, podobně jako vlk, který vyrostl v zoologické zahradě a zvykl si, že dostane dvakrát denně najíst. Raisa
Gorbačovová se na rozdíl od matrón – manželek Lenina, Chruščova a Brežněva – oblékala elegantně, což bylo protivné lidem, kteří
vyrostli ve vatovaných kabátech a sakách z tussahu.
Podobný vztah měli lidé, tentokrát už ruští, k Jelcinovi. Kult
nebyl, zato byla tichá nenávist, obzvlášť k přání prvního ruského
prezidenta, aby se žilo svobodně a nezávisle, což bylo v rozporu
s principy obyvatel, kteří si zvykli žít v lágrových podmínkách. Místo kultu osobnosti se šířily anekdoty a zlomyslné vtipy – o neukázněném a špinavém Jelcinovi, který často pije. Jelcin se pokusil udělat
postsovětskému lidu dobře – zahájil válku v Čečensku, ale s ostudou prohrál. Obyvatelé vychovaní v podmínkách válečného komunismu nechtěli svobodu a mírový život, prahli po krvi a pomstě.
A vtom přišel on. Nevýrazný nevzhledný člověk, jak se sluší na operačního důstojníka štábu KGB; ničím neutkvíval v pamě54

ti, neměl zkušenost ve státní službě, nepočítaje několik let v hodnosti podržtašky Anatolije Sobčaka. Vytvořit kult osobnosti vyžadovalo hodně práce. Začali „černým páskem“ v judu a Putin čile
mrskal kluky a holky přes stehna, klaněl se a kolébavě se belhal po
žíněnkách v bílém kimonu. Ukázalo se, že takový obraz není ruským občanům po chuti, podobně jako obraz tenisty – mohutného
dýchavičného Jelcina. Lid prahl po „pevné ruce“ à la Stalin, a tak
začali Putina strkat do ponorky, lodní kabiny nebo kokpitu stíhačky. Putin se tvářil přísně, hleděl surově, jeho oči se zalévaly ocelí.
Politickým stratégům bylo jasné, že druhý „Stalin“ z Putina
nebude, a tak začali modelovat dodatečné součástky, budovat novou
podobu humanisty. Putin teď líbal děti na bříška, léčil tygřici, ukazoval cestu jeřábům, hrál si se svými psy, jezdil na koni a chytal
ryby. Zvláštní roli měla ve formování obrazu nového vůdce sehrát
církev, a také že ji s radostí sehrála. Těžko říct, kdy se člen KSSS od
roku 1975 naučil křižovat, ale Putin se křižuje horlivě – je nasupený
a nesmírně pravdivý pohled zarytého církevníka přitom upírá do
nebes. Pravda, nikdo z jeho úst nikdy neslyšel slovo modlitby ani
žádné citáty z evangelia, ale mnozí uvěřili, že když byl podplukovníkem KGB, tajně chodil do kostela, velebil Pána a proklínal hříchy
svých kolegů za všechny roky sovětské moci.
V SSSR i v současném Rusku se věřilo všemu, co dávají v televizi
a píšou v novinách. Protože Putin pod sebe rychle dostal všechna
média, lid uvěřil Putinově „upřímnosti“, jeho slovům o „mravnosti“ a „rodinných hodnotách“, a s naprostým klidem přijal vůdcův
rozvod. Kult „pevné ruky“, obraz „sběratele ruských zemí“ v komplexu s ideologií „Ruska, jež se zvedá z kolen“, už nemohl změnit
názor většiny občanů Ruska, kteří začali nenávidět liberalismus
a liberální myšlenky. Obyvatelé stejně jako před třiceti padesáti lety zaujali pohodlnou pozici pozorovatelů a sledují Putinovy
hrdinské činy. Kult osobnosti je vlastně zapotřebí právě proto, aby
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obyvatelé byli na jedné straně nadšení a na druhé se nepletli do
procesu řízení.
Putin měl pohádkové štěstí. K technologii vytvoření jeho kultu osobnosti přizpůsobili internet i všechny ostatní komunikační výdobytky, které dřív pomáhaly odchovávat předchozí vůdce –
film, televizi, rozhlas, výtvarné umění i literaturu. Už je o něm
napsáno několik desítek knih, vznikla umělecká díla – od pomníků
po domácí potřeby, talířky a slánky. Existují dětské knížky, poštovní známky, písničky, celovečerní i animované filmy, ikony. Dosud
neexistuje opera a balet, ale kult osobnosti nezná mezí.
Pokud porovnáme kulty všech sovětských i postsovětských vůdců, Putin se stal samozřejmě lídrem. Jeho dokonalost nezná mezí.
Pokud bude Rusko pokračovat v politice sebeizolace a uzavře se
novou „železnou oponou“, těžko si představit, jak moc se rozvine samolibost a ješitnost člověka, který se náhodou ocitl v Kremlu. Ideologie, kterou pečlivě vytvářejí ruští političtí stratégové, se po
právu nazývá putinismus, jako byl kdysi leninismus a stalinismus,
je však mnohem totalitárnější a surovější.
Kult osobnosti je sféra ideologie, s ekonomikou a tím spíš s politikou nemá nic společného. Kult osobnosti je hlavní známkou
autoritářství. Stalin byl „otcem národa“, ale v ekonomice naprosto
ničemu nerozuměl, když zavedl plánovanou výrobu v zemědělství
a průmyslu. Chruščov se během karibské krize málem stal iniciátorem třetí světové války. Brežněv zahájil válku v Afghánistánu, aniž
by předpokládal, že okupace vzdálené země vyústí v ekonomickou
krizi a mezinárodní izolaci SSSR. Jelcin neuposlechl analytiky-kavkazology a zahájil válku v Čečensku. Konečně Putin udělal obrovské množství chyb, ale kult osobnosti ho stále drží nad vodou. Heslo „Vpřed k vítězství putinismu!“ bude nějakou dobu aktuální, ale
na dlouho?
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NÁ B O Ž E N ST VÍ MO CI

Ve východní Gruzii v malém městečku Dedopliscqaro je v budově bývalé školy unikátní kostel. Farníci na vrcholu sovětské moci,
předtím než koupili školu a přestavěli ji na kostel, vybudovali kostel
v podzemí. Vykopali místnost, vysvětili ji a modlili se tam. Tehdy
bylo po celé Gruzii, která křesťanství přijala ve 4. století, jen několik
fungujících kostelů, a to, že se objevil v pravém slova smyslu podzemní, byla nečekaná událost. Všichni o podzemním kostele věděli – komunistická moc i oficiální církev. Nic však nemohli udělat.
Také proto, že ji postavila, respektive vykopala, ruská obec, kterou
tvořili potomci těch, kdo se v Gruzii ocitli na začátku 19. století.
Vedle Dedopliscqara leží dvě vesnice, Bogdanovka a Uljanovka,
kde žijí molokani – sektáři, které kdysi vyhnali z Ruska. V Bogdanovce stojí modlitební dům, kam o nedělích na modlitební shromáždění chodí na Gruzii zvláštně vyhlížející lidé – ženy s hlavami pokrytými šátky, mnozí muži mají vousy. Přichází presbyter
a v prostorném domě, kde nejsou ikony ani kříže, oslavují Krista.
Tbilisi je symbolem náboženské tolerance. Ve staré části města,
dvě stě tři sta metrů od sebe stojí mešita, arménský kostel, dvě synagogy, katolický chrám a kolem jsou gruzínské kostely. V jiné části
města je baptistický modlitební dům, je tam i místo, kde se scházejí
„krišňáci“. Tbiliská mešita je unikátní, jako v jediné na světě jsou
v jejím společném sále dva mihráby – výklenky obrácené k Mekce,
aby se zároveň mohli modlit sunnité i šíité. Po celé Gruzii je několik prastarých synagog – několik jich je v Kutaisi, vysoko v horách
v Oni a nejstarší, ze 7. století, je v Lajlaši. Za svatou je uznána židov-
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ka, blažená Sidonie, která je pochována v Mcchetě spolu s Kristovým rouchem.
Taková náboženská tolerance panovala vždy, dokud se do záležitostí jednotlivých církví po první okupaci Gruzie na začátku
19. století nezačala plést nejprve ruská administrativa a posléze
bolševici, kteří usoudili, že srdce i duše občanů mají patřit KSSS
a „modlit se“ je možné pouze k portrétům Marxe, Lenina a Stalina.
V 19. století byla za účasti Ruské pravoslavné církve zrušena samostatnost Gruzínské pravoslavné církve, bylo zakázáno sloužit mše
v gruzínštině, chrámy byly přestavěny a středověké církevní fresky
zničeny. Bolševici měli větší fantazii, rozhodli se pro úplný zákaz –
zavírali kostely, mešity i synagogy.
Stavitelé „světlé budoucnosti“ se báli konkurence. Mezi sovětskými vůdci bylo kupodivu hodně potomků kněží, někteří, jako
například Stalin, studovali v seminářích. Když se bývalí nedostudovaní kněží a děti popů nakazili komunistickou ideologií, bylo jim
jasné, že svoji novou ideologii nedokážou vybudovat, aniž by nezničili to, co lidi po staletí a tisíciletí spojovalo. Jak tenkrát zpívali bolševici – „již chví se světa základ vratký“.
Po celém Sovětském Rusku a později i na území zabraném bolševiky začaly pogromy – bolševici bořili kostely, mešity, synagogy,
buddhistické dacany. Měli v plánu udělat v lidských duších místo,
aby ho zaplnili novým „náboženstvím“ – vírou ve světlou budoucnost. Některé budovy vyhazovali do povětří, jiné přestavovali na
kluby, sklady, stáje nebo ubytovny. Všechen cenný majetek – zlaté
a stříbrné obložení ikon, kříže, liturgické nádobí, starožitné ikony –
odevzdávali státním fondům a pak ho rozprodávali po aukcích.
Vynikající běloruský režisér Jurij Chaščevatskij v roce 2000 uvedl nový film – Bohové srpu a kladiva, v němž ukázal, jak bolševici
používali náboženské obrazy a tradice k vytvoření vlastní ideologie.
Byly třeba nové „ikony“ – portréty vůdců, „ikonostasy“ –, portréty
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členů politbyra. Vymysleli si dokonce i novou „trojici“ – na plakátech vždycky zobrazovali Marxe, Engelse a Lenina. Pak Stalin přidal vlastní osobu, usoudil, že ve čtyřech bude komunismus svatější.
Bolševici se snažili vzít si z náboženství všechno, co mohlo
lidem ono „opium lidstva“ nahradit. Z tradice katholicity (sobornosti) se staly stranické schůze a sjezdy, na kterých nesměla chybět
Internacionála a jiné revoluční písně. Z křtin se stal obřad narození
nového budovatele komunismu. Jediným vynálezem, který odporoval všem světovým náboženstvím, byla stavba zikkuratu – mauzolea. Ačkoli pokud máme za to, že bolševici nahrazovali náboženství, stala se i tradice Leninových „svatých ostatků“ imitací jisté víry
v nesmrtelnost. A později si k tomu vymysleli modlitbu – „Lenin
žil, Lenin žije, Lenin bude žít“. Sláva Bohu, že je nenapadlo křísit
vůdcovy ostatky; mnozí sovětští lidé však stejně dodnes věří, že
k tomu dojde i bez programu KSSS.
Sovětská moc učinila několik pokusů, aby si naklonila zbytek
kněží. Uprostřed druhé světové války dal Stalin Ruské pravoslavné
církvi větší pravomoci, později, v roce 1971, v SSSR otevřeli první
islámskou vysokou školu v Taškentu. Sovětští komunisté chápali, že
je možné porazit náboženství, ale ne víru. Oslabení znamenalo, že
přiznali svou bezmoc, nepřestávali ale kontrolovat jednotlivé církve. Všechny oficiální náboženské obce byly pod bedlivým dohledem KSSS a KGB, jejich šéfové nemohli být jmenováni bez potvrzení stranických orgánů. Po rozpadu SSSR se ukázalo, že mnozí
hierarchové Ruské pravoslavné církve a islámští duchovní, jakožto
představitelé dvou základních církví, byli informátory KGB. Bylo
to pohodlné – lidé mohli navštěvovat těch pár kostelů a mešit, ale
neměla v nich znít kázání, která by porušovala zásady komunismu.
Rozpad SSSR do vztahů církve a státu nevnesl žádné zvláštní
změny. Formálně už zákaz na rekonstrukci starých a stavbu nových
kostelů, mešit, synagog a dacanů neexistoval. U moci však byli stej59

ní, v komunismu vychovaní lidé, kněžími byli stejní informátoři
KGB. Ruské vedení začalo mít novou povinnost – chodit na Vánoce
a Velikonoce do kostela, nešikovně se křižovat a hrát hluboce věřící.
Kontrolu však nezmírnilo. Naopak si s církvemi zahrávalo, vydíralo
je i odměňovalo. Na stranických sjezdech teď stejně jako dřív seděla
trojice – patriarcha, velký muftí a vrchní rabín. Někdy i hlava tradiční buddhistické sanghy.
Na rozdíl od Jelcina, který příliš nechápal nutnost přátelit se
s církví a nikdy se nenaučil držet svíčku v levé ruce, Vladimir Putin
církev aktivně využívá pro své politické cíle. Se zápalem hraje věřícího, má zpovědníka, jeho zarmoucený výraz během bohoslužby
však svědčí spíš o povinnosti než o službě církvi. Uvažuje o mravnosti a poslouchá patriarchu Kirilla, jenž káže o rodinných hodnotách, ale zároveň se rozvádí. Putin dovoluje, aby se obnovila služba kaplanů všech vyznání, je však shovívavý k tomu, že kněží světí
zbraně a sami z nich střílejí. Putin si z církve udělal doplněk k vlastní moci, nezapomíná se přitom chovat laskavě i k ostatním náboženským obcím.
Církev je pro Putina hlavním spojencem. Také pro Ruskou pravoslavnou církev je důležité být v těsném spojení s Kremlem, už jen
proto, aby mohla využívat stejné mocenské výhody. Patriarcha má
obrovskou státní ochranku, slouží mu vládní letadlo, státní moc
nad tím přivírá oči a jako by zapomněla na jeho Bohu nemilé skutky z devadesátých let – prodej nezdaněného alkoholu a tabáku. Na
oplátku církev podporuje veškeré Putinovo jednání, žehná válkám
jako před šesti lety v Gruzii a jako nyní na Ukrajině, s níž má patriarcha své zištné plány.
Ruská pravoslavná církev má dva soupeře – Gruzínskou pravoslavnou církev a Ukrajinskou pravoslavnou církev Kyjevského
patriarchátu. S gruzínskou církví žádné zvláštní problémy nejsou,
s výjimkou církevních vzpour, které pravidelně propukají v Abchá60

zii, ale s Ukrajinskou pravoslavnou církví Kyjevského patriarchátu
je velký problém – nejen na úrovni farností, ale i na morální úrovni.
Pobočka Ruské pravoslavné církve na Ukrajině – Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu a Ukrajinská pravoslavná
církev Kyjevského patriarchátu mají přibližně stejný počet stoupenců. Od začátku Majdanu ale počet farníků Kyjevského patriarchátu
začal stoupat. Důvodem byla politika, přesněji to, že farníci pochopili, které z církví je bližší svoboda a nezávislost země.
Ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského patriarchátu se stejně
jako muslimští duchovní v Čečensku v devadesátých letech a jako
Gruzínská pravoslavná církev v Gruzii postavila na stranu lidu
a účastnila se Majdanu, bránila, poučovala a doslova hřála demonstranty. Kněží kyjevských pravoslavných i řecko-katolických kostelů
neskrývali podporu, účastnili se jednání, přemlouvali Janukovyče,
aby nemlátil a nezabíjel demonstranty. Ukrajinské církve zopakovaly hrdinský čin polské římsko-katolické církve, která v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století skrývala před komunistickou mocí členy Solidarity. Na Ukrajině stejně jako v Polsku
obnovili ekumenické mše, když se na Majdanu sešli kněží všech
ukrajinských církví a modlili se za mír.
Na Ukrajině se nyní střetla dvě pojetí církve – služba lidu a služba Putinově politice. Na okupovaném Krymu probíhají události,
které se podobají tomu, co se dělo v prvních letech sovětské moci.
Z Krymu už odjel vrchní rabín, několik měsíců jsou pronásledováni kněží Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu,
jimž začali vyhrožovat hned poté, co Kreml anektoval poloostrov.
V souladu s ruskými zákony byla na Krymu zakázána muslimská
organizace Hizb ut-Tahrir, která na Ukrajině působí legálně stejně
jako ve většině zemí světa.
Okupační moc na Krymu se začala zbavovat nevítaných a zakazovat svobodu vyznání, kterou zaručuje ruská ústava. Putin se jako
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bolševici před sto lety snaží kontrolovat náboženství, ale zároveň se
bojí víry. Nahradit víru represemi se podařilo pouze ve dvou případech – v dobách inkvizice a za sovětské vlády. Teď nastává nová
epocha – putinská.
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PUTINŮV
VÁ L E Č NÝ I NT E R NAC IONALI SMUS

Případ s Krymem je jenom pokračováním politiky sovětského
válečného internacionalismu, který zničil mnoho osudů, zabil stovky tisíc lidí, zahubil naděje mnohých, kdo uvěřili komunistickým
ideálům. Rozsáhlá Encyklopedie vyhánění, která vyšla před čtyřmi
lety ve Vídni, obsahuje informace o národech bývalého SSSR a postsovětského prostoru – deportovaných, zbavených práva na návrat,
těch, jež se vrátily, ale kvůli politikům dál zůstávaly vyhnanci. Současná kremelská politika navazuje na sovětské tradice.
Ze všech postsovětských válek s účastí Ruska byla válka
v Abcházii vrcholem politického cynismu. V letech 1992–1993
z Abcházie musela uprchnout víc než polovina obyvatel této autonomní republiky, která je součástí Gruzie – ve valné většině se jednalo o etnické Gruzínce. V roce 1989 v autonomní republice žilo
525 061 obyvatel, podle sčítání lidu z roku 2003 se jejich počet snížil
na 215 272. Část obyvatel Abcházie opouští republiku dodnes, mezi
důvody uvádějí ekonomickou situaci, korupci a absenci bezpečí.
V různých příručkách se válka v Abcházii vykládá jako etnopolitický střet. To se hodí Kremlu, i když etnický faktor je bezesporu
přítomný. Doopravdy se objevil už v roce 1977, kdy se v Gruzii zformovalo silné hnutí za nezávislost. V roce 1978 četné demonstrace
donutily komunistické vedení Gruzie, aby nechalo na pokoji ústavní právo na gruzínštinu jako státní jazyk. Pokus ÚV KSSS zahrnout
do Ústavy Gruzínské SSR jako druhý státní jazyk ruštinu ztroskotal. Od té chvíle národně osvobozenecké hnutí v Gruzii sílilo i přesto, že pokojná akce v dubnu 1989 byla rozehnána silou.
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V Moskvě chápali, že mohou o Gruzii přijít, a rozhodli se klást
odpor a pomstít se vzpurným Gruzíncům. V SSSR si zvykli řešit
politické problémy etnickými konflikty – na začátku označovali
celé národy za nepřátele, vysídlovali lidi, vyvlastňovali jejich domy,
půdu a majetek dávali přesídlencům z jiných regionů. Tak začaly
doutnat konflikty, které se potom dají kontrolovat podporou jedné
ze stran. Takové byly v roce 1990 ošské události na jihu Kyrgyzstánu, v roce 1992 střet mezi Osetinci a Inguši a dále – Abcházie,
Karabach, Jižní Osetie, Podněstří a dalších několik desítek konfliktů, které se nestačily rozvinout.
Cynismus moci se neprojevoval jen v provokování mezinárodních konfliktů, ale také v objasnění jejich důvodů. Střet ve Ferganské kotlině mezi uzbeckým obyvatelstvem a potomky deportovaných meschetských Turků v roce 1989 tehdejší šéf Komunistické
strany Uzbekistánu Rafik Nišanov označil za „trhoveckou hádku
o talíř jahod“.
V každém konfliktu samozřejmě existují důvody a fakta, které
je možné upravit, nebo je naopak prohloubit a dát jim nový smysl
a směr. To se děje v případě, kdy existuje touha udělat z konfliktu
politickou páku. Prakticky všechny mezietnické konflikty v postsovětském prostoru měly jediný cíl – udržet si vliv v období rozpadu SSSR. Důsledkem byl obrovský počet uprchlíků z Karabachu,
Abcházie a později z Jižní Osetie. Uprchlíci oslabují ekonomiku
země, vyvolávají domácí konflikty – jak sociální, tak politické.
Aby se konflikt rozvinul, obě strany publikují vědecké práce,
v nichž si často vymýšlejí dějiny národů, překrucují známá fakta a interpretují svévolně události. Velkou roli hraje propaganda v médiích; je účinnější, když jednu ze stran podporuje Rusko,
v takovém případě druhou stranu není prakticky slyšet, občané
Ruska o ní nic nevědí, představu o ní nemají ani obyvatelé jiných
regionů bývalého SSSR. Propaganda má velký vliv na formování
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veřejného mínění. Kreml jím začíná manipulovat a na podporu své
politiky předkládá výsledky sociologických průzkumů.
Současná ruská propaganda má nejen vliv na veřejné mínění,
ale také ho reguluje a vyvolává záminky pro nové konflikty. Lidskoprávní organizace po čtrnácti letech upozorňují na výbuch xenofobie převážně v populárních moskevských tiskovinách a ruské televizi. Nikoho už nepřekvapí výraz „osoba kavkazské národnosti“ nebo
upřesnění národnosti zločince či člověka podezřelého ze zločinu.
O xenofobii už nikdo nemluví – stala se součástí ruské politiky.
Kdysi jsem mezi svými moskevskými studenty provedl průzkum, ptal jsem se na vztah k Putinovu výrazu „vymáchat v hajzlu“.
Koho tím myslel? Většina studentů odpověděla, že Kavkazany, a jen
několik lidí řeklo, že teroristy. V Rusku se média, politici a tím spíš
Putin neštítí výrazů, které jsou z hlediska zákonů a etiky nepřípustné. Jedná se o součást současné ruské národnostní politiky.
Putin se za poslední měsíce přizpůsobil nové, mezi lidmi obecně přijaté terminologii a definicím. Proto když říká „banderovci“,
je jasné, že mluví o Ukrajincích, a společnost to přejímá – car to
dovolil. Několik generací, které vychovala sovětská propaganda, se
nezajímá o historii, s výjimkou těch pohádek a mýtů, jež jim vyprávěli na základních, středních a vysokých školách. Ruský prezident
se snaží sovětskou mytologii zachovat – pomáhá udržovat postsovětský prostor v nevědomosti.
Případ s Krymem má podle mě kromě geopolitického a územního podtextu i zmíněný národnostní podtext. Anexe Krymu
neznamená jen uspokojení imperiálních ambic Kremlu a většiny
ruského obyvatelstva, je to také pomsta za neúspěch proruské politiky na Ukrajině. Kromě ruských a ruskojazyčných obyvatel, kteří
s nostalgií vzpomínají na impérium, menší část obyvatel na Krymu
představují krymští Tataři a etničtí Ukrajinci. Pro Putina by bylo
snazší, kdyby získal jenom území bez problematické části obyvatel.
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Navíc ne všichni etničtí Rusové na Krymu vnímají okupaci s klidem.
Vystěhovat nepohodlné obyvatele se Kremlu nepodaří. Zaprvé, s anexí je potenciálně nespokojená téměř polovina obyvatel
a jejich počet bude podle všeho stoupat. Zadruhé, třináct procent
obyvatel Krymu představují krymští Tataři, kteří už zažili deportaci v roce 1944 a představují největší Putinův bolehlav. Především
proto, že hlavní organizace, která spojuje většinu krymských Tatarů – Medžlis –, anexi i referendum jednoznačně odmítla.
Kreml má v zásobě několik starých způsobů – od zastrašování po rozkol a podplácení, slibování všelijakých výhod a předností odpadlíkům. Fakta o zastrašování už existují: vražda mladého
muže, zmlácení pubescenta, pokus zakázat Džamilevovi vstup na
Krym, případ násilně sundané ukrajinské vlajky z budovy Medžlisu.
Dá se předpokládat, že to je pouhý začátek uklidňování neposlušných krymských Tatarů a etnických Ukrajinců. Je možné vypálit
ukrajinské vlajky vyskládané v betonu, otlouct z budov ukrajinské
státní znaky, zrušit vysílání ukrajinských televizních a rozhlasových stanic, problém ale stejně zůstane. Krym je podroben fyzicky,
morálně však nikoli.
Kreml poprvé narazil na situaci, kdy není možné použít sílu
a přetáhnout obyvatele okupovaného území na svou stranu je složité. Podle údajů Federální migrační služby jen dvanáct procent obyvatel zatoužilo přijmout ruské občanství, ostatní podle všeho nevěří, že okupace bude mít dlouhé trvání.
Putinovi se podařilo uklidnit Čečensko. Ale Krym, který se
stal ruskou enklávou, takové obavy jako severní Kavkaz a výbojní
Čečenci nevyvolává. Investovat obrovské peníze do Krymu Putin
už nebude; nemá to smysl, je to neperspektivní – ekonomicky i geopoliticky. Krym bez pevninské Ukrajiny je pro Rusko nepotřebná
země, v níž si polovina obyvatel nepřeje být dobyta.
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K Č E MU J E P U T I NOVI DEN VÍ T ĚZST VÍ ?

V polovině devadesátých let moje cesta do Plzně připadla na Den
vítězství, který se v Česku stejně jako v celé Evropě slaví 8. května. Město v roce 1945 osvobodila americká vojska, a proto na všech
budovách visely vlajky USA a spojenců, mimo jiné také kdovíproč
ruská, a ne sovětská vlajka. Na kraji města stálo americké letadlo
a obrněná technika z dob druhé světové války, v parcích hrály americké vojenské orchestry jazz a lehkou hudbu, po ulicích chodili
veteráni. Hlavní událostí byla audience na radnici, oslava veteránů,
dárky a květiny. Tím to končilo. Žádné řízné pochody, přehlídky
vojenské techniky ani tribuny s vedením.
V té době ani v Rusku už vojenské přehlídky nebyly, jenom
občanské průvody, tradiční srazy veteránů s nepostradatelnou deckou vodky a kotlíkem ve válce vzácné pohankové kaše. Veteránů
bylo každoročně míň a míň a každý svátek pro ně navíc představoval stres ze setkání s příslušníky z pluku a ze vzpomínek.
Vlastně i dřív v SSSR byly vojenské přehlídky vzácné – za Stalina se první a jediná konala 24. června 1945. Vojáci na ní ke kremelským zdem házeli standarty poražené německé armády. Do roku
1948 bylo na Den vítězství volno, pak to byl znovu pracovní den.
Sváteční den se z něj v roce 1965 rozhodl udělat Brežněv a pak se
každých deset let na Rudém náměstí konaly vojenské přehlídky.
Pravidelně se Den vítězství začal slavit za Jelcina v roce 1995,
jednalo se o občanské manifestace. Vojenským svátkem s neodmyslitelnou vojenskou přehlídkou, technikou, raketami a vojenskými letadly nad Rudým náměstím se Den vítězství stal až za Putina
v roce 2008.
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Putin vrátil svátku propagandistický význam. Teď se na něj
předem připravují, zkoušejí, v televizi podrobně uvádějí, kolik
bude tanků a letadel, jaké balistické rakety se projedou po náměstí,
kolik vojáků po něm přepochoduje. V sovětské době byly přehlídky vojenské techniky pro vojenské diplomaty div ne jedinou možností seznámit se s tím, čím disponuje SSSR. I pro sovětskou vládu
bylo důležité, aby demonstrovala sílu zbraní a vystrašila své zjevné
i potenciální protivníky.
Prezident Jelcin Dni vítězství na chvíli vrátil status lidového
svátku, dal možnost veteránům, kterých si nikdo zvlášť nevšímal,
aby se aspoň na jeden den stali hrdiny. Putin se rozhodl jinak – Den
vítězství musí být především militaristickým karnevalem ruské
ješitnosti. A do pohybu se daly tanky, letadla, rakety a tisíce pochodujících vojáků. A k tomu pár desítek nemohoucích staříků, kteří
podle Putinova plánu mají sehrát roli „přemožitelů nepřátel Ruska“, což je důležité pro ty, kdo provolávají současný ruský pokřik –
„našidědovébojovali“.
Proč se Kreml Dne vítězství tak chytil? Myslím, že to má několik důvodů. První je domácí, je to hromosvod pro četné problémy – ekonomické, politické a sociální povahy. Kreml nepotřebuje
jen samotný svátek, ale také ideologii vystavěnou na vzpomínkách
o minulých, většinou smyšlených a v pamětech vojenských náčelníků barvitě vylíčených vítězství. Militarismus má stmelovat obyvatele, vzbuzovat v nich očekávání nadcházejících vítězství. A co je
obzvlášť důležité, militarismus znamená přísnou disciplínu založenou na podřízenosti veliteli. A jméno velitele znáte.
Druhý důvod je zahraniční. Vystrašit četné nepřátele, které si
Putin stačil nadělat – jsou to jak Evropané s jejich věčnými otázkami
o demokracii, tak Američané s jejich mocnou armádou a ekonomikou. Zapadníci pochopitelně vědí, že vyškolení vojáci na vojenské
přehlídce jsou elitní jednotky, kterých v Rusku není moc. Techni68

ka je sice natřená a vypadá jako nová, ale ve skutečnosti se jedná
o zastaralé kusy, které jsou v moderní válce nepoužitelné.
Druhý důvod není nutné brát vážně, nebezpečný je pouze
množstvím oné techniky. Hlavní příčinou pro obnovení vojenské
přehlídky je ruský lid. Tenhle svátek rachotící techniky je určen
výlučně jemu. Aby lid zapomněl na své výhrady vůči Putinovi
a omámeně sledoval projíždějící, pochodující a letící velikost Ruska.
Nejzajímavější je, že i Putin si myslí, že když na konci přehlídky vyzve všechen ruský lid, aby se zmocnil Aljašky, občané Ruska
jeho příkaz bez přemýšlení splní. Mohou cestou mimoděk ušlapat
dosud živé veterány a s výkřiky „našidědovébojovali“ začnou drancovat všechno, co se jim připlete do cesty – mohou pokácet Eiffelovku, rozebrat Tower na kamení a pak s výkřikem „ať žijí výsadkáři“ žuchnout v trenýrkách do Ženevského jezera a z lahve si přitom
vychutnávat francouzský koňak.
Mimochodem, Putin není první, koho napadlo využít německou kapitulaci pro své osobní zájmy. Jeho dávný předchůdce soudruh Stalin rovněž o takovém dni snil – aby sovětští občané zapomněli na represe, hysterické stavby komunismu, hladomor a gulag.
Za prvních osmadvacet let existence sovětské moci se SSSR stačil
zúčastnit desíti válek, ale ani jedna nemohla aspirovat na čestnou
roli všelidového svátku. Poslední sovětsko-finská válka byla vůbec
ohromnou ostudou. Během několika měsíců bylo asi 150 000 lidí
v sovětské armádě zabito, 17 000 bylo nezvěstných a 325 000 bylo
zraněno.
Po skončení druhé světové války se sovětská a posléze ruská
armáda účastnila ještě několika desítek válek a válečných konfliktů – coby bojující strana nebo jako sympatizující: dodávala techniku, munici a instruktory. Tak jako dřív žádná z těchto válek nebyla
pro SSSR a posléze Rusko vítězná či aspoň geopoliticky výhodná.
Putinovi o tom nejspíš vyprávěli tvůrci současné ideologie militari69

stického patriotismu. Možná ho dokonce přesvědčovali, že potlačení povstalců v NDR, Československu a Maďarsku, okupace Afghánistánu, podpora separatistů v Karabachu, Podněstří, Abcházii
a Jižní Osetii se nemohou stát těmi hrdinskými činy, jimiž je třeba
se pyšnit.
Den vítězství 9. května je pro Putina ideálním svátkem. Zvučný
patriotický název války – Velká vlastenecká, a nikoli druhá světová válka, která nezačala v SSSR a v SSSR neskončila. Z historického hlediska může být Velká vlastenecká válka označena za válku, jen pokud jde o začátek – 22. červen 1941. Skončit měla v létě
1944, když sovětská vojska překročila hranici. Tedy hranici vlasti.
Ale Lenin, Stalin a teď i Putin sní o světové nadvládě, proto sovětská vojska v roce 1944 rozšiřovala hranice budoucí vlasti – o Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a dočasně
i Jugoslávii a Albánii.
Putinův 9. květen má ještě jeden cíl – připomenout, kam vkročila holínka ruského vojáka. Militaristická ideologie má doprovodný prvek, který, jak se domnívá Putin, je založen na mezinárodním
právu. Jedná se o právo ruskojazyčných zůstávat ruskojazyčnými
i v těch zemích, kde jsou ruskojazyční v menšině. Putinovi generálové jsou odhodláni sehrát roli obránců lidských práv a bránit právo
na ruský jazyk. Dokonce i když to už dávno není jazyk Puškina ani
Turgeněva a vůbec je plný vulgarismů. Pro Putina je nejdůležitější,
aby si našel důvod a začal bránit. Přitom ale zapomíná bránit rodilé
mluvčí v Rusku před neštěstími, zločinci a vysokými poplatky.
Pro Putina je Den vítězství další možností, jak propagovat
svou falešnou velikost. Jako politik se nerealizoval, rozehnal sousedy, pohádal se s Gruzií, Moldavskem, pobaltskými zeměmi a teď
i s Ukrajinou, pohřbil ruskou ekonomiku, poštval proti sobě celý
svět. Putinovi zbyly jen zbraně, které pouze krátký čas mohou chránit jeho klid; zbraně ale chátrají, nebo je zlikviduje protivník.
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A nakonec, zatímco veselé a výhrůžkami povzbuzené obyvatelstvo bude požadovat „pokračování banketu“, aniž by chápalo, že
kocovina nebývá jen po milovaném alkoholu, ale také po nesrozumitelné a nebezpečné politice, svátek pro Putina představuje dočasný mravní úspěch. Ale stejně jako všechny svátky i Den vítězství
skončí druhého dne, v noci na 10. května.
Nevím, zda je nutné Stalina, Chruščova nebo Brežněva považovat za moudřejší než Putin. Byli to lídři uzavřeného totalitního komunistického systému, i oni rádi bojovali a nakonec přivedli
SSSR k rozpadu. Ví to Putin, který ještě nevybudoval nové impérium, ale už zničil vlastní budoucnost?
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V ÝC HOVA N E NÁVI ST Í

Dva měsíce jsem přemýšlel, zda o tom mám psát, nebo přece jen
obyvatele Krymu nestrašit. Domlouval jsem si, přesvědčoval se, že
v Kremlu možná dostanou rozum a nebudou dělat dřívější chyby.
Teď mi došlo, že to vůbec nejsou chyby, že je to dávno propracovaná metodika, ze své podstaty nelidská a svým původem nacistická.
Uplynuly pouhé dva měsíce a všechno je jako vždycky – na Krym
dorazila nenávist, právě ta národnostní politika ruských okupantů, dávno vyzkoušená v Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří a teď i na
Krymu.
Na jaře 2008 jsem se vypravil do Suchumi, abych pro abchazské
novináře uspořádal trénink OBSE. Na mostě přes řeku Inguri ležely
betonové panely, aby po něm nemohla jezdit doprava, a lidé chodili
pěšky – vláčeli těžké tašky, někteří se ohlíželi, křižovali a šli směrem k okupované Abcházii. Na druhé straně si abchazský pohraničník v teplácích, špinavém tričku neurčité barvy a teniskách obutých naboso dlouho prohlížel můj tádžický pas, ale experta OBSE si
nepustit nedovolil.
Do Suchumi je to přes 120 kilometrů po silnici, kterou neopravovali posledních třicet let, a obrněný džíp OBSE manévroval
mezi dírami a výmoly. Za okýnkem se prostírala příroda – pole,
která dávno leží ladem, stáda zdivočelých koní, ruiny vyhořelých
domů, zbytky nějakých závodů a továren. Tak to bylo celou cestu
do Suchumi, které vypadalo o trochu líp. A všude visely plakáty
„Děkujeme Rusku“.
V kapse jsem měl dlouhý seznam proseb od svých kamarádů, uprchlíků z Abcházie – abych se podíval na jejich domy, jest73

li je neobsadili, a pokud ano, jestli se o ně agresoři starají. Každý,
kdo mě prosil, mluvil s nadějí, jako bych mohl jejich dům zachránit a samotné uprchlíky vrátit. Na určitou chvíli jsem se stal jejich
očima a částečkou srdce a upřímně se přiznávám, že mnohé jsem
oklamal, když jsem řekl, že jsem se nemohl k jejich domu dostat.
Ve skutečnosti jsem jim nemohl říct pravdu – že jejich dům shořel
a zřítil se, zarostl plevelem a kolem se potulují cizí kozy.
Ráno i večer jsem se v suchumském hotelu díval na televizi. Měli
tam dva programy – jeden státní, abchazský, druhý nezávislý – Abaza. Druhý vysílal dokonce i trochu v abchazštině, první analogicky s ruským neustále lhal, každou půlhodinu zmiňoval „gruzínský
fašismus“ a válku let 1992–1993 označoval za „velkou vlasteneckou
válku s Gruzií“. Spousta fotografií, záběrů filmové kroniky – a tak
pořád dokola, aby lidé nezapomínali, koho mají nenávidět.
Suchumi je plné nenávisti. Jenom velice zřídka narazíte na nápis
v gruzínštině, neotlučený z podstavce pomníku, nebo uslyšíte bázlivý šepot číšnice, která vysvětluje, že v jídelním lístku je napsáno
„chačapur“, protože není možné napsat gruzínsky „chačapuri“. Ze
zdí budov, z ulic a pomníků se odstraňuje všechno, co může připomínat Gruzii. Stál tam například komunista Ordžonikidze –
samotný pomník demontovali, písmena v gruzínštině otloukli
a zbyl jenom podstavec obložený žulou.
Rusko dobylo Abcházii dávno – v roce 1993. Ruská letadla bombardovala, žoldáci bojovali. Tenkrát se jim neříkalo „zelení mužíčci“,
z valné části to byli „romantici“ ve starých teniskách a onošených
kalhotách. Ale zbraní jim Rusko dodávalo hodně, bylo jich dost pro
všechny. Nakonec z Abcházie vyhnali polovinu obyvatel – Gruzínců, po nich přišli na řadu i Rusové, Ukrajinci, Arméni a obyvatelé
dvou estonských vesnic. Odjeli i Abcházci ze smíšených rodin; jejich
strach měl konkrétní důvod – v Abcházii začala etnická čistka.
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Suchumi je nesmírně krásné město, lidé v něm s přírodou
vždycky žili v harmonii. Teď je vzduch prosycen nenávistí ke Gruzii
a Gruzíncům – na plakátech, v televizi, v novinách. V kavárně na
nábřeží se stará suchumská Arménka kolem sebe rozhlédla a pak
řekla: „Už aby se všichni vrátili, jinak všichni umřeme.“ Nenávist
podporovaná Ruskem se stala státní abchazskou politikou, nehledě
na to, že většina Abcházců má gruzínská příjmení a jména, o smíšených manželstvích ani nemluvě, těch je velmi mnoho.
Nenávist je ruská zbraň. Aby se zrodil konflikt, nejsou zapotřebí
zbraně, ty mohou přijít vhod až jako poslední. Aby začal konflikt,
je nezbytná nenávist – Arménů k Ázerbájdžáncům, Rusů k Ukrajincům, Abcházců ke Gruzíncům, Ingušů k Osetincům, Uzbeků
k meschetským Turkům nebo Kyrgyzům.
Vymýšlejí se příběhy, propaganda funguje – vytváří podobu
dávného nepřítele, uvádí falešná historická „fakta“ a lidé, kteří ještě
nedávno zvali sousedy na boršč, šašlik nebo plov, se začínají dívat
úkosem, hledat důvod k hádce, přihřívat svou nenávist.
Jednou se dnes již zesnulý novinář Andrej Čerkizov chlubil, že
byl během osetinsko-ingušského konfliktu prvním oficiálním cenzorem. Ale už bylo pozdě – protivníci měli v rukou zbraně. Nenávist ležela v základech Sovětského svazu, posílilo ji svévolné vytvoření sovětských republik. Když si Stalin kreslil hranice, jak ho
napadlo, zadělával tak na budoucí konflikty. Když komunisté prohlašovali republiky za národní, začali vytvářet „dějiny“ hlavních
národů, v nichž překrucovali data, události i hrdiny.
Tak se zvláštním způsobem ve Střední Asii objevila Tádžická
SSR, kde čtvrtinu obyvatel tvořili etničtí Uzbekové, a Uzbecká SSR,
kde bylo několik milionů etnických Tádžiků. A když porovnáme
učebnice dějepisu, liší se pouze etnonymy: v tádžických jsou „velicí Tádžikové“, v uzbeckých jsou na základě stejných faktů „velicí

75

Uzbekové“, ačkoli před Ruskou říší žili v Bucharském emirátu jedni
jako druzí.
Historici se snažili. Vymýšleli zdůvodnění slávy jedněch a ponížení druhých. Ruské dějiny v jejich současném podání nemusejí
vypadat hůř než dějiny čínské dynastie Šang, která prý existovala
několik tisíc let před naším letopočtem. Pátrání po slávě dosahovalo
absurdity: přibližně před pětadvaceti lety jsem byl přítomen diskusi
dvou akademiků – arménského a ázerbájdžánského, kteří se navzájem přesvědčovali o tom, komu patřil fragment čelisti protoneandrtálce nalezený v jeskyni Azoch – zda starověkému Arménovi, nebo
starověkému Ázerbájdžánci.
Na světě je málo monoetnických zemí, ale v postsovětském prostoru následkem četných válek a státních perturbací vznikl základ
pro konflikty mezi národnostmi. Povinností každého státu je
zabraňovat jim; využívat je a podporovat představuje těžký zločin.
V Ruské říši existovala strategie přesidlování národů, která dovolovala řešit demografické, ekonomické a geopolitické problémy.
V roce 1751 přesídlili Bulhary do Besarábie, v 19. století Ukrajince
do Gruzie, Čerkesy a Abcházce do Osmanské říše, Řeky z Osmanské říše do Gruzie, Rusy na Krym a východní Ukrajinu.
Sovětský svaz tuto tradici rozvíjel ve velkém a část obyvatel
vysídloval. Počínaje rokem 1937 byly deportacím podrobeny celé
národy. V letech 1918–1925 vysídlovali kozáky, kteří nepřijali sovětskou moc, ve třicátých letech ingrijské Finy z Leningradské oblasti,
potom ukrajinské Poláky, Lotyše, Litevce a Estonce.
Vysídlování národů začalo v roce 1937 Korejci na Sachalinu a Dálném východě, posílali je do Střední Asie. V roce 1941 byli
vysídleni všichni povolžští Němci, počínaje rokem 1943 byli deportováni Karačajci, Kalmykové, Čečenci a Ingušové, Balkarci, krymští Tataři, meschetští muslimové. Z Arménie a Gruzie vysídlovali
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Ázerbájdžánce, z Ázerbájdžánu Kurdy a Armény, z Krasnodarského kraje pontské Řeky a Armény.
Otřesný totalitní stroj ničil osudy ohromného množství lidí,
kteří přicházeli o své domovy a půdu. Ocitali se v cizí zemi s cizí
kulturou a cizím jazykem, ale právě to iniciátoři deportací potřebovali: aby se rozpustili a nabyli nové kultury – sovětské, a společného
jazyka – ruského. Následoval strašný návrat domů, když jim sovětská moc prominula, a bolest – kvůli zabraným domům a zpustlým
hřbitovům předků.
Sovětská moc obyvatele nenáviděla a chtěla, aby se i obyvatelé
nenáviděli navzájem. Postsovětská moc v tradici nenávisti pokračuje. Je to časovaná bomba. Ještě hodně let se budou lidé vzpamatovávat a snažit se pochopit, co to s nimi provedli. Dokud přemýšlejí,
politici s radostí využívají jejich nenávist – zjevnou nebo skrytou.
A zatím bohužel úspěšně.
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C U KR A BIČ RU SKÉ ÚSTAVY

Obyvatelé Krymu, nebojte se, už jste v SSSR. Pro lidi střední a starší
generace – zpátky v SSSR. Pravda, SSSR se tentokrát jmenuje Rusko.
Ale Rusko se stejně jako SSSR snaží všechny získat „láskou“ a zbraní. „Láska“ je to osobitá, často není opětovaná, ale jinak to v SSSR,
promiňte, v Rusku, neumějí a neznají.
Mnozí lidé na SSSR zapomněli a mladí ho vůbec neznají, proto
je jim nutné vysvětlit, s čím budou muset nějakou dobu, dokud je
Krym okupovaný, žít. Začnu zákony.
V Rusku zákony jsou. Existuje dokonce ústava, která se skládá
z devíti hlav a 137 článků. Stejně jako ve všech ústavách je i v ruském základním zákoně zapsáno všechno včetně politických práv.
V ústavě ta práva sice jsou, ale v Rusku ne. Například v článku 19 se
mluví o rovnoprávnosti „bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, původu, majetku, služebního postavení, místa bydliště, vztahu
k náboženství, smýšlení, příslušnosti k veřejným organizacím a také
listických
jiných okolností“. Asi proto je v Rusku tolik naciona
a fašistických organizací, které obyvatelům vštěpují osobitou formu
oslovení: „přičmoudlíku“, „chochole“, „černá držko“ aj.
Měšťáci se bouřlivě pohoršují, když vidí stovky tisíc lidí, kteří
o ramadánu nebo svátku oběti míří do mešity, zatímco hojně navštívené procesí nikoho nepobuřuje. Vždyť ale ještě nikdo nezrušil článek 28, který zaručuje právo na „svobodu náboženského vyznání,
včetně práva projevovat sám nebo společně s jinými jakékoli náboženství nebo neprojevovat žádné, svobodně si vybírat, zastávat
a šířit náboženská a jiná přesvědčení a jednat v souladu s nimi“.
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Podle zmíněného článku 19 mají občané Ruské federace právo
se sdružovat – někdo se věnuje včelařství, jiný filatelii. Jenom, prosím vás, mlčte o lidských právech a svobodě slova, protože v Rusku
jsou jedny veřejné organizace správné a financuje je Kreml, zatímco jiné jsou „špioni“ a „živí se almužnami ze Západu“. Pravda,
milovníci kaktusů peníze nepotřebují, ale vydávat knížky, v nichž
se mluví o zákonech včetně ústavy, je nezbytné. V takovém případě se můžete stát nejen „špionem“, ale také „zrádcem“, „nepřítelem“,
a dokonce i „odpadlíkem“.
Článek 20 občanovi Ruska zaručuje právo na život. Pokud
ovšem hlavu státu nenapadne bombardovat, střílet a brát za rukojmí vlastní občany. Právo na život měli diváci muzikálu Nord-Ost,
děti beslanské školy i námořníci jaderné ponorky Kursk.
Velmi zajímavý a podstatný je článek 23. Dává občanům právo
„na nedotknutelnost soukromého života, osobní a rodinné tajemství, ochranu osobní cti a dobrého jména“. Pokud jste se však Kremlu nebo jiným Putinovým kamarádům něčím znelíbili, váš osobní
život mohou ukázat v televizi, mohou ho natočit skrytou kamerou,
zlehka sestříhat, trochu namixovat hlas – a všechno vaše osobní
a rodinné tajemství se dozví zvědavý ruský lid. Protože Putin se
stará o obyvatele a nevšímá si článku 24, který zakazuje zasahovat
do soukromého života bez souhlasu občana.
Článek 25 zajišťuje nedotknutelnost obydlí. Copak ale nemohou vystřelit? Vypálit z granátometu, ostřelovat ze samopalu, podpálit plamenometem. Vždyť potom určitě řeknou, že jste „pomyslný
ozbrojenec“. To když vás rodina pochová, vystrojí smuteční hostinu,
mohou přijít náčelníci, rozhodit rukama a prohlásit: „Stane se, taková je naše práce.“ A článek 37 potvrzuje, že „práce je svobodná“.
Pojďme dál. Skvělý je článek 27: „Každý, kdo se oprávněně
zdržuje na území Ruské federace, má právo svobodně se pohybovat, vybrat si místo dočasného i trvalého pobytu.“ Mimochodem,
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v ústavě se neuvádějí dva termíny: „přihlášení k pobytu“ a „registrace“. Znamenají v podstatě totéž. Proto je tu jistý rozpor – pokud je
možné se svobodně pohybovat a vybrat si místo pobytu, proč je tedy
tolik zvědavých policistů, kteří vám chtějí nakouknout do pasu?
Mimochodem, někteří policisté si kdovíproč přivydělávají jako
„průvodčí“: pokud jste se ocitli na Tverské ulici v Moskvě a policista ve vašem pase uviděl, že jste zdaleka, může po vás chtít, abyste
„zaplatili jízdné“. Záleží na tom, jak moc dobře policista zná 19. článek ústavy a také na vašem zevnějšku: kudrnatosti, jemném vykrojení očí, snědosti nebo, nedej bože, ťubetějce na hlavě – to bude
policista chtít, abyste si zaplatili „business třídu“. Hlavně po něm
nechtějte cestovní doklad, to by se policista mohl urazit a vystavit
vám jízdenku na cestu lehátkovým vozem až do Los Angeles.
Nejvíc se mi líbí článek 29. Uvedu ho celý: „1) Každému se zaručuje svoboda myšlení a slova. 2) Nepřipouští se propaganda nebo
agitace, které vyvolávají sociální, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist a nepřátelství. Zakazuje se propaganda sociální, rasové, národnostní, náboženské nebo jazykové nadřazenosti.
3) Nikdo nemůže být donucen vyjadřovat své názory a přesvědčení
nebo se jich zříkat. 4) Každý má právo svobodně vyhledávat, přijímat, předávat, vytvářet a rozšiřovat informace jakýmkoli zákonným způsobem. Výčet informací, které představují státní tajemství,
definuje federální zákon. 5) Je zaručena svoboda masové informace.
Cenzura je zakázána.“
Není to pěkně napsané? Hlavní je, že je to zaručeno každému.
To znamená, že každý občan Ruska si může zapnout televizi a užívat si svobody slova, když moderátoři mluví o událostech z obou
stran, aby například občané Ruska věděli, že je Majdan a že jsou
i jeho odpůrci. Poslechnout si rozhovor s Kasparovem, Němcovem
a v nejhorším případě i s Navalným. Cože, oni to nevysílají? To je
ta ruská svoboda slova. Dávno, před čtrnácti lety, si garant těch
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práv a svobod, soudruh Putin, omotal kolem prstu všechny nezávislé televizní stanice, udělal z nich státní, se státní svobodou slova.
Copak je Kasparov státní člověk? A tak do televize nesmí.
Svoboda slova na celém světě představuje hlavní demokratický institut. V Rusku je tím nejdůležitějším. Přece nechcete, aby
se ve Státní dumě hádali a dokazovali třeba výhody ekonomického rozvoje nebo nutnost utrácet peníze za neustále padající protony? Nebo aby se poslanci, nedej bože, třeba prali. Proto poslanci ve
Státní dumě musí být klidní a zdvořilí, a když je třeba, musí chválit
garanta ústavy. Přičemž všichni najednou. To proto v Rusku existuje vlastní „svoboda slova“. Ta nepředpokládá svobodu politického smýšlení, připouští jen jednu víru v jednu stranu. Copak jsem
nepřipomínal SSSR? Proto vám, abyste získali právo „podílet se na
správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců“, stačí sledovat ruskou televizi a přemýšlet, jak se sluší.
Článek 31 se mi rovněž líbí. Říká se v něm, že „občané Ruské
federace mají právo se pokojně shromažďovat beze zbraní, organi
zovat shromáždění, mítinky a demonstrace, průvody a protesty“.
Můžete například ve vyrovnaných řadách na Vasiljevském svahu v Kremlu pranýřovat „kyjevskou juntu“? Můžete, nikdo vám to
nezakáže. Naopak vás pochválí. Můžete naproti americké ambasádě v Moskvě vyvěsit obrovský transparent s nadávkami Obamovi
a jiným kapitalistům-imperialistům? I to můžete. Můžete demonstrovat, uspořádat průvod, protestovat na obranu „mírumilovných
obyvatel Slavjanska v čele s Ponomarjovem“? Bez problémů.
I ti, kdo si vykládají ústavu po svém a v cosi doufají, se mohou
pokusit uspořádat průvody, demonstrace a pochody. K nim pak
však přistoupí hodně „průvodčích“, kteří vysvětlí, že velké množství lidí znečišťuje vzduch hlavního města Ruské federace. Mohou
je dokonce odvést do auta bez klimatizace. A trochu potlouct, což
v mrazech zahřeje.
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V této hlavě ústavy je ještě dost zajímavých článků, které se
hodně podobají předvolebním slibům politiků. Jediný rozdíl spočívá v tom, že politik vám něco slibuje jednou za čtyři roky, zatímco
ruská ústava vám to slibuje neustále. A dokonce slibuje, že ta přání
splní, což stojí v článku 45: „Státní ochrana práv a svobod člověka
a občana je v Ruské federaci zaručena.“ Nic víc, nic míň. A hlavní,
málem jsem napsal dozorce nad těmito právy, je prezident. A protože „dozorce“ není ústavní slovo, ani záruky nikdo nedává. Je to
uzavřený kruh ruské demokracie: tady máte cukr – text ústavy, tady
máte bič – ústava neplatí.
Rusko se do SSSR vrátilo dávno, v roce 2000. Brežněvovská ústava z roku 1977 zaručovala řadu politických svobod včetně
pokojného shromažďování a svobody slova. Dovedete si to představit – mocná KGB a svobody? Současné Rusko je tudíž právním
nástupcem SSSR se všemi důsledky, které z toho plynou. V letošním
roce (2014) Putin oslaví polovinu období, po které stál Stalin v čele
SSSR, a zbyl už jen kousíček, jen čtyři roky, aby dohonil Brežněva.
V roce 1993, rok a půl po rozpadu SSSR, mělo Rusko šanci stát
se normální zemí. Když vznikalo postsovětské společenství – SNS,
měla být v jeho struktuře lidskoprávní komise. Nefungovala však
ani den, byla zbytečná. V čele nových nezávislých států stáli převážně představitelé komunistické nomenklatury, kteří měli k lidským
právům podobný vztah jako Brežněv – v ústavě jsou, ve skutečnosti
ne. Putin má nyní k ústavním právům občanů Ruska úplně stejný
vztah.
Státy a mezinárodní organizace označily Rusko za neprávní stát
s vysokou mírou xenofobie a obrovským množstvím případů porušování lidských práv. Pokud jde o úroveň svobody slova, je Rusko
v poslední dvacítce zemí světa. K tomu je třeba připočíst korupci
ve všech sférách země, pronásledování podnikatelů a ekonomické
pirátství. Silové metody boje s opozicí a jakýmikoli projevy nespo83

kojenosti řadí Rusko na jeden seznam s totalitními zeměmi. Proto
je ústava jen dokumentem, o němž je možné říct, že je, ale zároveň
není. Četné zákony, které byly přijaty za posledních čtrnáct let, jsou
v rozporu se základním zákonem. Bič se jako už mnohokrát v Rusku ukázal mnohem efektivnější než cukr.
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A B C HA Z SKO -KRYM SK É PAR ALELY

Novináři lační po šablonách; už jak dlouho si čteme o „suchumském
majdanu“, o útěku lídra loutkového režimu Aleksandra Ankvaba – „jako Janukovyč“, o obsazení administrativních budov… Jistá
podobnost tu je, například útěk. Pravda, není jasné kam, Ankvab je
prý na ruské vojenské základně. Budovu, kde měl kancelář, skutečně obsadili a na vysvětlenou řekli, že „si chtěli prostě popovídat“.
A pokud jde o „majdan“ – se srovnáváním bych byl opatrný, protože z toho slova se už dávno stalo obecné jméno a je spojeno se svobodou a bojem proti autoritářství.
Pokud bych to měl vysvětlit jednoduše, v Abcházii se střetli nacionalisté s nacisty – o žádné svobodě, demokracii a tím spíš
nezávislosti nemůže být ani řeč. Abcházie se od roku 1993 nachází
pod ruskou okupací, všechny struktury jsou pod naprostou kontrolou, aparát státních úředníků a další výdaje se financují z ruského
rozpočtu. Abchazské úřady na oplátku projevují všemožnou loajálnost k Moskvě a vytrvale od té doby děkují za svou „nezávislost“.
V srpnu 2008, po neúspěšném obsazení Gruzie, Kreml Abcházii uznal jako „nezávislý stát“ a přidal její existenci nové geopolitické
odstíny. Kromě Ruska, Nikaragui, Venezuely a Nauru ji žádný stát,
který by byl územně větší než sama Abcházie, neuznal. Na kremelské prosby reagovalo ještě několik ostrovních států v Tichém oceánu,
ale když došly „gazpromské“ peníze, své uznání Abcházie odvolaly.
Abchazská nezávislost je zdánlivá; je založena na okupovaném
gruzínském území, vyznačuje se nevelkým počtem kriminální elity a věčnými problémy, spojenými s abchazskou identitou. S ní jsou
v Abcházii velké problémy. Abchazský separatismus začínal v roce
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1989 jako každý jiný hesly o obraně jazyka, abchazské kultury a jistým počtem falešných historických prací, v nichž se role Abcházců v dějinách lidstva stavěla na úroveň starověkého Egypta nebo
sumerské říše. Pak se na všechno zapomnělo, zbyla jen „sláva“, která
připomínala spíš mýdlovou bublinu.
Na začátku abchazského separatistického hnutí byl však závažný problém – Abcházci byli početně v menšině, jako ostatně nyní,
dokonce i poté, co byli v roce 1993 vyhnáni etničtí Gruzínci, kteří
představovali víc než polovinu obyvatel. Spolu s Gruzínci republiku opustila část Abcházců ze smíšených manželství, Rusové a kdysi
přesídlení Estonci, Ukrajinci a Arméni.
Vylidněná Abcházie začala budovat „nezávislý stát“, jehož ideolo
gie je založena na nenávisti ke Gruzíncům a Gruzii. Ruská televize,
podobně jako nyní v souvislosti s událostmi na Ukrajině, vykládala o „gruzínských zvěrstvech“ a zamlčovala vlastní etnickou čistku,
spálené domy, zničené rodiny a zlikvidovanou infrastrukturu.
Právě tady začínají krymské paralely. V Abcházii je okres Gali,
kde žijí převážně etničtí Gruzínci – Mingrelci. Jako krymští Tataři
a Ukrajinci na Krymu. Abchazským úřadům jsou Mingrelci trnem
v oku, podobně jako ruským úřadům krymští Tataři. Mingrelci sice
mluví vlastním jazykem, ten však patří mezi kartvelské jazyky jako
gruzínština. Mingrelci mají s Abcházci velmi komplikované vztahy.
Společná mají pouze příjmení a jména – mnozí Abcházci mají mingrelská příjmení a gruzínská jména.
Zaprvé, Abcházci považují Mingrelce za progruzínské (bylo by
zvláštní, kdyby uvažovali jinak), zadruhé, Abcházci se snaží Mingrelce asimilovat; v okrese Gali zakazují gruzínské školy, dětem
místo toho navrhují, aby chodily do škol, kde se vyučuje rusky nebo
abchazsky.
Podobně se zachovala ruská okupační vláda na Krymu nejen ve
vztahu ke krymské tatarštině, ale i k ukrajinštině. A naprosto zjev86

nou paralelou je občanství. Jedna z největších provincií Gruzie obydlená Mingrelci, Samegrelo, hraničí s abchazským okresem Gali. Před
okupací žili Mingrelci v okresech Gali, Tkvarčeli, Očamčyra a Samegrelo na společném území, kde dosud mají mnoho příbuzných.
Abcházie uznává dvojí občanství – abchazské a ruské (ruské
občanské průkazy má přes devadesát procent obyvatel), ale kategoricky odmítá gruzínské. Kolik abchazských Mingrelců má gruzínské občanské průkazy, není známo. Na území Abcházie jsou stejně
neplatné, navíc je nebezpečné o nich mluvit nahlas.
V roce 2004 loutková vláda začala obyvatelům udělovat občanské průkazy. Každý obyvatel Abcházie mohl zaplatit 280 ruských
rublů a dostat občanský průkaz o šestadvaceti stranách, natištěný
v Turecku, který, pravda, jinde než v Rusku neuznávají. Abchazský
cestovní pas začali udělovat v roce 2010, uznávají ho pouze Rusko,
Venezuela, Nikaragua a Nauru.
Protože „nezávislost“ se v Abcházii podařila omezená, i občanství je pouhá formalita. Opravdu vážný problém nespočívá v existenci pasu, ale v jeho zbytečnosti. Ve většině případů obyvatelé
nemohou dostávat víza pro cesty do evropských a dalších zemí, víza
jim odmítají dávat i do ruského pasu, neboť byl vydán na okupovaném území.
Mezi okupovanou Abcházií a Gruzií neexistují oficiální kontakty, s výjimkou vzácných, několikrát ročně konaných jednání
v Ženevě. Ale obyvatelé se stýkají. Příbuzní se navzájem navštěvují,
lidé se žení a vdávají, jezdí se na pohřby a křtiny.
Většina potravin se do Abcházie vozí z „pevninské“ Gruzie,
nehledě na to, že na baleních potravin jsou gruzínské nápisy. Ofi
ciální obchodní styky sice neexistují, ale za úplatek pohraničníci pustí jakékoli zboží. V Tbilisi a dalších městech se léčí etničtí
Abcházci, přičemž zadarmo. Před dvěma lety gruzínské univerzity
přijaly kolem dvou set uchazečů z Abcházie.
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Zpřetrhat vztahy Abcházců a Gruzínců, kteří žili spolu po staletí, je složité, ale ruské úřady se snaží a podporují nacionalismus
suchumských loutek. Kremelští politologové pravidelně publikují články, v nichž přesvědčují Mingrelce o tom, že nejsou žádní
Gruzínci a mají právo na autonomii. Cíle těchto závěrů jsou zjevné – vytvořit ještě jedno separatistické hnutí a rozštěpit gruzínskou
společnost. Sotva proto, aby byla zachráněna Abcházie, kterou beztak sužují domácí ekonomické problémy a rozpory mezi klany, spíš
z toho důvodu, aby se rozštěpila dávno nenáviděná Gruzie. Přívrženců mingrelského separatismu je navíc tak mizerně málo, že se
jedná spíš o problém ruské propagandy než obyvatel.
Dnešní situace v Abcházii není „majdan“, ale převrat. Je to boj
domácích klanů. Jedna jejich část vidí budoucnost území nezávislé
ho a národního, druhá chce těsnější vztahy s Ruskem, avšak bez
Gruzínců-Mingrelců. Právě tito lidé v květnu loňského roku inicio
vali vznik komise, která má „prověřit zákonnost vydání pasů“
etnickým Gruzíncům. V září 2013 komise zjistila, že ve třech oblastech, kde žijí Gruzínci-Mingrelci, bylo „vystaveno, ale nevydáno 653
občanských průkazů Republiky Abcházie; přijato bylo a posuzuje se
1558 žádostí o vydání občanských průkazů Republiky Abcházie“.
Abchazští politikové se se svou nenávistí ke Gruzíncům často netají, požadují jejich deportaci a „očištění Abcházie“. Raul
Chadžimba, který nedávno vyvolal protesty, patří mezi ně. Profesionální čekista, v roce 1986 absolvoval vysokou školu KGB v Minsku, za války v letech 1992–1993 byl náčelníkem služby rozvědky
a kontrarozvědky, v letech 2002–2003 ministrem obrany a v letech
2003–2004 premiérem. V prezidentských volbách v roce 2011 získal jen kolem dvaceti procent hlasů a za Aleksandrem Ankvabem
zaostával o čtyřicet procent. Je mnohem blíž Kremlu než právník
Ankvab, ale před třemi lety se stejně nepodařilo přesvědčit většinu
obyvatel, aby pro něj hlasovali.
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Abchazská domácí politika je ve zvláštní situaci – území uznává pouze okupant a tři diktátorské země, ekonomika je závislá na
turistice, která posledních dvacet let skomírá, a rozpočet na ruských
financích. Za morální katastrofu je možné označit zmizení abchazštiny, která se používá jen v několika pořadech abchazských televizních stanic a na rituálních pohanských shromážděních na palouku
Lychnašta.
Podle abchazské ústavy je kromě abchazštiny státním jazykem také ruština, která ve skutečnosti vytlačila jazyk bojovníků za
„osvobození a nezávislost“. Abcházie se stala dalším ruským regionem, jedním z mnoha, kde umírá národní kultura.
Shodují se nepokoje v Suchumi s událostmi na Ukrajině?
Moji přátelé, uprchlíci z Abcházie, přímé spojení nevidí, tvrdí, že
v Abcházii se nakupila řada domácích problémů. Nepříjemnosti má
jen jeden člověk – Putin, který se snaží vyškrábat z ukrajinské pasti
a padá do abchazské, z níž se bude těžké dostat. Budou vzbouřenci
chtít uspořádat referendum podle vzoru Krymu, Donbasu a Luhanské oblasti? Prý ne. Nebo je povstání jen bojem o moc a novou
domácí politiku? Poslední prohlášení Aleksandra Ankvaba o tom,
že „občané chtějí, aby Abcházie byla nezávislým státem“, nepřímo
potvrzuje dohad, že čekista Chadžimba má něco za lubem.
Jedna věc je nesporná – abchazská krize je součástí dlouhodobého procesu rozpadu postsovětského impéria. Abcházie se ze své
situace nedokáže dostat, aniž by si urovnala vztahy s Gruzií. Rusko po ukrajinské krizi už nemůže být „soucitným sousedem“, který
přiživuje území, jež okupuje.
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P U T I NOVA P OT Ě ŠNÁ VOJSKA

V roce 1684 ve vsi Preobraženské u Moskvy na příkaz dvanáctile
tého careviče vybudovali potěšné městečko „Presburg“, na jehož
stavbě pracoval sám Petr. Potěšná vojska brala útokem pevnost
a manévrovala na dvě strany. Prvním vojákem potěšných vojsk byl
koňák Buchvostov. A pak se to rozjelo. Vznikly dva pluky – Semjonovskij a Preobraženskij. Hry na vojáčky pro careviče skončily
v roce 1694. Putinovy hry pokračují ve zralém věku. Jen s tím rozdílem, že jeho válka je lživá a podlá, je to informační válka.
Analogie s potěšnými vojsky prvního ruského diktátora se mi
líbí také proto, že název městečka „Presburg“ je velmi přesný pro
srovnání s tím, co dnes ruská propaganda provádí. V městečku, které si vymyslel Putin, žijí novináři agentur ITAR-TASS, RIA Novosti,
všech ruských televizních stanic, blogeři – strážci fór a další bojovníci ruské propagandy.
Putinova potěšná vojska se nevěnují tak docela potěšným hrám.
Bojují doopravdy, působí mnohem větší škody než nálety bitevních
letounů nebo výstřely dělostřelectva. Potěšná jsou proto, že jednají
v rozporu s vlastní ústavou a platnou legislativou. Potěšní novináři podávají informace, které mají životnost několik hodin, nanejvýš
dva tři dny. Pro potěchu – ruská propaganda klame vlastní lid, který se vlastně sám klame rád.
Dnešní potěšná vojska Putin vymyslel ještě v srpnu 1999, hned
poté, co se stal premiérem Ruska, kdy si usmyslel odvetu Čečensku.
Pro odvetu byl nutný důvod, cíl a vymezení nepřátel. S cílem bylo
všechno jasné: „Rusko musí vstát z kolen.“ I s nepřáteli to bylo jed-
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noduché – Čečenci, část neposlušných Dagestánců a další „osoby
kavkazské národnosti“. Po důvodu aktivně pátrali.
Po první čečenské válce, která skončila neslavně Chasavjurtskými dohodami, ruští generálové začali nenávidět kolegu generála Lebedě. Ale k tomu, aby realizovali odvetu, potřebovali svého člověka – stal se jím Putin. Za tři roky po porážce generálové
pochopili, že kromě Kavkazanů mají ještě jednoho strašného nepřítele – novináře. Během první války starý tým televizní stanice
NTV, a dokonce i televizní program Rossija, pracovaly podle novinářských standardů: reportéři působili na obou stranách konfliktu,
ukazovali válku takovou, jaká je. Když ruské letectvo bombardovalo Samaški, ukazovali výsledek – zbořené domy, zabité civilní obyvatelstvo. Zkrátka škodili „obnově ústavního zřízení“.
Když Putin ještě jako premiér zahájil operaci v Dagestánu, za
vedl pro práci novinářů omezení, a počátkem roku 2000 se už jako
prezident novinářům začal věnovat vážně. Do Čečenska se nedalo dostat bez akreditace. Hned několik státních struktur se pustilo
do šíření oficiálního pohledu na druhou čečenskou válku. Novináře, svévolně pronikající na severní Kavkaz, odchytávali. Pokud se
jednalo o cizince, strašili je anulováním víz a zbavením akreditace ministerstva zahraničí, bez níž je v Rusku zakázáno pracovat.
Ruské novináře zastrašovali propuštěním z práce a „zkomplikováním života“.
Nehledě na protesty mezinárodních organizací, informační pole
v Čečensku bylo vyčištěno. Ruští novináři se pokoušeli protestovat, ale tak nějak liknavě a bez nadšení, zjevně chápali, že k moci
se dostala „pevná ruka“. Putin stále častěji spolu se slovy o svobodě slova používal výrazy „informační válka“, „informační zbraň“.
V září 2000 zrození tradice sovětské propagandy dostalo podobu
doktríny informační bezpečnosti – dokumentu, který je pro ruské
úředníky programový. V doktríně se přímo říká, že státní média
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mají přednostní právo a novináři se mají stát stoupenci silné státní
moci, to znamená, že mají lhát, jak to potřebuje stát.
První plody nové informační politiky začal Putin sklízet už
v září 1999, po výbuchu domů v Moskvě. Následovala operace
NATO v Jugoslávii, o níž se v Rusku informovalo jen z pozice Kremlu. Následovala katastrofa jaderné ponorky Kursk. Potom najednou
ožili „teroristé“ – vraždili v divadelním centru na Dubrovce, došlo
k beslanské tragédii. Ruští diváci už nepochybovali o tom, kdo
to udělal, že ruská moc je nešťastná, že se nachází ve smrtelném
nebezpečí a je obklíčena nepřáteli.
Putinovo potěšné vojsko už mezitím sestávalo z pluků a praporů.
Nový tým NTV se co do míry propagandy stal hlavním propagan
distou, ostatní televizní stanice byly i tak státní. Vojsko neustále a s ohromnou rychlostí rostlo – k propagandě se přidávaly nové
a nové roty a čety. Avantgardu tisku představovala Komsomolskaja
pravda, Izvestija a někdejší nezávislé noviny, které se k nim připojily.
I s rozhlasovými stanicemi bylo všechno v pořádku, jen Echo Moskvy si občas dovolilo postavit se na stranu nepřítele. To ale nebylo nic
strašného – se dvěma miliony posluchačů nemohla první nezávislá rozhlasová stanice změnit celkové naladění obyvatel na obrození
velmocenských ambic. Pro Putina bylo důležité mít „větrací okýnko“, aby Západu ukázal, že „svoboda slova“ v Rusku existuje.
Když se Putin dostal k moci, internet byl v Rusku stále populárnější. Ani ten samozřejmě neponechali bez povšimnutí. Pod vedením Gleba Pavlovského vznikaly webové stránky, které propagovaly
moc. Na fórech informačních stránek se objevily první „internetové boty“ – komentátoři, kteří nadávali na všechno, co odporovalo
oficiálnímu názoru, a naopak vychvalovali Putina a jeho „moudré
vedení“, jež zachránilo Rusko. Kreml po televizi a rozhlasu začal
naléhavě dobývat internet. Když se objevil zákon o extremismu,
začali trestně stíhat autory zbylých nezávislých novin a webových
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stránek. Počet případů trestně stíhaných novinářů a blogerů stoupl
na šedesát až sedmdesát za rok. Tak se u Putinova potěšného vojska
objevil vlastní Smerš, který nemilosrdně pronásleduje všechny, kdo
odvážně, a dokonce i mimoděk nesouhlasí se státním názorem.
Když Putin usoudil, že se podařilo zkrotit Čečensko, zahájil proces „navracení ruských zemí“. Někde s pomocí ruské diplomacie – tedy hrozbami, jinde – s pomocí vojsk. Gruzii se v roce
2008 rozhodli zkrotit válkou, opravdovou, s letadly, tanky a raketami. Nyní Putinova informační vojska přišla vhod, aby realizovala
nové bojové úkoly. Několik dní před začátkem války se v Cchinvali
najednou objevilo přes padesát ruských novinářů, kteří točili reportáž o „gruzínských fašistech“ a nešťastných „Jihoosetincích“. Jakmile začala válka, celé potěšné vojsko okamžitě informovalo o „třech
tisících klidně spících obyvatelích Cchinvali“.
Rusko-gruzínská informační válka byla prvním opravdovým
pokusem použít potěšné vojsko v bojích za hranicemi Ruska. V prvních řadách šly televizní stanice, potom rozhlasové stanice a noviny
a zadní voj uzavírali internetoví bojovníci. Andrej Někrasov a Olga
Konská a později i Jurij Chaščevatskij natočili skvělé filmy – Hodiny
ruštiny a Lobotomie, které vyprávějí o tom, jak Kreml používal sílu
propagandy. Lhali bezbožně, používali cizí záběry, vymýšleli lživé
komentáře a zoufale ospravedlňovali ruskou agresi.
Rok dva po válce jsem se setkal se skupinou ruských občanů,
kteří přijeli do Gruzie, neustále se rozhlíželi a ptali: „Můžeme mluvit rusky?“ nebo „Často na ulici kontrolují pasy?“ Po několika dnech
odjížděli a proklínali přitom ruskou propagandu i všechny novináře, od nichž slyšeli všemožné nesmysly. Putinovo potěšné vojsko
snad ani nevítězí, spíš mrzačí lidi. K válce na Ukrajině už přistoupili důkladně. Ještě před třemi lety, zjevně po neúspěchu v Gruzii,
začali ruští političtí stratégové vážně mluvit o informační armádě.
Radili, aby se vytvořily zvláštní studijní, koordinační a mobilizační
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programy. Ideologie programů spočívala v titulcích: „Rusko potřebuje informační vojska, která celému světu podají zprávu o našich
hodnotách a naší ideologii.“ Iniciátoři pochopitelně uváděli zkušenosti z informačních válek v jiných oblastech světa, neupřesňovali
však jejich metody a cíle, pod výkladem událostí nemysleli operativnost informací, ale lež.
Po Gruzii Putin měl a stále ještě má hlavní problém – světová média, jež mohou mít vliv na politiku západních zemí. Západní novináři se raději s žádnou mocí nespolčují a vzdorují lži. S tím
ruští političtí stratégové nepočítají, mají za to, že každého je možné
oklamat a koupit. Některé si skutečně kupují, někteří jsou ideologicky blízcí, celkově se ale zahraniční žurnalistika kardinálně liší od
té, která se vyučuje na postsovětských univerzitách. Putinova ukřivděnost je proto pochopitelná, je však nesmyslná, nezbývá mu než se
dál spokojit s vlastním potěšným vojskem.
Na okupaci Ukrajiny se Putinovo potěšné vojsko připravilo
důkladně. Televizní stanice si rozdělily role a úkoly: Russia Today
a LifeNews pracovaly v první linii, v oddílech separatistů jim
pomáhala agentura ANNA News, která má pro žurnalistiku značně pochybnou historii. Tato agentura byla zaregistrována v Abcházii (!), její reportéři se aktivně podílejí na informování o válce
v Sýrii na straně vládních vojsk. Tato agentura nejspíš plní choulostivé úkoly spojené s ruskými tajnými službami.
Úkoly v týlu v separatistických regionech Ukrajiny plnily ostatní ruské televizní stanice. Na samotné Ukrajině byl a je značný
počet periodik, webových stránek a televizních stanic, které patří
členům Strany regionů. Ty už představují informační podporu pro
obyvatele Ukrajiny.
Zvláštní roli v informační válce na Ukrajině hraje ruská blogo
sféra a početné webové stránky, které vznikly speciálně proto, aby
informovaly o činnosti separatistů. V okolí Moskvy bylo založe95

no koordinační centrum, které získalo obrovskou finanční podporu z ruského rozpočtu. Cílem centra je realizace informačních
operací – šíření dezinformací, vytváření falešných „zpráv“, výroba
„obrázků“. Všechna tato produkce se šíří v blogosféře a na sociálních sítích, má vyvolat nenávist k Ukrajincům a úctu k separatistům.
„Obrázky“ jsou obyčejně kradené, splácané z fotografií různých
událostí, které nemají pražádný vztah k Ukrajině. Například fotografii uprchlíků z Kosova vydávají za fotografii uprchlíků z Donbasu, ženu zabitou ve Venezuele za ženu, jež zahynula během bombardování „kyjevské junty“ ve Slavjansku.
Putinova potěšná vojska rostou díky ideologicky prověřeným dobrovolníkům, díky té obrovské ruské mase „patriotů“, která v Rusku vidí centrum impéria a ujišťuje se, že „Krym je náš“.
Když jsou dezinformace a „obrázky“ zpochybněny, objeví se nové,
„krvelačnější“. Proud lží řízených a směrovaných kremelskými politickými stratégy se valí z ruského internetu. Stále se domnívají, že
jejich nejlepší zbraní je lež. Putinova potěšná vojska dál vydávají
přání za realitu.
Putin začal ruskou žurnalistiku zabíjet před čtrnácti lety, plánovitě a s velkým potěšením. Jako odchovanec systému KGB nechápe
hodnoty demokracie ani nutnost hlavního demokratického institutu – svobody slova. Stejně tak nechápe různorodost politických
stran a názorů. Vytvořil potěšnou vládu, potěšnou Státní dumu,
ruskou žurnalistiku zahnal do propagandistické stáje, tam, kde byla
v sovětských dobách. Tak je klidný, zdá se mu, že všechno kontroluje, a nechápe, že svět je jiný, informační proudy jsou rozmanité a na
každé potěšné informační vojsko se najde smělá informační jednotka zvláštního určení.
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Doba běží a všechno začíná být jasné. Nebo téměř všechno. To, co
odborníci v NATO nazývají hybridní válkou, jsou ve skutečnosti staré ruské tradice, které Kreml používá přinejmenším od začátku devadesátých let. Od listopadu 2013 sleduji situaci na Ukrajině.
Vidím, jak se prakticky do detailů opakují události, které se už odehrály v Tádžikistánu a ještě dřív v Abcházii, Podněstří, Jižní Osetii,
Karabachu a Čečensku. A také během srpnové války v roce 2008
v Gruzii.
Pokud pod „hybridností“ rozumíme účast různých sil – nacio
nalistických a fašistických uskupení, politických stran a zločinců,
novinářů a televizní propagandy, už jsme to tady všechno měli. Na
Ukrajině se neděje nic nového, jen měřítko je mnohem větší.
A nejde dokonce ani o samotného Putina. V Rusku je poměrně
hodně lidí z bývalé KGB, generálního štábu včetně Hlavní správy
rozvědky, teoretiků obnovy samoděržaví a velikoděržaví, kteří se
v průběhu celých těch třiadvaceti let snaží obnovit obdobu SSSR.
Nikdy to nikdo netajil. Naopak o tom hodně psali, přemýšleli
a nakonec přistoupili k realizaci navrácení „ruských zemí“ v plném
rozsahu. Je jasné, že předchozí války v postsovětském prostoru byly
pouhým „zastřelováním“. Teď se pod Putinovým vedením celá ta
banda rozhodla hrát vabank.
Vezměme si například Tádžikistán. Počínaje rokem 1990 se v té
nejchudší sovětské republice začaly objevovat výhonky demokratické opozice. V únoru téhož roku dostalo sovětské vedení strach
a rozstřílelo první akci, na níž Tádžikové požadovali demisi vedení zkorumpované republiky. Městská inteligence i staří venkované
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z osad, tzv. kišlaků, vyšli na náměstí před ÚV s portréty Gorbačova
a požadovali lepší život. KGB si vymyslelo historku o „arménských
pogromech“ a poslalo tam vojska. Kolem třiceti lidí bylo zabito,
několik stovek zraněno.
Tádžikové se rozhodli, že se nevzdají, a v září 1991 vyšli na
náměstí znovu. Vystrašený Gorbačov poslal do Dušanbe vyjednavače – Anatolije Sobčaka, Jevgenije Velichova a Alexandra Janova.
V Sobčakově suitě byl i nevýrazný člověk jménem Putin. Tádžiky
znovu podvedli – vyhlásili prezidentské volby, které vyhrál bývalý
tajemník ÚV Rachmon Nabijev. Po volbách jsem viděl, jak z letiště
v Dušanbe do Moskvy odlétala skupina sovětských generálů s obličeji lesklými od tučného plovu a vypitého alkoholu. Hned za nimi
vnášeli obrovské krabice s dárky.
Po půl roce v Dušanbe znovu vyrostlo stanové městečko
a v květnu 1992 začala válka. Do roku 1997, kdy skončila, v Tádžikistánu pohřbili přes sto padesát tisíc lidí, přes milion se stalo
uprchlíky, počet zmrzačených a osiřelých dětí se počítá na statisíce.
Tádžikistán se dodnes ze vší té zkázy a smutku nemůže vzpamatovat. A Rusko se té války, jíž dodnes říkají občanská, účastnilo velmi
aktivně.
Začala „hybridní válka“. Kreml se rozhodl obnovit svůj vliv
v Tádžikistánu, ale chápal, že přímý vojenský zásah hrozí následky. Uplynuly pouhé dva roky, kdy byla odsunuta sovětská armáda
z Afghánistánu. Bylo nebezpečné zaplést se do nové války. Bylo proto nutné imitovat občanskou válku. Zaprvé, Tádžikistán v té době
neměl ani vlastní ministerstvo obrany a veškeré bojeschopné zbraně
se nacházely v ruské 201. divizi. Ruští důstojníci prodávali zbraně
oběma stranám. Zadruhé byl nutný lídr, který by stál proti opozici. Našli ho – stal se jím Sangak Safarov. Odseděl si šest trestů –
celkem třiadvacet let vězení, v kriminálnické hierarchii měl nízkou
hodnost. Ukázalo se, že to stačí, aby se k němu přidaly jiné auto98

rity a také sovětská nomenklatura. Vznikla Národní fronta, která
od 201. divize získala obrněnou techniku, samopaly a granátomety.
Na mnoha tancích a obrněných transportérech Národní fronty vlála
rudá sovětská vlajka. Měli i pásky na rukávech – bílé stuhy, aby se
národofrontovci odlišili od opozice.
Když Národní fronta osvobodila území, jehož obyvatelé podporovali opozici, věci se chopily jednotky zvláštního určení Hlavní správy rozvědky ruského generálního štábu, příslušníci kárných
oddílů, kteří čistili okolí. Podporovaly je ruské vrtulníky a letadla.
Vraždili nemilosrdně, po řekách a kanálech pluly mrtvoly, lidé utíkali do sousedního Afghánistánu, kde vznikaly obrovské uprchlické tábory. Ve městech v Tádžikistánu pokračoval teror – vraždili za
přízvuk, za pamírskou výslovnost, za příbuzné sympatizující s opozicí.
Internet na začátku devadesátých let ještě nemohl mít vliv na
formování veřejného mínění, ale ruská televize a tisk už překřtily
tádžickou opozici na „demoislamisty“ a všemožně strašili obyvatelstvo tím, že v Tádžikistánu může vzniknout islámský stát. Stejně jako nyní straší tím, že na Ukrajině vznikne „banderovský“ stát.
Vůbec se samozřejmě nemluvilo o příčinách konfliktu a lídrech
Národní fronty. O Sangaku Safarovovi sice říkali, že je bývalý mukl,
ale ruští novináři mu připisovali lichotivé přívlastky – „dobrotivý“,
„spravedlivý“. Ten malý člověk se šedým vousem, který nosil pruhované tričko a čepici z ondatry, rád říkával: „Zničíme antisovětské
svině v Tádžikistánu a dostaneme se až do Ruska.“
Dost bylo analogií? Jedno z nejtragičtějších srovnání – za pět
let v Tádžikistánu zahynulo třiasedmdesát novinářů. V Tádžikistánu stejně jako teď na Ukrajině vraždili nezávislé novináře, kteří
překáželi Národní frontě. Místo nich přijížděli ruští propagandisté
a vyprávěli strašidelné historky o „islamistech“, které označovali za
„fašisty“. I výsledek je v porovnání s Krymem podobný: Tádžikistán
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je teď spolehlivý ruský partner a s každým rokem tam klesá životní
úroveň. Když Kreml dostane nový protektorát, obvykle na „osvobozené“ obyvatele zapomene. Jako ostatně zapomene i na ty ruské,
které bránil a jejichž počet se deseti- až dvanáctinásobně snížil.
Hybridní války nejsou v ruské velmocenské politice novinkou, mají tradici a vycházejí z dostatečné zkušenosti. Samozřejmě
se zdokonalují – v propagandě hraje větší roli internet, zbraně jsou
modernější. Všechno ostatní je stejné – stejní zločinci, stejní bojovníci za obnovu „velikoděržaví“, stejné sliby lepšího života. A stejný
výsledek – bída a naprostá absence perspektiv.
Na jiném území, přibližně ve stejné době, Rusko vedlo ještě jednu hybridní válku – v Abcházii. Stejní zločinci a stejní bojovníci
„za spravedlnost“, ruská letadla a tanky. Stejná propaganda, která
ruským obyvatelům vysvětluje, že Kreml zachrání Abcházce před
„gruzínskými fašisty“. Úplně to samé se dělo v Podněstří a v srpnu
2008 v Jižní Osetii. Velmocenský setrvačník pod sebe s pravidelnou
periodicitou dostával všechna bývalá území a zanechával po sobě
zkázu a těla zabitých lidí.
V případě Ukrajiny má hybridní válka přece jen své zvláštnosti. V první řadě to souvisí s kulturní a mentální blízkostí, částečně také s jazykovou. To znamená, že ruská propaganda je účinnější než v Tádžikistánu nebo Abcházii na začátku devadesátých let.
Zadruhé, ztrátu Ukrajiny Kreml vnímá jako zánik myšlenky na
obnovu impéria. A konečně evropská integrace a sblížení Ukrajiny se Západem jsou pro Kreml nebezpečné kvůli ztrátě mytického
image supervelmoci, který je nutný k vydírání postsovětských států.
A také ztráta trhu pro ruský plyn a ropu a možná izolace, dokud se
v Kremlu neobjeví příčetný prezident.
Ruská hybridní válka na Ukrajině má ještě jednu zvláštnost, a tou je aktivní účast ruských občanů ve vojenských operacích a propagandistické válce. Jako ideologové vystupují dokonce ti
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ruští občané, kteří se ještě před půl rokem prezentovali jako Putinova opozice. V březnu na Krymu a nyní v Donbasu bylo možné
mezi „domobranci“ vidět organizátory ruských pochodů, kteří chytali a mlátili „přivandrovalce“. Je zvláštní vidět v řadách nových
putinovců radikálně levicovou opozici, obzvlášť limonovce a Jiné
Rusko. Ještě nedávno brali v Moskvě útokem státní instituce a teď
útokem berou města na východě Ukrajiny. V Moskvě byli proti
Putinovi, na Ukrajině podporují Putinovy plány.
Vzpomeňte si na slova Anatolije Čubajse o „liberálním impériu“.
Tehdy, před několika lety, se mu vysmáli, zatímco nyní je evidentní, že lidé bez imperiálních myšlenek v hlavě jsou v Rusku pouze
jednotlivci. Celé spektrum ruského politického šílenství – od pravicových radikálů po anarchisty a levičáky – podporuje Putina, jsou
odhodláni spolupracovat a už mu pomáhají. Na jedné straně Putin
čistí řady svých nepřejícníků, přesněji soupeřů, na druhé zoceluje
řady těch přívrženců impéria, kteří mohou bojovat za ideu a samotného Putina kdekoli.
Nemyslím si, že by Putin měl být označen za zkušeného politika, sjednotitele různých sil do jedné hrsti „pevné ruky“. Postsovětská politika je natolik slabá a naivní, hloupá a průměrná, že všechny politické myšlenky se točí kolem jediné putinské ideje „ruského
světa“, bez jakéhokoli usilování o libertariánství nebo volbu demokratických systémů. V relativní politické spokojenosti žili občané
Ruska jen deset let za Jelcina. Za tu dobu však bohužel nestačila
vyrůst nová generace. Veškeré Jelcinovy politické nezdary a nostalgie po SSSR Putinovi pomohly, aby kolem sebe soustředil všechny
zbytky postsovětských diktátorských režimů, aniž by nabídl nějaký
ekonomický a politický program. Existuje pouze cíl – obnova impéria. Existují i prostředky – někoho vydíráním, někoho zastrašováním, někoho okupací.
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BUM E R A NG OVÝ EF EK T

Na zdech moskevské redakce Rádia Svoboda visí práce karikaturisty Borise Jefimova. V roce 2001, deset let po rozpadu SSSR,
výtvarník rozhlasové stanici věnoval část svých prací z šedesátých
až osmdesátých let. Na kresbách je zachycen vztah sovětské propagandy k „hlasům“, ke dvěma rozhlasovým stanicím, Rádiu Svoboda
a Hlasu Ameriky, které státní moc sice rušila, ale i přesto je strašně nenáviděla. Na karikaturách mají spolupracovníci stanic podobu kachen a názvy amerických novin jsou pokroucené v tradicích
sovětského humoru „Lhali Tribune“, „Tlachy News“ a „Maily Jemelja“. Úředníkům z oddělení propagandy nebylo líto sil ani peněz, aby
v lidech vyvolali pocit odporu a štítivosti. Pravda, všeho všudy na
několik desetiletí.
Karikatura se jako žánr výtvarného umění objevila v Evropě už
v 18. století, v Rusku se aktivně používala v 19. století a obzvlášť na
začátku 20. století – v době rusko-japonské a první světové války.
Rozkvět karikaturní propagandy v ohromném měřítku – v novinách, na pohlednicích a plakátech – však nastal až v sovětské době.
Výtvarné propagandě se věnovali známí umělci, mnozí z nich
zakládali spolky – Okna ROSTA, Okna OSVAGu. Pro přesvědčivější recepci propagandistické satiry se k výtvarníkům přidávali známí básníci – Vladimir Majakovskij, Samuil Maršak, Vasilij Lebeděv-Kumač, Děmjan Bednyj.
V Sovětském svazu vytvářeli „institut nenávisti“. Nejdřív karikatury, potom animované filmy, poté dokumentární a umělecké
filmy. Když se objevila televize, propagandě nenávisti se učily už
miliony sovětských lidí. Televize se ukázala tím nejefektivnějším
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nástrojem, který nahrazoval plakáty i pohlednice a novinám ponechával právo tisknout karikatury. Propaganda na ústředním televizním programu SSSR byla nepřetržitá – počínaje ranními zprávami
a konče pro všechny programy povinným pořadem Vremja, který
zlé jazyky nazývaly pětiminutovkou nenávisti. Mistrovským dílem
byl týdeník Mezinárodní panorama, jenž sovětským lidem vysvětloval, jak špatně se žije v kapitalismu a nakolik šťastně v socialismu.
Sovětská politická karikatura byla důležitou součástí činnosti oddělení propagandy ÚV KSSS. Umělci dostávali úkoly, potom
řády a odměny a žili blahobytným sovětským životem propagandistů, na jejichž talentu podle komunistů záleželo, jak svět vnímají dojičky, inženýři a učitelé. Ti stejně nemohli jezdit do zahraničí,
a svět proto znali jenom z Mezinárodního panoramatu a karikatur.
Pravidelně se objevovaly kauzy, které byly závislé na tom, s kým se
sovětské vedení hádalo a potom usmiřovalo. Stalin se přátelil s Mao
Ce-tungem a čínský vůdce vypadal na plakátech šťastný a veselý.
Mao Ce-tung se pohádal s Chruščovem a do boje se pustili karikaturisté. Tak to bylo i s Josipem Brozem Titem a jinými politiky.
KGB pečlivě hlídalo všechny pokusy obyvatel použít žánr politické satiry proti sovětskému vedení. Čekisté kontrolovali tiskárny,
risografy, cyklostyly, mimeografy, hektografy, a když se objevily
první kopírovací stroje Xerox a počítačové tiskárny, tak i je. KGB
evidovalo dokonce i obyčejné psací stroje. Sovětské úřady bojovaly
se samizdatem, který z valné části neměl se satirou nic společného,
ale psala se v něm pravda. Obyvatelům zbyl jenom žánr ústní satiry – vtipy a častušky. Ale i za ně zatýkali a zavírali.
V současném Rusku se politická propaganda stala znovu efektivní zbraní. Putin se prakticky zbavil nezávislé televize a nejenže
ho všechny programy začaly chválit, ale tak jako v sovětské době
začaly zuřivě nadávat oponentům. Někdejších kritiků se museli zbavovat starými čekistickými způsoby: pořad Kukly zrušili po
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pomlouvačném dopise vyučujících petrohradské univerzity a posléze zlikvidovali i samotný program. Zrušeno bylo několik populárních novin a časopisů, kdysi nezávislé deníky Izvestija a Komsomolskaja pravda se svou podstatou i obsahem vrátily do sovětských
dob.
Do ruského informačního prostoru se vrátily „anonymy“, začaly se používat sestříhané videozáběry a fotografie. I to je Putinova zásluha. V březnu 1999, když Putin zastával místo ředitele FSB,
televizní program Rossija odvysílal video natočené skrytou kamerou, na němž člověk podobný generálnímu prokurátorovi Ruska
Juriji Skuratovovi tráví čas se dvěma prostitutkami. Vyšetřováním
tohoto případu se zabýval Putin a na základě jeho tvrzení nahrávku
uznali za „předběžně původní“. Přestože právní potvrzení původnosti videa nezískali.
Když se pak Putin stal prezidentem, tradice odposlechů, špehování a manipulace informacemi začala nabývat rozsahu srovnatelného s činností sovětské agentury TASS. Právě tak v Kremlu viděli boj s oponenty, kterým zároveň uzavírali přístup do médií, aby
nemohli nic vyvracet, ani podávat důkazy. Takovou situaci je jen
stěží možné označit za obyčejnou absenci svobody slova a nadvládu
propagandy, je to skutečný informační teror.
V uzavřené sovětské společnosti tak bojovali s nepohodlnou
inteligencí – pořádali schůze a mítinky, pranýřovali a požadovali
„pohnání k zodpovědnosti“. A „nepřátele sovětské moci“ poháněli,
soudili a popravovali. Ale SSSR tenkrát žilo za „železnou oponou“,
obyvatelé nevěděli nic o tom, co se děje za hraničním ostnatým drátem. Strach, že budou dalšími potrestanými, lidi stmeloval kolem
strany a vlády.
Je to zvláštní, ale Putin začal obnovovat tradice sovětského informačního terorismu; domníval se, že tak znovu dokáže vrátit do společnosti strach. Z větší části byl úspěšný – propagandě se podařilo
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obyvatele přesvědčit o existenci nepřátel. Do Ruska se vrátily anonymy, kolektivní dopisy a represivní zákony. Veřejné mínění důvěřuje Putinovi natolik, že televize a noviny zahájily aktivní diskreditaci
„nepřátel lidu“. V televizi vysílají nezákonně natočené scény ze soukromého života, v ulicích visí billboardy s portréty „nepřátel lidu“,
do poštovních schránek vhazují letáky s „fakty“ ze života politiků
nebo veřejných činitelů, kteří jsou Putinovi nepohodlní.
Síla ruské propagandy se nepoužívá jen uvnitř Ruska, ale
i v sovětském prostoru, kde lidé mluví převážně rusky nebo rusky aspoň rozumí. Metody a cíle jsou stejné – diskreditace. Z ruské
televize je často možné pochopit, proti komu se v brzké době obrátí
Putinův hněv. Několik převratů v Kyrgyzstánu provázely informační manipulace, ale jakmile v pořadu Vremja či ve zprávách na programu NTV začali nadávat novému prezidentovi, bylo jasné, že brzy
přijde další převrat. Ostrakizováni jsou pravidelně také přátelé –
v rámci prevence. Jakmile Lukašenko řekl něco, co neměl, nezáživný
hlas komentátora programu NTV nebo RTR hned divákům vysvětluje, nakolik je „baťka“ závislý na Rusku. Musejí ho zkrátka usadit.
Opravdová informační válka začala, když už Putin neviděl jinou
cestu a vydírání a hrozby přestaly fungovat. Jako v případě Saakašviliho. Editoři se do každých zpráv snažili dostat slovní spojení
„gruzínský fašismus“ a jeho periodicita, provázená pečlivě promyšleným sledem záběrů, dosahovala efektu velmi rychle. Sociologové
zaznamenali změny ve veřejném mínění a tvrdili, že ruští občané
začali nečekaně po několika týdnech považovat Gruzii za nepřítele
číslo 2, hned po USA.
Opravdovým dárkem pro ruskou propagandu byly záběry, na
nichž si Saakašvili nervózně kouše kravatu. Kamera, která byla
ve válečných dnech srpna 2008 instalována v jeho pracovně, neustále vysílala signál satelitu, jak se ale tyto záběry dostaly do vysílání, je velkou záhadou ruských tajných služeb. „Saakašvili poží106

rající kravatu“ se stal hrdinou ruské televize na několik let. Nikdo
se nesnažil prohlédnout si kravatu, kolik jí Saakašvili „snědl“, zda
kousky kravaty polykal, ruská propaganda však dosáhla fenomenálního úspěchu. Takovou pozorností nepoctili nikoho.
Tehdy, v roce 2008, ruská armáda nedosáhla očekávaného úspěchu, nedokázala obsadit celou Gruzii. Stejně jako se teď na Ukrajině
„šlechetní osvoboditelé světa od fašismu“ zasekli na malém území
mezi Doněckou a Luhanskou oblastí. Občané Ruska nyní o Ukrajině a ukrajinských politicích, stejně jako před šesti lety o Gruzii,
začali smýšlet v celé kráse – byli to „banderovci“, „fašisté“ a stoupenci polomytického „pravého sektoru“. Televize s naléhavostí útočného letectva každý den na diváky sype novou dávku dezinformací,
demonstruje sestříhané záběry, které nebyly natočeny na Ukrajině,
a dokonce ani ne letos.
Je to překvapivé, ale zdá se, že ruští propagandisté už nepřemýšlejí o kvalitě informací ani o zodpovědnosti – ve vysílání zní všechno, čím je možné znevážit, očernit a diskreditovat novou ukra
jinskou moc. Ruská televize se stala měřítkem hulvátství a ruští
novináři jsou nejlépe placení lháři na světě.
A vtom tím zoufalým lhaním nečekaně pronikl hlas neznámého fotbalového fanouška – snad z Charkova nebo Dněpropetrovsku.
Jako v Andersenově pohádce Císařovy nové šaty se z davu rozlétl
křik o nahém králi. „A císaři běhala husí kůže po celém těle, neboť
si byl vědom toho, že mají pravdu, ale myslil si: ‚Teď musím vydržet
do konce průvodu.‘ A tak si vykračoval ještě pyšněji a komoří šli za
ním a nesli vlečku, která tam vůbec nebyla.“2
Pohádkáři, jak známo, posluchačům vždycky naznačovali to,
o čem bylo o strach mluvit. Znenadání se ale objeví hrdina a všechno je, jak má být. Je třeba se jen osmělit a vykřiknout. Je určitě
2 Přeložil Oldřich Liška.

107

spousta lidí, obzvlášť tam, kam vstoupila holínka ruského vojáka,
kteří Putinovi vymýšleli různé přívlastky včetně vulgárních. Našlo
se ale jenom jedno slovo, které přijali všichni.
Bojovat s ruskou propagandou odvetnými opatřeními je téměř
nemožné. Putin vkládá do gigantického mechanismu ohlupování obrovské peníze a domnívá se, že oklamaní takovými zůstanou
navždy. Propaganda má však jednu vadu – nežije dlouho. Některé
zabije, některé připraví o rozum, ale ta nejzdravější část se osvobodí. Je jenom třeba, aby někdo vykřikl, aby probudil ospalou masu
zhypnotizovanou lží.
Tak se staré neškodné mongolské slovo, které označovalo
pohlavní rozdílnost, nejprve proměnilo v hrubý ruský vulgarismus
a teď se stalo heslem v boji s ruským diktátorem. S čím Putin zachází, s tím také schází. Světem se už nese ukrajinský jazyk nové epochy…
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P OH Ř E B T E L E VI Z N ÍCH DI VÁK Ů

V Lipecké oblasti pohřbili dvaadvacetiletého chlapce Dimu Koroljova. Zemřel v Doněcku. Bojoval na straně separatistů. Jeho máma
Olga Koroljovová pověděla, proč se její syn dostal na Ukrajinu. Jak
se ukázalo, svoji smrt našel na internetu, když se hádal se stoupenci nezávislé Ukrajiny a když si psal s těmi, kdo hledali dobrovolníky: „Krym, jihovýchodní Ukrajina – všechno jsou to naše, původně ruské země,“ psal jim Dima, „které byly svého času ‚darovány‘
Ukrajině.“ „A že Ukrajina je uměle vytvořený stát a že ‚banderovci‘
musí přestat s pronásledováním ruskojazyčného obyvatelstva jihovýchodních regionů Ukrajiny,“ vzpomíná Olga Alexejevna. A ti mu
na to odpovídali přibližně v následujícím duchu: „Mlč, Moskale, to
vy můžete za naše neštěstí!“
Potom Olga Koroljovová zpravodaji deníku Komsomolskoja
pravda pověděla, že „Dima nemohl být lhostejný k dění na Ukrajině.
Jakmile v listopadu loňského roku začala celá ta ‚mela‘ na Majdanu, snažil se nevynechat žádný pořad, který informoval o událostech v Kyjevě a dalších ukrajinských městech. Říkal, že pokud teď ty
‚banderovce‘, kteří uspořádali masakr ve vlastní zemi, nezastavíme,
dorazí až do Ruska a začnou zabíjet naše lidi.“
Na začátku června v Lipecké oblasti pohřbili čtyři, v Čečensku tři, čtyři v Ingušsku, několik v Moskvě a jejím okolí, jednoho
v Ivanov u. Soudě podle kusých životopisných údajů se jednalo o lidi
různých profesí, s různou zkušeností včetně vojenské přípravy.
Většinou to byli civilové bez válečné zkušenosti. Někteří byli ještě
docela malí kluci jako dvaadvacetiletý Dima Koroljov.
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Ze všech válek, jichž se Rusko v postsovětském prostoru účastni
lo, je válka s Ukrajinou tou „nejlidovější“. Prakticky všech konfliktů
počínaje rokem 1992 se účastnili takzvaní domobranci a dobrovolníci – v Podněstří, Abcházii, Jižní Osetii, Karabachu, Čečensku a teď
i na Ukrajině. Ne vždycky byly konflikty výlučně vojenské, s účastí
profesionální armády, často se jich vedle vojáků účastnili i žoldáci.
Na začátku devadesátých let se bojovat do Abcházie sjížděli převážně obyvatelé severokavkazských republik, někteří z jiných ruských
regionů. Na straně separatistů byli kozáci, Kabardinci a Balkarové,
Čerkesové a Karačajci, Osetinci a Ingušové. Na straně gruzínských
jednotek byli Ukrajinci. První měsíce války v Karabachu na obou
stranách rovněž bojovali žoldáci. Z ázerbájdžánského letiště přiletěl
bitevní letoun s ukrajinským pilotem, v Karabachu letadlo zasáhlo
protiletadlové dělo, řízené ruským vojákem.
Po rozpadu SSSR měli mnozí dobrovolníci jedinou motivaci –
bránit duchem blízké a původem příbuzné národy. Pro Adygejce,
Kabardince, Čerkesy a Šapsugy jsou jimi Abcházci. Do Abcházie
však odjeli i kozáci, Čečenci a Ingušové. Po více než dvaceti letech
se mnozí veteráni – dobrovolníci jako Ibragim Jaganov domnívají,
že romantismus válečných let vystřídalo zklamání. Abcházii pomáhali, aby se stala „nezávislým státem“, místo toho se ale stala ruským protektorátem.
Mezi dobrovolníky v Abcházii nebyli jen romantici, například
Čečenci a Ingušové. První křest ohněm tam zažil známý čečenský
velitel Šamil Basajev, který podle některých informací absolvoval přípravu na Hlavní správě rozvědky Ministerstva obrany Ruské federace. Ideovými žoldáky byli také kozáci, propagátoři imperiální politiky, kteří se domnívali, že Abcházie má zůstat součástí Ruska. Se
stejným cílem žoldáci mířili bránit též „ruské území“ do Podněstří.
Tenkrát, rok po rozpadu SSSR, pro mnohé „divoké husy“ byla
účast v separatistických konfliktech „věcí cti“, byli odhodláni bojo110

vat a umírat za uchování sovětského území. Na pamětních hřbitovech separatistických zřízení je možné natrefit na hroby dobrovolníků – nadále je uctívají, točí o nich filmy a oslavují je v televizních
pořadech. Ruské žoldáky za těch dvacet let osud a rozkazy zavály
i do vzdálenějších krajů, například do Srbska nebo Sýrie.
Účast ruské armády v konfliktech na začátku devadesátých let
byla naprosto bezprostřední. Zbraně měli jenom vojáci, naprosto legálně se ale objevovaly i v oddílech žoldáků. Stejně otevřeně
a oficiálně působili také vojenští poradci, kteří pomáhali rozpracovávat vojenské operace. Ruské ministerstvo obrany bývalým sovětským republikám rozdělovalo arzenál a techniku – jedněm tanky
a letadla, druhým lodě a vrtulníky. Když se tato technika dostala do ohniska napětí, všechna se používala v separatistických válkách.
Hledání, najímání a transportu dobrovolníků se věnovaly různé struktury – od oficiálních vojenských správ po různé, především
krajanské organizace. Pro válku v Karabachu dobrovolníky v řadě
zemí hledala arménská diaspora. Kozácké organizace posílaly svoje dobrovolníky. UNA-UNSO (Ukrajinské národní shromáždění –
Ukrajinská lidová sebeobrana) dodávala svoje stoupence do válek
v Abcházii a Čečensku. Tenkrát ještě neexistoval internet a veřejné
mínění nikoho nezajímalo.
Současná válka na východě Ukrajiny svědčí o tom, že se hledá
ní žoldáků odehrává na vážnější a technologičtější úrovni. Kromě veteránů různých válek a členů nacionalistických organizací
na Ukrajinu jako žoldáci přijíždějí lidé, které dřív ani nenapadlo
zabíjet a umírat na cizí půdě. Romantismus žoldáků devadesátých
let, kteří bojovali za uchování SSSR, vystřídal romantismus jiného
druhu – obrana „ruského světa“. Ideologický důvod účasti ve válce
se máločím liší: teď se lidé zoufale snaží uchovat zbytky „někdejší
slávy“, bez níž, jak se domnívají, Rusko nemá budoucnost. „Jinak
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všechno seberou Američané,“ tvrdí ruská televize a patriotické
webové stránky.
Současná válka na Ukrajině je z valné části televizní a propagandistická. Ruská televize ve všech informačních a diskusních pořadech ruské obyvatele naléhavě přesvědčuje o tom, že Rusko a svět
jsou v ohrožení „ukrajinského fašismu“ a „banderovců“, „kteří zabíjejí nevinné Rusy“. V podstatě totéž tvrdili před šesti lety o válce
v Gruzii. Kromě nenávisti propaganda dosahuje kýženého úspěchu
a na cestu se vydávají dobrovolníci. V Jižní Osetii měsíc a půl před
válkou vznikl tábor stoupenců mládežnické organizace Eurasijského hnutí. Na konci června 2008 kousek od obce Kroz u Cchinvali
Eurasijské hnutí mládeže založilo stanový tábor, kde se mladí lidé
trénovali ve střelbě a pohybovali se ve vojenské technice, kterou jim
poskytli ruští vojáci. Důležitou součástí tréninků se stalo studium
informačních technologií – práce v blogosféře, vytváření webových
stránek, vedení informační války na sociálních sítích. Lídr Eurasijského hnutí mládeže Pavel Zarifullin řekl, že se pustil do formování dobrovolnických oddílů, aby pomohl Jižní Osetii. Nábor probíhá
v Moskvě, Rostovské oblasti a Kabardsko-Balkarsku.
Technologie zvládnutá v Gruzii se teď používá při hledání žoldáků pro válku na Ukrajině. Nevěnují se tomu jenom eurasijci.
Aby zachránili „ruský svět“, přidávají se k nim četné nacionalistické, radikálně pravicové i levicové organizace a strany. Informační
zabezpečení separatistů je mnohem silnější a technologičtější než
před šesti lety. Vzniklo velké množství webových stránek, blogů
a účtů na sociálních sítích.
Díky Putinovu úsilí se ruská televize dostala na úroveň sovětské – na televizních programech zaznívá jenom jeden názor, a to
čistě oficiální, žádný opoziční nebo pacifistický. Hlavní mediálně
vděčnou osobou je Putin, jehož popularita v červnu 2014 dosáhla
86 procent. Podle údajů střediska Levada informace o událostech
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na Ukrajině „velmi pozorně“ sleduje 20 procent, „poměrně pozorně“ 45 procent a „nijak zvlášť pozorně“ 29 procent dotázaných.
„Dobře“ nebo „celkem dobře“ se v událostech orientuje 41 procent.
Stejný počet se domnívá, že Rusko má právo bránit ruskojazyčné
obyvatelstvo za hranicemi Ruska. Pro „přímou vojenskou pomoc“
či „vojensko-technickou podporu“ je 45 procent respondentů.
V posledním průzkumu střediska Levada jsou dva zajímavé dotazy. Zaprvé se ukázalo, že informace o situaci na Ukrajině 91 procent (!) obyvatel získává z televizních pořadů. Zadruhé,
64 procent hodnotí „zcela kladně“ nebo „spíš kladně“ účast dobrovolníků ve vojenských akcích na Ukrajině.
Samozřejmě že ne všech 64 procent obyvatel Ruska je odhodláno položit svůj život, jsou to spíš „gaučoví bojovníci“, ale část podléhá propagandě, navštěvuje separatistické stránky nebo stránky
nacionalistických organizací. Někteří si balí věci a jedou, aniž by
věděli, zda se vrátí živí, zmrzačení nebo v rakvi.
Televizní hysterie se svojí silou blíží sovětské oddanosti „plánům strany a vlády“. Nebo severokorejskému oplakávání dalšího z řady vůdců. Proto je naprosto jasné, jakou nálož nenávisti do
sebe dostal Dima Koroljov, který zahynul v Doněcku, když se, jak
dosvědčuje jeho máma, „díval na úplně všechny pořady“.
Sotva někdo může získat statistiku, kolik je podobných televizních rekrutů. Ruská propaganda lidi nejen mrzačí morálně, teď je
i zabíjí.
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DĚ DIČ NÍ DR A NC OVNÍCI :
T R A DIC E A DĚJI NY

První záběry z místa pádu malajsijského boeingu na východní
Ukrajině šokovaly celý svět: na pozadí trosek letadla se ozbrojení
lidé hrabou v osobních věcech pasažérů, jeden ozbrojenec si prohlíží zlatý prsten, který našel nebo stáhl z prstu oběti. Jedna obyvatelka Torezu pak na svém Instagramu napsala, že dostala holandskou řasenku. „Odkud?“ ptaly se jí kamarádky. „Z pole, je jich tam
spousta,“ odpověděla hrdá majitelka cizí řasenky. Pozorovatelé
OBSE později oznámili, že rabovali všichni – kradli telefony, bižuterii, kufry, oblečení i obuv.
Před šesti lety jezdily po gruzínských cestách obrněné transportéry s nakradenými věcmi. Na pancíři ležely koberce, televizory,
kola a záchodové mísy. Co bylo uvnitř transportérů, není známo.
Zato jsou dobře známé záběry, na nichž se zpravodaj gruzínské televize ptá vojáka ruské armády, kde se v jeho náprsní kapse vzala zlatá vidlička. Voják mlčí a důstojník, který stojí vedle, novináře odstrkuje a požaduje, aby šel od vojáka pryč.
Z gruzínského tažení existuje řada videozáběrů, které na mobilní telefony natočili jak novináři, tak obyvatelé – ruští vojáci kradou
párky z vykradeného skladu firmy Nikora. Mistrovským kouskem
se stalo video natočené samotnými vojáky, kteří kradli v kasárnách
gruzínské vojenské základny v Senaki, a obzvlášť pak komentáře
člověka, který to natáčel. Ostýchám se vojáka citovat, ale nemůžu
zapomenout na vulgární nadšení z toho, v jaké obuvi chodí gruzínští vojáci a jak pohodlná jsou jejich kasárna.
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Ruští novináři se samozřejmě honili za inscenovanými záběry, jak „obyvatelé s květinami vítají osvoboditele“. Existují fotografie s popiskem „Ruští vojáci rozdávají chléb obyvatelům Gruzie“.
Později jsem se s těmi „obyvateli“ v Surami bavil. Byli to ti, kdo si
vydělávají prodejem sladkého chleba „nazuki“. Vyprávěli, že někteří
z nich skutečně chléb vojákům prodávali, ale většina po dobu okupace krámy zavřela.
Ruská televize samozřejmě neinformovala o četných případech
rabování ruskými vojáky. To není ideologicky vhodné. Stejně jako
sovětská televize nic neříkala o tom, jak sovětská armáda, jež opouštěla Afghánistán, připomínala spíš cikánský tábor než ozbrojené
síly. Pamatuji se, jak se do Dušanbe, kde byla rozmístěná 201. divize, vraceli vojáci a důstojníci, kteří za pakatel prodávali japonské
magnetofony a rádia, oblečení a obuv. Ti nejtroufalejší prodávali
drogy, jež, jak říkávali lidé znalí věci, prováželi ve vojenské technice, která po „splnění internacionální povinnosti“ opouštěla Afghánistán.
Tenkrát jsem zaslechl slovo „trofej“ a překvapilo mě, že to obyčejné řecké slovo se používá ve významu „válečná kořist“. V původním významu – na nepříteli zpět ukořistěná zbraň nebo vojenský
prapor. Jak k tomu došlo, že v současném ruském jazyce „trofej“
znamená krádež a rabování? Ostatně pokud pečlivě prozkoumáme
dějiny všech posledních válek, které vedlo SSSR a Rusko, zjistíme,
že „trofejemi“ se chlubili vždycky. Barbarství má hluboké kořeny.
Dokonce i když se vymyslela pravidla války, všemožné konvence,
které zakazují nelidské chování k obyvatelům okupovaných území
a jejich majetku.
Rabování je v ruské historiografii zakázané téma. Nikdo však
nemůže zakázat staré knihy, jež obsahují svědectví. Například
anglický cestovatel, kavkazolog, vědec a novinář John Baddeley ve
své knize Ruské dobývání Kavkazu: 1720–1860 uvádí četné případy
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rabování během kavkazské války. Píše, co se stalo po dobytí Dadi
Jurtu: „Aúl byl nakonec dobit, když ze všech obyvatel Dadi Jurtu
naživu zůstalo pouhých čtrnáct, přičemž i ti byli všichni zraněni.
Sto čtyřicet žen a dětí bylo zajato: smilovali se nad nimi vojáci, když
obrana padla a ženy se modlily o smilování. Mnohé ženy (a dokonce i děti) byly raněny; dvojnásobně víc jich však bylo zabito nebo
zaživa uhořely. Vojáci se zmocnili bohaté kořisti, poněvadž obyvatelé vesnice, kteří žili převážně z nájezdů a nikdy si nenechali ujít
příležitost ‚oškubat‘ ruské osady, byli poměrně movití. Tak byl aúl
smeten z povrchu zemského.“
Už tenkrát se na severním Kavkaze vytvořila situace, kdy přesídlení kozáci nepokrytě rabovali – vykrádali čečenské a čerkeské
aúly, což vyvolávalo ještě větší odpor obyvatel. Nepoddajné vystěhovávali – jako Čerkesy, nebo vraždili, a kozákům dovolovali, aby
jejich domy rabovali. Jak říká čečenský historik Majrbek Vačagajev:
„Považovalo se to za normální jev pro ruského vojáka. Důstojnictvo před bojem samo upozorňovalo, že aúl je bohatý a bude se ve
volném čase po boji na čem přiživit.“ Tenkrát se, jak tvrdí Vačagajev, zrodila zvláštní barbarská tradice: „Generál Zass sbíral lebky
horalů, někdo jiný rád sbíral jejich ruce.“ Během čečenských válek
se dnešní ruští vojáci a důstojníci chlubili svazky uší uříznutých
Čečencům.
Největší skandály se měly odehrát po druhé světové válce, kdy
byla měřítka rabování otřesná. Cenzura pečlivě kontrolovala informace a na proslulé fotografii vztyčení sovětské vlajky nad budovou
Říšského sněmu vymazala několikery hodinky na ruce jednoho
z „vítězů“. Sovětský „voják-osvoboditel“ měl na ruce hned několikery ukradené hodinky.
Sovětští patrioti dodnes skřípou zuby nad knihou prvního moskevského starosty Gavriila Popova 1941–1945: Poznámky o válce,
v níž zveřejnil materiály z domovní prohlídky bytu maršála Žuko117

va: „Když agenti státní bezpečnosti v lednu 1948 prováděli domovní
prohlídky v Žukovově bytě a vile, našli (…) 323 kožek sobolů, opic
a koťat a 160 norkových kožek. A k tomu 4000 metrů hedvábných,
vlněných a jiných látek; 44 drahých koberců a velkých gobelínů;
55 cenných obrazů klasické malby velkých rozměrů v uměleckých
rámech; 7 velkých beden s porcelánovým a křišťálovým nádobím
atd. atp.“
Téměř v každé sovětské rodině válečných veteránů dodnes
schraňují „trofeje“ z Německa – koberce a obrazy, nádobí a hodiny.
V sovětských vetešnictvích v poválečných letech bylo možné vidět
obrovské množství nakradeného – hodinky, oblečení, obuv, nábytek. Mnohé z těch „trofejí“ sovětští „vítězové“ viděli poprvé v životě,
byli nadšení z kvality a krásy věcí vyrobených poraženými. Obdobně se zachovali i na státní úrovni – vojenské vlaky vyvážely vybavení německých továren a závodů, které neměly zhola žádné vojenské
zaměření.
Rabování nebyly vystaveny jenom domy obyčejných Němců nebo průmyslové podniky, rabovali i muzea. V sovětské encyklopedii jste se mohli dočíst o případu drážďanské obrazárny, kde
fakt krádeže neskrývali a uváděli následující argument: „V posledním týdnu druhé světové války němečtí fašisté schovali umělecká
díla patřící drážďanské obrazárně v místech pro úschovu nevhodných, kde jim hrozila zkáza; mnohé obrazy byly závažně poškozeny.“ Rabování se popisuje jako humanitární akce: „Tažení sovětské armády umožnilo zachránit poklady vypátrané vojáky sovětské
armády. Ty byly vyvezeny do SSSR a zrestaurovány.“
Po bezpodmínečné kapitulaci Německa Sovětský svaz v průběhu několika let realizoval nekontrolovaný vývoz německých
uměleckých předmětů ze zóny okupace. Sovětské úřady vycházely z toho, že právo na kompenzaci uznaly ostatní vítězné mocnosti
a není o něm pochyb. Do roku 1952 bylo z Německa do SSSR vyve118

zeno přibližně 900 000 uměleckých předmětů, tedy v době, kdy
už existovalo NDR; ani socialistické vztahy tedy nebránily krádeži. Podle propočtů německé Nadace pro pruské kulturní dědictví
se v Rusku nachází přes milion objektů „trofejního umění“ a kolem
4,6 milionu vzácných knih a manuskriptů, které byly vyvezeny
z Německa po druhé světové válce. Přes 200 000 z tohoto počtu
uměleckých děl má muzejní hodnotu. Podle údajů ruské strany jde
přibližně o 1,3 miliony knih, 250 tisíc muzejních předmětů a přes
266 tisíc archivní spisů.
Sovětská vojska nerabovala jenom v Německu, ale posléze také
ve „spřátelených zemích lidové demokracie“ – v Polsku a Maďarsku. V únoru 1943 v SSSR v souladu s usnesením Státního výboru obrany o shromažďování a vývozu trofejního majetku a zajištění
jeho uskladnění vznikly trofejní brigády. Věnovaly se sběru kovového odpadu, vojenské techniky a vybavení. Kromě nich však prakticky v celé sovětské armádě působili dobrovolní výběrčí „trofejí“,
majetku a cenných předmětů nakradených v domácnostech, muzeích a galeriích.
Dívka z Torezu se pochlubila věcí ukradenou mrtvému cestujícímu letadla, protože „trofeje“ považuje za normální věc. Obvykle
lidé také říkají: „Je tam toho spousta.“ Ale spousta cizího, co nepatří
bandě teroristů, kteří bez výčitek svědomí okrádají oběti. Nejdřív
zabíjejí, potom okrádají. Staré tradice. Starý příběh.
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„ NÁ ROD, KT E RÝ N E JVÍC ČT E “,
SE UKÁ Z A L T Í M N E J PROLHANĚJŠÍ M

V mé sovětské minulosti byla spousta legend, které lidem pomáhaly cítit se jako „pupek světa“. Na úsvitu bolševické moci se proto
zakládaly různé struktury, jež se věnovaly propagandě. Ale protože
sovětská moc téměř žádné úspěchy neměla, bylo třeba si je vymyslet. Jako třeba legendy o tom, co ruští lidé za celé své dějiny udělali.
V SSSR si byli jistí, že rádio vymyslel Alexandr Popov, ale neříkalo se, že první pokusy s elektromagnetickými vlnami prováděl
Francouz Édouard Branley a Angličan Oliver Lodge. A že autorem
a vynálezcem rádia je Ital Guglielmo Marconi.
Nebo že vynálezci první parní lokomotivy nebyli otec a syn
Čerepanovovi. Před nimi už několik parních strojů sestrojil Francouz Cugnot, Američan Evans, Skot Murdoch a Čech Božek. Ani
první letadlo nebylo ruské. Ani první knihtisk nepochází ze současného Ruska. A vůbec, spousta různých legend se po rozpadu SSSR
zhroutila a zklamáni byli mnozí, kdo jim věřili.
Ale vždyť jim věří dodnes. Věří, že starý model italského fiatu
je sovětský automobil Žiguli. Že kalašnikov není předělaný samopal
Huga Schmeissera, že je docela sovětský, a dokonce i ruský. A tak
dále. Seznam ukradených a přisvojených vynálezů a výtvorů může
mít tisíce stran.
S dějinami jsou stejné problémy. Krym v žádném případě není
ruský název, ale za „ruský“ se považuje, protože ho dobyla Ruská
říše. To, že Krym byl několik tisíc let řeckým, římským, tureckým
a nakonec i krymskotatarským, v Rusku nikoho nezajímá. Technika
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přisvojování je velmi prostá a primitivní – člověk dostal chuť a řekl,
že Krym je „ruský“. Ukradl to a prohlásil za původně „ruské“.
Tak se „původně ruským“ stal Pochod aviatiků – „výš, stále výš
a výš míříme let našich ptáků…“; ve skutečnosti se jedná o ukradený Das Berliner Jungarbeiterlied, známý už ve dvacátých letech
minulého století. Kradená byla i populární sovětská písnička Malý
bubeníček, původně se jmenovala Lied vom kleinen Trompeter.
V sovětské době se kradlo bezohledně, neohroženě a bezostyšně. Země byla uzavřená, nacházela se za „železnou oponou“. Nic
nevěděli ti, jež byli okrádáni, ani ti, pro koho kradli. A kradli všechno – nápady, písničky, scénáře, vynálezy, letadla a tanky, samopaly a auta. Ukradené okamžitě prohlásili za sovětské nebo „ruské“
a stejně rychle o tom přesvědčili i obyvatele. A ti ihned, nadšeně
a bez výhrad, uvěřili.
Oddělení propagandy ÚV KSSS bylo nejdůležitějším orgánem
sovětské moci. Nebylo podstatné, jak funguje oddělení průmyslu
nebo zemědělství. Hlavní bylo, aby sovětští obyvatelé ve frontách
na párky nebo československé sandály hrdě prohlašovali, že SSSR je
ta největší země na světě. Propaganda vychovávala vlastence, kteří
nepotřebovali myslet vlastními hlavami, mysleli za ně v ÚV KSSS.
Sovětská lež se šířila v několika směrech.
Válečná lež sestávala z mnoha „hrdinských činů“, které vymýšleli jak vojáci, tak novináři, spisovatelé, básníci, malíři a filmaři.
Například Max Alpert pořídil inscenovanou fotografii známou pod
názvem Velitel praporu. K ní se vymyslel příběh politruka Kločkova. Pak za Kločkova vymysleli slova: „Rusko je veliké, ale ustoupit
není kam – za námi je Moskva!“ Samu legendu o osmadvaceti hrdinech, panfilovcích, vymysleli v novinách Krasnaja zvezda, nejprve
27. listopadu 1941 ve zprávě válečného dopisovatele Vasilije Korotajeva, v dalším čísle pod autorstvím šéfredaktora Davida Ortenberga
a literárního tajemníka Alexandra Krivického. Právě Krivickij po
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mnoha letech přiznal, že Kločkovovu větu vymyslel on. Takových
„hrdinských činů“ se dalo dohromady obrovské množství, měly
podporovat bojový duch sovětského lidu.
SSSR velmi rádo bojovalo. Jenom za prvních dvaadvacet let
jeho existence proběhlo deset válek a velkých ozbrojených konfliktů. Lhalo se především proto, že sovětská armáda málokdy vítězila,
a v letech 1939–1940 utrpěla obrovskou porážku ve válce s Finskem,
když na bojištích přišla o víc než milion lidí. Povědět sovětskému
člověku pravdu nešlo, ale lhát mu a vyprávět pohádky – prosím.
Během druhé světové války byla válečná propaganda už dobře zavedená. Četní „hrdinové“ se s granáty vrhali na tanky, hrudí zakrývali nepřítelova kulometná hnízda, a když už umírali, tak výhradně
mučednickou smrtí. Ve všech sovětských filmech o válce byli Němci karikaturními hrdiny, směšně křičeli, šklebili se, byli nevzhlední
a zuřiví. Podobně teď v Rusku zobrazují „banderovce“.
V propagandě bylo nejdůležitější přesvědčit obyvatele o tom,
že jejich utrpení a hladovění sovětské zemi a osobně soudruhu Stalinovi jenom prospívá. O trestných praporech, kde o život přišlo
99 procent vojáků, nepadlo ani slovo. O koncentračních táborech,
které sovětská administrativa zakládala na místě německých – rovněž ani slovo. Nikdo nesměl přemýšlet o tom, proč německé ztráty byly čtyřikrát menší než ztráty sovětské armády. Nebo kam se
po válce podělo několik milionů invalidů. Aby se o lhaní nepochybovalo, sovětská kinematografie každý rok vyprodukovala několik
desítek hraných a dokumentárních filmů. Tradici udržuje dnešní
ruská televize, tentokrát ve vztahu k „banderovcům“.
Další kategorie lhaní byla průmyslová a zemědělská. Všechny
sovětské noviny byly přeplněné články a portréty četných horníků, hutníků, dojiček a tkadlen, kteří deseti-, dvaceti- a možná i třicetinásobně překračovali plán. Nejzajímavější bylo, že málokterý
sovětský člověk si kladl otázku, jak je možné vyrobit desetinásob123

ně víc, než plánovala strana. V takovém případě buď strana sestávala z idiotů, nebo stachanovci byli vysoce technologičtí roboti. To
samé se týkalo i krav, neznámo proč byly najednou vysokodojné.
A nikdo nemohl nebo nechtěl vysvětlit, proč se při tak „rozvinuté výrobě“ v osmdesátých letech vyprázdnily regály obchodů a lidé
stáli ve frontách na chleba.
Další lež se týkala vzdělání. Úsilí sovětské moci věnované „všeobecnému vzdělání“ určitě nepřišlo vniveč a obyvatelé si ve čtyřicátých letech už mohli číst díla Lenina, Stalina, Marxe a Engelse.
Četla se ta, která moc schválila; ta, která neschválila, se číst nesměla. Počet dělnických fakult, středních odborných učilišť, středních
průmyslových škol, vysokých škol a univerzit neuvěřitelně stoupl. A výsledek? Je známý. Například z dlouhého seznamu držitelů
Nobelovy ceny je sovětských vědců jenom nepatrné procento: jedenáct v oblasti fyziky, chemie a ekonomie (dva v oblasti fyziologie
ještě před bolševiky). Stejná situace je i se spisovateli a básníky: jen
pět získalo cenu za literaturu, tři z nich (Bunin, Brodskij a Solženicyn) byli pronásledováni mocí a vyhnáni ze země. Držitelů ceny za
mír je ještě míň – dva: Gorbačov a také Andrej Sacharov, který cenu
dostal za disidentskou činnost.
Příkladů lži ve všech sférách života sovětských lidí je spousta.
Značná část z nich, kteří se narodili v SSSR, je dosud přesvědčena,
že žádná lež nebyla, že všechno to byla čistá pravda. Několik generací vyrostlo v podmínkách drsné propagandy, neměli alternativní
informace a jakékoli pokusy vyjádřit vlastní názor se tvrdě potlačovaly, dokonce i zastřelením. Přemýšlet bylo v takových podmínkách o strach. Víru v sovětskou pravdu lidé sáli s potem stachanovců, krví politruka Kločkova a bludy pořadu Vremja, který museli
povinně sledovat všichni obyvatelé celé té obrovské země.
Po třiadvaceti letech od rozpadu SSSR se situace v postsovětském prostoru změnila jen málo. Na jeho větší části se tradice lha124

ní udržela na předchozí úrovni. Ruština skutečně mnohé lidi sjednocuje, ale stejně jako v SSSR se používá výhradně k propagandě.
Ruská televize má vysokou sledovanost nejen v samotném Rusku,
ale také v zemích Střední Asie, částečně na Kavkaze, v Moldavsku,
Bělorusku a na východní Ukrajině. Dění ve světě lidé stále hodnotí
podle toho, co jim z obrazovky vykládají ruští komentátoři, novináři a „odborníci“. Virus lhaní už pronikl do genů, je jako infekce
s dlouhou inkubační dobou. Přesněji – jako rakovinový nádor, který požírá vědomí.
Mýtus o zemi, která nejvíc čte, je ve skutečnosti reálný jen
napůl. Nikoli rozmanitostí přečteného a uslyšeného, ale množstvím
lhaní, které utvrzuje lidi v důvěře v kremelskou ideologii. Člověk
zvyklý na lež se nebrání, je mu to pohodlné. Nemusí hledat alternativní zdroje a dozvídat se pravdu. Lež je sladká a příjemná. Tím spíš,
když je provázena recitativem: „Jsme obrovská a veliká země.“ Lež
nenese žádnou zodpovědnost: tebe oklamali, ty jsi oklamal, všichni
jsou rádi, všichni jsou šťastní. Jenom cizinci stále nemohou pochopit, kde se v sovětských lidech bere vášeň klamat, vychvalovat svou
nekompetenci, nesnášenlivost k cizímu názoru a nechuť diskutovat.
Diskuse vždycky předpokládá jistou sumu znalostí, které pomáhají
při argumentaci vlastní pozice. Ukázalo se, že „národ, který nejvíc
čte“, tu sumu znalostí nemá.
Za víc než sedmdesát let sovětské moci a dvacet tři let postsovětského období se zformoval pokrytecký národ s několika odpornými povahovými rysy: hulvátstvím, nadutostí, povýšeností, odporem ke všemu nepochopitelnému, nesnášenlivostí k cizímu jazyku
a cizí kultuře, chvástáním se neexistujícími vítězstvími a úspěchy,
touhou řešit konflikty pouze silou, odmítáním kompromisů, snahou zmocnit se cizího tak, že se prohlásí za „původně“ ruské. To
se ví, že ten národ má jazyk – sprostý jazyk a žargon. Má i území –
„ruský svět“, ačkoli řeč není o Rusech.
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Těžko si představuji, že nějaký člověk, Homo sovieticus, se najednou rozhodl uvěřit, že například po Leninovi prakticky nic nezůstalo – jen chemická substance. Nebo že „veliké Rusko“ se původně nacházelo na území tří oblastí kolem Moskvy. Vždyť i samotné
slovo „Rusko“ je sotva tři sta let staré. Že slovo „russkij“ neoznačuje
národ, ale jen územní příslušnost, že je to přídavné jméno. Že Rusové přece jen nevymysleli rádio ani parní lokomotivu, a už vůbec ne
letadlo. Protože definice „národ, který nejvíc čte“, nemá nic společného se znalostmi, ale jen s množstvím, s nákladem vydaných knih,
z nichž většinu tvořila díla Lenina, Stalina, Brežněva a další četných
sovětských vůdců.
Ukázalo se, že „národ, který nejvíc čte“, je ten nejnevzdělanější a nejprolhanější. Část postsovětského prostoru se snaží vyrvat
z objetí sovětského mýtu a stát se něčím jiným, tj. vrátit se ke svým
národním kořenům. Agresivní ignorantství se brání a vraždí. Vraždí a lže. Lže a věří svému lhaní.
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JE Ž Í Š , L E NI N A S A MOPAL

Jednou jsem viděl fotku. Ozbrojenec v maskáčích na střeše radnice
jednoho „novoruského“ městečka zvedá na žerdi tři vlajky. První –
rudé plátno s kanonickým portrétem Ježíše. Druhá – rovněž rudé
plátno, tentokrát se srpem a kladivem. Třetí – vlajka „Doněcké lidové republiky“.
Vlajky jsou vždycky podstatou ideologie, odrazem světonázoru
a mozkové činnosti lidí, kteří „se pod nimi čistí“. Tak se Vladimir
Majakovskij snažil obrazně vysvětlit podstatu bolševické revoluce
a revolučního zápalu světlých cílů soudruha Lenina. Revoluční básník, který napsal báseň o vůdcově smrti, tušil, co se může s Leninovými ideály stát. A měl pravdu. A nejde dokonce ani o Lenina, ale
o tradice – překrucovat, kazit a výsledek vydávat za „zvláštní cestu“.
Zdá se, že na střeše radnice probíhal obřad, který by nějaký
dnešní chytrák označil za psychedelickou schizofrenii. Tři vlajky,
které si vzájemně ideologicky protiřečí, se staly svérázným symbolem stavu mozkové kaše v hlavách okupantů. Na co to chtějí nalákat
obyvatele východní Ukrajiny? Jen si to představte.
Vztyčení vlajky by měl provázet obřad. Na začátku modlitba
k slávě Pána našeho, lásky a všeobecného odpuštění. Vyrovnané řady
separatistů sborově pronášejí desatero, kozácký poručík čte evangelium, sbor kulometčíků zpívá Otče náš.
Po vztyčení druhé vlajky – se srpem a kladivem, tentýž poručík
čte úryvek z Marxova Kapitálu, sbor zpívá Internacionálu a hlouček přívrženců tvořených místními obyvateli uvádí protináboženskou
inscenaci z roku 1919 s maškarními břichatými popy a mnichy. Nad
davem se vznáší transparent: „Náboženství je opium lidu.“
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Třetí vlajka, na níž je uprostřed zobrazen erb Ruské říše, se vznáší za zpěvu Bože, cara ochraňuj. Lid se začíná strkat, ptá se, kdo je
car. Část davu, která představuje bolševiky, vedou na popravu zastřelením. Kozácký poručík je znovu na koni, máchá šavlí a rube sbor za
zpěvu bezbožné písně.
A vtom se nakonec objeví on. Tichý člověk v bělogvardějském
plášti s pistolí Stěčkin na boku. Lidé se uklidňují a šeptem se nese jméno. „Střelec, Střelec,“ rozlétá se nad náměstím. Toho, kdo vyslovil vůdcovo skutečné jméno „Girkin“, okamžitě na místě ubíjejí. „Střelec“ si
měkce odkašlává a drmolí – „pánové-soudruzi“, aby nikoho neurazil.
Ale vtom na náměstí vtrhne skupina lidí se svastikou a zkratkou
RNJ na rukávech. Dav se pohnul a ostražitě se zaposlouchal. „Přijeli si pro židáky,“ říká kdosi. „A černé držky,“ dodá mechanik Rašid.
„Stáhnou Girkinovi trenýrky, aby se přesvědčili,“ hihňá se alkoholik
Vasja. Ale hned se zarazí, když vidí, jak na náměstí vstupuje další
kolona – rudý vršek, černý spodek. Na rudých korouhvích je napsáno: Podstata doby.
„Bandera, Bandera,“ znělo městečkem. Shrbený člověk v brýlích
a stalinském plášti se Banderovi nepodobá. Lidé se uklidnili a připravili se, aby si vyslechli dalšího řečníka.
„Soudruzi,“ zaječel shrbený. „Jsem Kurgiňan.“
Lidé se začali nervózně rozhlížet, snažili se spočítat, jaká je vzdálenost mezi soudruhem Kurgiňanem a Ruskou národní jednotou,
jestli stačí utéct.
„Soudruzi,“ znovu zaječel Kurgiňan, „chci vám povědět o ruské
koze.“
„Vida ho, pasáčka koz, Kurgiňana,“ řekla jedovatě venkovanka
Galja, složila ruce na velkých prsou a připravila se, že bude poslouchat.
„Smysl hnutí Podstata doby spočívá v tom, abychom znovu vybudovali vztahy s kozou, abychom ji jako první našli v lese a přemluvili
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ji, ať jede dál. Urazila se, je roztrpčená. Je to svatá koza. Velice důležitá. Možná se později promění v jezdeckého koně a v kdovíco ještě,
to nikdo neví. Otázka zatím spočívá v tom, abychom kozu zachránili. Protože kdosi chce kozu zabít dřív, než veškeré lidstvo zjistí, že ji
potřebuje. Tolik o té křivé ruské koze vývoje. O velikosti ruského tragického osudu, od něhož vás chtějí otočit a odvrátit.“
Asi pět minut bylo na náměstí ticho. Zmlkli dokonce i fašisté
z Ruské národní jednoty. Jenom důchodce Ivan Ivanovič Ivančenko
tiše zasténal: „Jak pěkně žvaní ten podrazák.“ Lidé na něj zasyčeli
a snažili se porozumět tomu, co vyslechli. Kurgiňan si v té chvíli stíral
pěnu z úst a spokojeně hleděl na zcepenělé lidi. Dokud z davu nezazněl křik veksláka Pašky:
„Poslyš, kozle, a kdo tu tvoji kozu bude krmit?“
Lidé okamžitě ožili, bylo slyšet první lehká zasmání, potom řehot.
Městečkem se rozléhal šílený hluk. Dávka ze samopalu do vzduchu
všechny uklidnila. Řečník pohlédl na filmové štáby ruské televize a kývl
na ně, aby prý začaly točit. Do davu křikl jenom: „Tady je ústava.“
„My, Nejvyšší sovět Doněcké lidové republiky, se považujeme za
neoddělitelnou součást Ruského světa jakožto ruské civilizace, společenství Rusů a jiných národů, zůstáváme přívrženci ideálů a hodnot Ruského světa a ctíme památku předků, kteří prolili krev za tyto
ideály a hodnoty a kteří nám předali lásku a úctu ke společné vlasti, vyznáváme pravoslavnou víru (víru křesťanskou pravoslavnou
katholickou východního ritu) Ruské pravoslavné církve (Moskevský
patriarchát) a uznáváme ji za základ Ruského světa.“
Po těchto slovech prakticky všichni svorně otočili hlavy směrem
ke Kurgiňanovi a Girkinovi, jako by v duchu jednoho testovali na
„katholickost“ a druhému, rovněž v duchu, stahovali kalhoty. Kdosi
si začal podezřívavě prohlížet vlajku se srpem a kladivem. Stará učitelka Berta Solomonovna si povzdechla a zašeptala: „Už zase budeme muset odjet.“ Lidé znovu zneklidněli.
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„Vždyť ve městě je osmdesát procent Ukrajinců, jakýpak Ruský
svět?“ zaznělo ukrajinsky.
Bylo ticho. Jen na žerdích pod náporem větru pleskaly tři vlajky. Ve skutečnosti jich na náměstí bylo mnohem víc – rudá sovětská, černo-žluto-bílá monarchistická, rudá s diagonálními modrými
pruhy – „novoruská“, rudé s granáty, rudé se svastikami a korouhve
s Ježíšem.
Vypadalo to, jako by se tam sešli všichni, kdo byli v Rusku proti Putinovi. Ve skutečnosti se ukázalo, že teď jsou všichni pro Putina. A otázka, koho chtějí monarchisté vidět jako cara, samo sebou
odpadla.
Můžete napsat kolik chcete srdceryvných příběhů o „ruské
koze“ a „ruském světě“. Je možné přivézt dalších padesát náklaďáků
se zbraněmi a několik tisíc žoldáků. Koneckonců je možné sepsat
ještě jeden, v pořadí čtvrtý text ústavy „Doněcké lidové republiky“.
Je možné unést a zabít ještě několik desítek lidí. Je to možné. Co se
ale změní?
Nemůžu se zbavit pocitu, že v Rusku došlo ke strašlivé psychia
trické krizi a mnozí lidé, kteří se najednou prohlásili za politiky, se
nemohou zbavit těžké ideologické schizofrenie.
Ta nemoc má své důvody: po rozpadu SSSR a ztrátě komunistické ideologie sovětského původu se různí lidé, v různé míře sečtělí
a sami sebe přesvědčující o vlastním mesiášství, rozhodli zachránit
svět. K záchraně se v sovětských dobách používaly zbraně. I dnes
je jich přebytek. Nicméně zachraňovat je vždycky nutné pod hesly,
aby vám lidé uvěřili a podpořili vás. V SSSR se zachraňovalo pod
heslem: „Mír na celém světě“. Není jasné, pod jakými se zachraňuje
teď.
Nastalo ideologické vakuum – pod hesly socialismu chtěl bojovat a umírat už jenom málokdo. A tak na pomoc přispěchali oni
„politologové“ a „odborníci“, které v sovětských dobách kvůli psy130

chické poruše nikdo nebral vážně. Teď začali nabízet nový mýtus,
kterého se chytil Kreml.
Pokud se podíváme na Putinův slovník během celých čtrnácti
let, zjistíme, že proces pátrání po nové ideologii probíhal, ale ztuha a ve velkých pochybách. První rok nebo rok a půl Putin hodně mluvil o demokracii a svobodě slova. Západ okouzleně sledoval
vystoupení „mladého ruského lídra“, těšil se na blízké soužití a spojení jedné šestiny souše do jednoho civilizovaného prostoru.
To však netrvalo dlouho. Putin uspal bdělost Západu a začal
obnovovat kdovíco. Chtěl něco velkého – od kraje do kraje. Připomínal, že rozpad SSSR byla velká tragédie, ale ne všem v postsovětském prostoru se to líbilo. SNS šťastně umíralo, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti nefungovala, Šanghajská organizace
pro spolupráci usnula v pevném objetí Číny, k Eurasijskému ekonomickému svazu se připojily jenom dva státy, ostatní se opatrně rozhlížejí. Míň a míň je zájemců o to být účastníkem a pozorovatelem
toho, jak se Putin stane velikým a mocným.
Političtí schizofrenici nenechali Putina na pokoji a on se vzdal.
Pochopil, že jiná spolehlivá cesta na vrcholek slávy sběratele zemí
nevede. Pokud státy nechtějí být znovu sovětské, budou ruské.
Dokonce i když ty státy vůbec ruské nejsou a nikdy nebyly. Avšak
schizofrenici Putinovi něžně šeptali – jen do toho, neboj se, uděláme ti plán, napíšeme ti program, splácáme ti nějakou ústavu
a pomůžeme ti i s lidmi. Ještě štěstí, že schizofreniků je ve velké
zemi vždycky statisticky hodně.
Když se člověk dívá na to, co se děje na východní Ukrajině,
vkrádá se ještě jeden dohad. Možná je to takový Putinův plán: chce
se zbavit všech – levicových i pravicových radikálů, monarchistů
i limonovců, fašistů i kurgiňanců, milovníků střelby i profesionálních lhářů? Přece není možné, aby z hromady lidí s různými názory
a diagnózami bylo něco kloudného. Nebo se Rusům přece jen stále
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nedaří zadusit v sobě staletou touhu dobývat a potlačovat? A vymyslet konečně vlastní mlýnek na maso nebo vysavač.
P.S. V textu jsou uvedeny úryvky ze skutečných dokumentů –
z textů Sergeje Kurgiňana a projektu ústava „Doněcké lidové republiky“. Pokud nevěříte, ověřte si to na internetu.
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P U T I N A I SL ÁM

Několik dní před posvátným měsícem ramadánem pracovníci ruských tajných služeb na Krymu vtrhli do madrasy háfizů v obci
Kolčugino v Simferopolském okrese a pedagoga Ajdera Osmanova odvezli na dvouhodinový výslech. Jak prohlásil muftí Duchovní
správy muslimů Ukrajiny Said Ismagilov, kromě toho, že okupační vláda otevřeně pronásleduje věřící, snaží se také rozštěpit muslimskou obec. Soudě podle událostí, důvod mají ruské tajné služby
typický: „Na Krymu se objevil islámský extremismus, který podporuje a financuje Ukrajina.“ Rusko obnovuje sovětské tradice kontroly nad náboženskými obcemi.
Filmovému studiu Tadžik-film se v sovětských časech říkalo
Basmač-film. Je to hrubý, ale velmi přesný vtip. V Tádžikistánu se
natáčela většina sovětských filmů o „basmačích“ – o vousatých mužských s hrozivýma očima, v barevných chalátech a turbanech, které
likvidovali udatní rudoarmějci. Ve skutečnosti naopak „basmačové“ do konce třicátých let likvidovali rudoarmějce. Avšak sovětská
propaganda potřebovala „vítězství“ a „spravedlnost“. To si mysleli
na oddělení propagandy ÚV KSSS a ve Státním výboru SSSR pro
kinematografii, a proto měli režiséři a herci hodně práce.
Pokud porovnáme počet filmů o vítězství nad nepřáteli sovětské
moci, filmy o „basmačích“ budou na prvním místě. Zaprvé „basmačové“ jsou záhada a likvidovat záhadu je oblíbená činnost sovětské propagandy. Zadruhé se vylepšoval starý obraz „mohamedána“,
odvěkého nepřítele ruského lidu, který pocházel ještě z carských
časů. Na jedné straně i v SSSR žili muslimové, na druhé, jak se sna-
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žila objasnit propaganda, jsou sovětští muslimové a jsou antisovětští. Srovnání podobné demenci.
Sovětský svaz měl vždycky hodně vnitřních nepřátel. Po celá
dvacátá a třicátá léta prakticky ve všech částech sovětského impéria
existovalo hnutí odporu proti bolševické moci. Povstání následovala jedno za druhým. Obyvatelé odmítali novou moc, která začala
ničit jejich dějiny, kulturu a náboženství. Střední Asie a muslimská část Kavkazu byly pro bolševiky tou nejtěžší zkouškou. Povstání potlačovali surově, bylo hodně obětí. Z rodných domovů byly
vyhnány miliony lidí, posléze se z nich stali uprchlíci.
V čele sovětské vlády stáli většinou lidé ze středního Ruska,
a protože se prohlašovali za ateisty, usoudili, že obyvatelé by měli
přijmout heslo „náboženství je opium lidu“. Nová bolševická ideolo
gie se zakládala na odmítání veškeré minulosti, především náboženství. Součástí taktiky sovětské moci byla likvidace chrámů bez
ohledu na vyznání. Do vzduchu se vyhazovaly a ničily se kostely,
synagogy, buddhistické dacany i mešity.
Islám byl pro bolševiky vychované v křesťanských a částečně
v židovských rodinách nepochopitelným náboženstvím s nepochopitelným jazykem a obřady. Stejné to bylo v období okupace severního Kavkazu v 18. století a pokračovalo to i v 19. století ve Střední
Asii. Rozdíl mezi koloniální mocí carské administrativy a bolševiky
spočíval v tom, že gubernátoři a místodržící po potlačení odporu
islám nelikvidovali, ale snažili se ho přizpůsobit správě říše. V první
Státní dumě byla muslimská frakce, ruská aristokracie vítala muslimské rody a klany, rozdávala knížecí tituly a vojenské hodnosti.
Carská administrativa byla sice koloniální, ale pokoušela se
navázat vztahy s okupovanými muslimskými národy: správcové
újezdů měli povinnost studovat místní jazyky a z mnohých úředníků se stávali známí badatelé v oblasti dějin a přírody Střední Asie.
Pravoslavný kněz Nikolaj Ostroumov v roce 1883 začal v Taškentu
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vydávat první noviny v turkickém jazyce (starouzbečtině) – Turkes
tánské domorodé noviny –, překládal a vydával díla ruské literární klasiky. Obyvatelé na oplátku kolonizátorům projevovali úctu
a uznání, značná část pravoslavných chrámů v Turkestánském kraji
byla postavena za muslimské milodary.
S příchodem bolševiků se všechno začalo kardinálně měnit.
Koloniální politiku vystřídala ideologie založená na likvidaci kultury a náboženství. Oddíly komisařů objížděly města a kišlaky,
pátraly po knihách psaných arabsky, domnívaly se, že jde výhradně o náboženskou literaturu. Spolu s Koránem v ohništích plály
rukopisy i tištěné knihy s literární klasikou a vědeckými traktáty.
K mešitám a madrasám se chovali stejně jako ke kostelům v Rusku – vyhazovali je do povětří a ničili.
Nová ideologie vymycovala tradice, které se formovaly po staletí. Vybavujete si fotografie ze třicátých let, na kterých po Rudém
náměstí pochodovali sportovci, chlapci a dívky v trenýrkách a tílkách? Na takové přehlídky sváželi mládež ze Střední Asie a trvali na
tom, že tak se obyvatelé snadněji rozloučí s „náboženskými předsudky“. Komisaře nenapadlo, že násilí páchané na základech může
vyvolat nespokojenost a odpor. Stejně jako to, že se ve středoasijských městech objevily továrny na výrobu vodky, že byly zakázány
muslimské sňatky „nikah“, obřady obřízky a zádušní modlitby.
Opozice komunistické moci a islámu existovala vždycky. Udržení tradic se ve valné míře stalo údělem podzemí – nehledě na
pronásledování ze strany KGB existovaly tajné školy studia Koránu, potají se prováděly muslimské obřady. Ve skutečnosti ve Střední Asii po celou sovětskou dobu existoval pokrytecký vztah ke
komunistické ideologii a tradicím předků: straničtí tajemníci si
zvali mullu, aby jim nad zesnulým příbuzným pronesl pohřební
modlitbu „salát al-džanáza“, v práci však byli pevnými leninovci
a marxisty.
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V posledních měsících existence SSSR tádžičtí muslimové
vystoupili s legislativní iniciativou, aby se uzákonily základy několika náboženských tradic. Například navrhovali, aby se v řeznictvích zakázal prodej vepřového a aby se uzákonilo právo žen vybrat
si, zda budou nosit hidžáb, nebo ne. Tehdejší předseda Nejvyššího
sovětu návrh zákona zamítl, načež kazijat (muslimská správa) vydal
„fatvu“ – náboženské nařízení, které zakazovalo pohřbívat členy
KSSS podle muslimského obřadu. Po nějaké době klečel předseda
parlamentu na kolenou a žadonil o zrušení zákazu. Tradice zvítězila nad pokrytectvím.
Kreml ve vztahu k církvím provádí politiku ÚV KSSS a KGB.
Po rozpadu SSSR muslimové stejně jako představitelé jiných církví začali už bez obav obnovovat chrámy a náboženské vzdělávací instituce. Tento proces podporují obyvatelé, kteří nezapomněli tradice předků. Devět let Jelcinova prezidentství znamenalo pro
muslimy relativní klid. S nástupem Putina se vrátila kontrola nad
náboženskými organizacemi a vzdělávacími institucemi. Důvod
je stejný jako v Sovětském svazu – nepochopení a strach. Putinské
čekisty dnes stejně jako dřív komunisty ze všeho nejvíc znepokojuje
„umma“ – muslimská obec, její semknutost.
Politika Kremlu ve vztahu k muslimům se jen málo liší od jeho
vztahu k pravoslavným. Cíl je stejný – pokud náboženské vyznání spojuje hodně lidí, musí se podřídit Putinově ideologii. Putin
s patriarchou Kirillem vytvořili naprosto ideologický tandem:
Putin o velkých svátcích navštěvuje chrám, má zpovědníka s velmocenskými názory, kněží se netají svojí podporou ideologie „velikého Ruska“. Putinovi se zdá, že si dokázal podřídit všechny – na
slavnostních recepcích vedle sebe usazuje patriarchu Kirilla, vrchního rabína Berela Lazara, hlavního muftího Talgata Tadžuddina
a někdy hlavu buddhistů Dambu Ajušejeva. Vztahy mezi Kremlem
a hlavami církví jsou téměř stejné jako v SSSR, kdy vedoucí nábo136

ženských obcí schvalovali na ÚV KSSS, ale především v KGB. Putin
je pro ně teď tímto vším v jedné osobě.
Zdá se, že Putinovi se mnohé podařilo – hlavy církví s ním
pokaždé souhlasí, podporují ho dokonce i v krvavých počinech.
Když došlo k okupaci Krymu, nad pronásledováním farníků
Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu a Židů se
nerozčílil ani patriarcha Kirill, ani rabín Berel Lazar. Když kozáci zaútočili na chrám, Kirill mlčel. Když zdi synagogy pomalovali
svastikou a popsali antisemitskými výhrůžkami, mlčel Berel Lazar.
Stejně vytrvale a dávno mlčí klérus a náboženští úředníci ohledně tříměsíční války na východě Ukrajiny, kde žijí pravoslavní, Židé
i muslimové.
Na začátku anexe vyrazila celá delegace v čele s předsedou
Rady muftíů Ruska Ravilem Gajnutdinem uklidnit krymské Tatary. Delegace odjela a FSB se dalo do běžné práce – pronásledování odlišně smýšlejících a věřících. Okupační vládě nejspíš došlo, že
problém krymských Tatarů se nevyřeší v loutkovém zastupitelství –
v krymské vládě. Ani přesvědčováním oficiální muslimské delegace
z Moskvy. Problém krymských muslimů je mnohem širší a globálnější a čím víc bude Putin používat sílu a nátlak, tím větší bude
odpor.
Pro Putina jsou stejně jako pro jeho sovětské předchůdce náboženská vyznání pouhým nástrojem politiky. Stále se domnívá, že
věřící je možné přetáhnout snadno na svou stranu – stačí si vedle
sebe posadit hlavu církve nebo zajít do chrámu, mešity či synagogy.
Pak se ovšem stávají trapasy jako loni Ramzanu Kadyrovovi. Ten si
spletl hlavní muslimské svátky a popřál krajanům ke svátku oběti,
když skončil měsíc ramadán. V Kremlu teď ostatně můžete narazit
na úředníky, kteří slaví Kristovo vzkříšení na Vánoce.
Putinův vztah k náboženství není definován novozákonním
rozdělením funkcí, Putin chce mít všechno – „Boží“ i „císařovo“,
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často se snižuje k oplzlostem a uráží náboženské cítění. Může si
veřejně udělat legraci z francouzského novináře a nabídnout mu,
aby se přestěhoval do Ruska, kde mu odborníci provedou obřízku.
Závěr jeho „vtipu“ šokuje svou hloupostí a hulvátstvím: „Poradím
mu, aby operaci provedl tak, aby vám už nic nevyrostlo.“ Je to hodně podobné jiné Putinově známé průpovídce – „vymáchat v hajzlu“.
Putin schválně urazil jednu z nejdůležitějších muslimských náboženských tradic, ale projevil se jako absolutně negramotný křesťan,
který netuší nic o jednom ze slavených svátků – Obřezání Páně.
Psát o Putinově vztahu k islámu je složité a nebezpečné, abychom připomínkou další z řady hloupostí ruského prezidenta
neurazili city věřících. Ještě před sto lety se zformovala sovětská tradice – co není pochopitelné a nelze aplikovat na marxismus-leninismus, musí být zlikvidováno. Houževnatý tradicionalista Putin má
k náboženské svobodě stejný vztah jako sovětský prokurátor Višněvskij k „nepřátelům lidu“. Vyrovnané a semknuté řady muslimů
obrácených tváří ke kábě, a nikoli ke Kremlu, v Putinovi vyvolávají
neklid a strach.
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PRO Č SE V RU SKU OB CHODUJE
SE SM RT Í NOV I NÁŘŮ?

Na Ukrajině je válka. Jako v každé válce i na Ukrajině umírají novináři. V Kyjevě je zabíjeli i na Majdanu, kde formálně válka nebyla,
místo toho ale byla silná touha předchozí vlády rozehnat demonstranty, použít proti nim sílu – zbraně a slzný plyn. Teď se po nějaké
době organizátoři vražd ukrývají v Rusku. Za celou dobu protestů se z Kremlu neozvalo jediné slovo ohledně pronásledování novinářů. Tenkrát to nebylo výhodné. Teď, když na východě Ukrajiny
probíhá skutečná válka a začali tam jezdit ruští novináři, je reakce Kremlu mnohem přísnější. Kreml začal volat po odsouzení nové
ukrajinské vlády a manipulovat přitom s vlastní dezinformací.
Za celou dobu konfliktu v Doněcké a Luhanské oblasti byly
uneseny a vězněny víc než dvě desítky novinářů. Z Moskvy nezazněl žádný odsudek, žádná výzva k osvobození nezákonně držených. Žádná reakce nezazněla ani poté, co separatisté začali obsa
zovat redakce novin a televizních stanic. Pro ruskou moc je to
běžné, je na to zvyklá – v samotném Rusku se zábory, útoky a vraždy
za posledních čtrnáct let staly normou vztahů moci k novinářům.
Pojem „svoboda slova“ je docela dobře možné nahradit „svobodou
slova moci“.
V noci na 30. června 2014 v Doněcku zahynul kameraman ruské televizní stanice Prvyj kanal Anatolij Kljan. Stalo se to v době,
kdy separatisté obsazovali vojenský útvar, a podle svědectví novináře Orchana Džemala vina za to, co se stalo, leží na separatistech.
Rozhodli se pořídit pro ruské novináře „obrázek“, ukázat, jak „matky vojáků“ budou od vojáků požadovat, aby se vrátili domů, aby
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dezertovali. Posadili je do autobusu a vezli k útvaru. Tam je přivítala prudká palba. Zraněn byl řidič autobusu a kameraman, který
dostal kulku do břicha.
Z Moskvy se samozřejmě začala sypat prohlášení, protesty
a hrozby. Přišel naprosto nejapný návrh prvního zástupce tajemníka Veřejné komory Ruské federace Vladislava Griba, aby ruským
novinářům byla poskytnuta ozbrojená ochranka. „Je třeba našim
novinářům zajistit ozbrojený doprovod, protože jde o zjevnou
cílenou likvidaci ruských novinářů,“ domnívá se Grib. Podle jeho
názoru „smrt novinářů na území Ukrajiny začíná být systémovou“.
Těžko si představit novináře s ochrankou, zdá se ale, že ruští úředníci docela přestali rozumět specifičnosti novinářské práce.
Ostatně Vladislav Grib není první. Před několika lety poslanec za
Jednotné Rusko a v minulosti novinář Boris Reznik navrhoval, aby
novináři byli vyzbrojeni pistolemi. Jako odpověď obránci lidských
práv úřadům navrhli, aby se pečlivěji postavily k vyšetřování okolností vražd novinářů na území Ruska, jejichž počet během Putinovy vlády přerostl číslo padesát.
Ve válce jsou novináři ve zvláštním postavení – nikdo je nechrání. Kdysi jsme se v Centru extrémní žurnalistiky snažili napsat
učebnici pro zpravodaje, kteří pracují v oblastech válečných konfliktů. Nepovedlo se to – všichni profesionální novináři, kteří absolvovali války v různých světových regionech, prohlásili, že kolegy
může zachránit jenom zkušenost. Existují však železná pravidla,
kterých se drží váleční zpravodajové po celém světě. Nenosit vojenskou uniformu, nemít zbraň, nepohybovat se na vojenské technice,
nosit helmu a neprůstřelnou vestu. Ne vždycky člověka zachrání
označení „Tisk“, protože mnozí účastníci konfliktů se bojí zveřejnění a označení se může stát terčem.
Shromáždili jsme všechny rady a vydali Příručku pro novináře
pracující v oblastech válečných konfliktů s radami, jak poskytnout
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první lékařskou pomoc, co je třeba vědět o zbraních používaných
v konfliktech, jakou pohodlnou obuv a praktické oblečení používat
v extrémních podmínkách. V příručce je dokonce kapitola o tom,
že reportéři mají znát tradice a zvyky obyvatel konfliktních oblastí.
Během první čečenské války jsme novinářům půjčovali neprůstřelné vesty a speciální filtry na čištění vody. Jistý počet životů jsme tak
dokázali zachránit.
Ale novináři umírají dál. Ve válce kulky a střely nerozlišují národnost, státní příslušnost ani status novináře – zda se jedná
o propagandistu, nebo nezávislého. Za dobu konfliktu na východní Ukrajině zahynulo už pět žurnalistů – čtyři Rusové a jeden Ital.
Vztah ruských úřadů byl ke všem těmto smrtím různý. Smrt Andreje Mironova v Moskvě nikdo nerozhlašoval, nikdo nehrozil ani
neprotestoval. Dopravili ho do Moskvy teprve po týdnu, v tichosti
pohřbili a zapomněli na něj. Protože to nebyl propagandista.
Vztah ke smrtím novinářů byl v Rusku vždycky zvláštní.
Noviná
ři umírají hodně, dvacet třicet lidí ročně; mnohá úmrtí
nesouvisejí s profesí, jedná se o zabití nebo o loupežné vraždy. Země
už je taková – pro všechny je nebezpečné v ní žít. Za dobu Putinovy vlády bylo kvůli profesi zabito přes padesát novinářů, což Rusko staví na první místo ve smutném seznamu totalitních států. Problém bezpečnosti nespočívá v tom, že novináři narážejí na agresi,
ale v tom, že úřady zločiny náležitě nevyšetřují. A v takovém případě vyvstává zcela logická otázka – proč? A pro koho je to výhodné?
Zamlčování zločinů je taktika úřadů. Jinak by bylo nutné
zatknout a soudit představitele moci, kteří mají zájem na tom, aby
novináři zmlkli navždy. Cítila Aňa Politkovská nebezpečí ze strany úřadů? Ano, a nejednou mi o tom říkala. Bála se Nataša Estěmirovová? Ano, a netajila se s tím. Každý rok v Rusku dojde až ke
sto padesáti útokům na novináře, často je veřejně před svědky mlátí. Když však zaútočí úředník, představitel moci, obvykle se trestní
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stíhání nezahajuje, nenásleduje ani pokárání, ani omluva. Beztrestnost plodí nové zločiny, což mezinárodní organizace ruským úřadům neustále připomínají.
Kdo jiný než ministerstvo zahraničí Ruska, které se nyní věnuje sepisování nových prohlášení o problémech ruských novinářů
na Ukrajině, by měl vědět o domácích problémech ve vlastní zemi.
Každoročně mezinárodní organizace – počínaje OBSE, Radou
Evropy a Výborem na ochranu novinářů a Reportéry bez hranic
konče – připomínají Sergeji Lavrovovi a Vladimiru Putinovi, že
v Rusku začíná být práce pro novináře smrtelně nebezpečná. Odpovědí je tradiční mlčení. Místo řešení vlastních problémů píší: „Na
Ukrajině pokračuje surové a absolutně nezákonné pronásledování
ruských novinářů.“
Ukrajinští pohraničníci nepustili do země několik desítek ruských novinářů. Nikoli proto, že chtěli ochránit jejich životy, ale proto, že současná ruská žurnalistika se proměnila v holou propagan
du. Valná většina z nich jede cíleně k separatistickým ozbrojencům
a dělá o nich reportáže. V zásadě je věcí každého novináře a jeho
šéfredaktora – jak, kde a proč pracuje. Propagandisté však pracují
v oblastech bojových akcí, nacházejí se mezi ozbrojenci, po nichž
pálí ukrajinská armáda. Co tady Ministerstvo zahraničních věcí
Ruské federace nechápe?
Ještě v dubnu, kdy ukrajinské úřady začaly ze země vyhošťovat
ruské novináře, ozval se Svaz ruských novinářů. „Stává se z toho
poněkud zneklidňující zákonitost. Nejprve novináři rozhlasové stanice Echo Moskvy a televizní stanice Rossija 24, nyní LifeNews.
Neustálé porušování práv novinářů, kteří nemohou plnit svou profesionální povinnost,“ rozčiloval se Ašot Džazojan. „Na sekretariátu podáme žádost Svazu ukrajinských novinářů a napíšeme o této
nepřípustné situaci dopis Turčinovovi. Zároveň připravíme výzvu
adresovanou Mezinárodní federaci novinářů, v níž popíšeme všech142

ny případy porušování práv novinářů na Ukrajině, a dopis zástupkyni OBSE pro svobodu médií Dunje Mijatovićové,“ řekl Ašot Džazojan.
Je zvláštní, že o tom mluví tajemník Svazu ruských novinářů,
organizace, která se dávno proměnila v polovládní instituci a zapomněla na existenci novinářské etiky. Nepamatuji se na jediný případ, kdy Svaz ruských novinářů od redakcí televizních stanic nebo
novin požadoval, aby přestaly manipulovat informacemi a věnovat
se neskrývané propagandě. Naopak, domnívám se, že na příštím
plese tisku oni „postižení novináři“ obdrží ceny a Putin podepíše
další výnos o vyznamenání řády a medailemi.
Zabitý Anatolij Kljan jako mnozí jiní ruští novináři pronikl na
Ukrajinu, aniž by absolvoval celní kontrolu, tedy nezákonně. Pochybuji, že o tom na ruském ministerstvu zahraničí a ve Svazu ruských
novinářů nevědí. Zpravodaje posílají jako ozbrojence a vědí, že se
jim může cokoli stát. Aby potom, pokud dojde k tragédii, mohli
psát desítky dalších prohlášení a protestů.
Když jsem dopisoval text, uviděl jsem na internetu fotografii –
zpravodaj REN TV Denis Kulag stojí v hloučku luhanských teroristů. Objímají ho a on se usmívá. Po nějaké době byl Kulag zraněn.
V Rusku jako obvykle prohlásili, že „na Ukrajině pronásledují ruské novináře“. A ani slovo o tom, že byl mezi lidmi, kteří jsou podle
trestního zákoníku Ruské federace „žoldáky“, tedy zločinci. A kdyby Denis zemřel, prohlásili by ho za dalšího hrdinu. A udělili by mu
řád. Ostatně řád mu určitě udělí – za zranění. Ale já bych mu ho
dal – „Za zradu profese“.
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P U TINOVY NE D OP S A NÉ SCÉNÁŘE

Po srpnové válce v roce 2008 v Gruzii jsem shromáždil všechny
dostupné materiály pro knihu Rusko–Gruzie: Informační válka.
Informací bylo tolik, že jsem musel knihu zkrátit a nechat na později. Až na jednu kapitolu o tom, jak se připravovala válka. Různí
analytici si zlámali kopí i pera, když si navzájem dokazovali, kdo
byl iniciátorem války. Ti nejhorlivější tvrdili, že první se pochopitelně rozhodla zaútočit Gruzie, země, která je co do rozlohy 144krát
menší než Rusko. Přičemž se rozhodla zaútočit na vlastním území,
které od roku 1992 okupuje právě Rusko. Lež plodí další lež. A tak
se to rozjelo – „klidně spící Cchinvali, tři tisíce zabitých civilních
obyvatel“.
Aby člověk popsal skutečné dějiny, je nutné se zbavit devadesáti
procent propagandy. Kdysi jsem musel odpovědět na otázku jednoho diplomata – jak číst ruské noviny? Číst se musí velmi pozorně,
protože v dnešním ruském tisku, který nemá tradici ani dějiny svobody slova, často píší, cokoli je napadne. Mimo jiné i pravdu, jakkoli to může znít zvláštně. Přesněji, vždycky se najde znalý novinář nebo „odborník“, který se rozhodne ukázat svou obeznámenost
a napíše článek, který se spíš podobá scénáři budoucích událostí.
Když jsem psal knížku o válce v Gruzii, rozhodl jsem se znovu
pročíst ruský tisk včetně agenturních zpráv, abych našel aspoň nějaké narážky na připravovanou válku. A nečekaně jsem objevil hned
několik scénářů, které vyšly v různých publikacích několik měsíců
před válkou. Například v novinách Trud 23. července 2008 psali:
„Žádné krvavé bombardování nebude. K vylidnění hlavního města Gruzie během několika dní stačí vyřadit z provozu systém záso145

bování vodou a kanalizaci. Údaji o jejich rozmístění ještě ze sovětských časů disponuje generální štáb. Kromě toho je možné vystavit
leteckému útoku elektrárny, struktury televizního a rozhlasového
vysílání, telekomunikační sítě. Důstojníci pod podmínkou anonymity doplňují, že sílu a způsob odvetné reakce bude ostatně určovat
politické, a nikoli vojenské vedení státu.“
Ještě dřív, 13. června, agentura Regnum vydala analytickou
zprávu Perspektivy války v Zakavkazí a Střední Asii. Předtím, než
ocitujeme úryvky ze zprávy, je třeba připomenout, že zakladatel
a šéf agentury Modest Kolerov byl do listopadu 2007 také vedoucím
úřadu prezidenta Ruska pro meziregionální a kulturní styky. Žádná slova ohledně „genocidy“ a záchrany osetinského národa před
„gruzínským fašismem“, o čemž posléze psala všechna ruská média,
se nepoužívala. Jižní Osetii (nebo v souladu s gruzínskou ústavou
Cchinvalskému regionu) byla soudě podle obsahu a závěrů této zprávy přichystána role nástupního prostoru, kde se mají překazit gruzínské pokusy o integraci do NATO a o kontrolu transportu ropy.
Avšak Kokojty (samozvaný prezident neuznané Jižní Osetie)
buď zprávu nečetl, nebo mu přichystali jen roli mluvčího – obránce osetinského národa zachráněného před genocidou. Všechno bylo
mnohem banálnější: kdyby se za příčinu vpádu 58. armády prohlásilo sblížení Gruzie s NATO, Kreml by se ocitl v ošemetné situaci,
protože v referendu v Gruzii, které se konalo 5. ledna 2008, 77 procent voličů dalo přednost integraci do NATO. Urychleně vymysleli
jiný důvod – záchranu osetinského národa před genocidou. Nicméně dva měsíce před válkou byly závěry analytické zprávy agentury Regnum zjevné – ruské vedení ztrácelo naději, že se mu podaří
dostat Gruzii do svého vlivu.
Tady je několik citátů ze zprávy: „Dnešním prioritním praktickým a taktickým úkolem Západu v oblasti je výstavba transkaspického potrubí, které by mohlo posílit potrubní tepny na lince
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Ázerbájdžán–Gruzie–Turecko a také plně využít překládací kapa
citu gruzínských přístavů. (…)
Poté, co se k moci dostal tým Michaila Saakašviliho, Gruzie
svou suverenitu předala USA a vzala na sebe roli plnohodnotného
nárazníku proti Rusku, který má bránit možnosti, aby se jeho zájmy
v oblasti zvětšovaly. Odsun ruských vojenských základen z Batumi
a Achalkalaki a také mnohaletá masivní protiruská kampaň zorga
nizovaná Saakašvilim Moskvu připravily o všechen vliv v Gruzii. Následkem toho se Rusko muselo od regionu fakticky izolovat,
zablokovat dopravní spojení přes kontrolní stanoviště na gruzínské
vojenské silnici a přístavy Poti a Batumi. (…)
Západ zároveň dosáhl velkého úspěchu, konkrétně když zapojil všechny tři země v regionu do režimu individuální spolupráce
s NATO a Gruzii jasně vymezil perspektivu zapojení do Aliance.
USA přímo prohlásilo, že oblast hodnotí jako území, kde mohou
být rozmístěny prvky jejich systému protiraketové obrany. (…)
Politika USA a jejich spojenců v Zakavkazí tudíž dosáhla prakticky konsolidované izolace Ruska, Íránu a Turecka. Ázerbájdžán,
Arménie a Gruzie si budou muset nakonec zvolit svou cestu v závislosti na tom, jak dopadne tento poziční boj: buď budou budovat
vlastní strategii na vlastní nebezpečí, nebo se stanou ‚drobnou mincí‘ americké strategie ‚zadržování‘, za niž nebude zodpovědné USA,
Rusko ani Írán. Volba je to zkrátka neuspokojivá. (…)“
V závěru zprávy se uvádějí strategické směry útoků proti Gruzii: „Kodorské údolí, okresy Gali, Očamčyra: Gruzie – Abcházie
(s účastí Ruska); Cchinvali – Džava: Gruzie – Jižní Osetie (s účastí Ruska).“ Tedy přesně tak, jak to proběhlo ve skutečnosti v srpnu
2008. Ruská vojska se stahovala do Jižní Osetie od 2. srpna, měnila
dislokaci po skončení vojenského cvičení na severním Kavkaze.
Plány Kremlu ve vztahu k Ukrajině se v průběhu posledních
let posuzovaly otevřeněji. Jedni vážně psali o „falešných“ dějinách
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Ukrajiny, o „nezákonně předaném“ Krymu, o „utiskovaném“ ruskojazyčném obyvatelstvu na jihovýchodě země. Nejvyhlášenější ničemové a mezi nimi i vysoce postavení tvrdili, že Ukrajinci „nejsou
národ“ a že „ukrajinština je umělý jazyk“.
Protiukrajinská propaganda se utvářela v několika směrech.
Dva hlavní – odmítnutí západní Ukrajiny a soucit s jihovýchodní.
Na „banderovské“ hysterii nebylo v zásadě nic nového. Prakticky
po celou sovětskou éru, počínaje rokem 1939, propaganda sovětským měšťákům předkládala vnitřní nepřátele – obyvatele Rudou
armádou okupovaného Lotyšska, Estonska, Litvy, západních oblastí Ukrajiny a Běloruska. Až do rozpadu SSSR tam podle sovětských
lidí žily „protinárodní živly“, které neuznávaly sovětskou moc.
Současná ruská propaganda se snažila ve společnosti tuto náladu udržet, a když mluvila o Ukrajině, schválně oddělovala „naše“ –
z Donbasu, Oděsy a Mykolajivu, od „cizích“ – obzvlášť ze Lvova,
Ivano-Frankivsku a Ternopilu. V Rusku dodnes podporují toto
bipolární schéma, pokoušejí se ruské občany přesvědčit, že celá
Ukrajina žít dohromady nedokáže. Podobně se propaganda snaží ovlivňovat ruskojazyčné obyvatele pobaltských států a ponižuje
obyvatele původní.
Zatímco s Ukrajinou se o hlavy bojovalo vždycky, situace na severu Kazachstánu se udržuje úsilím nejstaršího prezidenta
nomenklaturního postsovětského prostoru Nazarbajeva, který si velmi dobře uvědomuje nebezpečí šířící se z Kremlu. To neznamená,
že ruskojazyční obyvatelé nemají šovinistické nálady, zatím se však
cítí pohodlně: jak kvůli Nazarbajevovu lavírování mezi jazykovými
problémy, tak díky vysoké životní úrovni, vyšší než v Rusku. To ale
neznamená, že by se Kreml vzdal svých nároků. Někteří politici pravidelně uvádějí část Kazachstánu jako území „ruských zemí“.
Četba ruských novin a webových stránek je těžká práce, která
škodí psychickému zdraví. Je však nutná k pochopení a předpově148

zení dalších kremelských choutek na sousední území. Podle staré
sovětské propagandistické tradice ruští političtí stratégové do médií
pravidelně vypouštějí informace nebo vlastní „analytické zprávy“,
aby si ověřili nálady ve společnosti. Sociologové čas od času prověřují veřejné mínění, které zase závisí na síle a výraznosti informačního útoku či délce informační války. Rusové například „přestali
mít v lásce“ Gruzínce hned od prvních dní války, poté, co v ruské televizi začali mluvit o „třech tisících klidně spících obyvatelích
Cchinvali“. Stejně rychle přestali mít rádi také „Ukrajince“ – a znovu kvůli televizi.
Pokud Putin vydrží po ukrajinské kampani ve funkci, neuklidní se a bude pokračovat ve „sbírání ruských zemí“. Je důležité číst
pozorně ruský tisk, poslouchat televizi a sledovat zprávy na inter
netu. Ruští politici jsou jako vždycky upovídaní a samolibí – nebezpečí bude možné zaznamenat. Gruzínská lekce má pomoci učinit
včas opatření proti ruské agresi.
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UM Ě L Á Z E M Ě RUSKO

Když jsem jezdil do pobaltských států – Lotyšska, Litvy a Estonska –, seznamoval jsem se se starými předky svých přátel:
s babičkami a dědečky, kteří se narodili a vyrostli „ještě před bolše
viky“. Pamatovali si dřívější život, vpád Rudé armády, deportaci
i sovětskou propagandu, a nakonec se dočkali nezávislosti svých
zemí. Obyvatelé těchto států a také obyvatelé okupovaných západních oblastí Ukrajiny, Běloruska a Tuvinské republiky byli – mezi
posledními – připojeni víc než dvacet let po bolševické revoluci,
kdy už na většině území SSSR vyrostla celá generace sovětských
lidí. V podobné situaci se ocitli také obyvatelé zemí „východního
bloku“, které byly na konci druhé světové války osvobozeny Rudou
armádou, následně prohlášeny za socialistické a, jak se tehdy zdálo,
napevno připojeny k Sovětskému svazu.
„Měli jsme štěstí,“ říkali Lotyšové, Poláci a Češi, „babičky
a dědečkové nám vyprávěli, jaké to bylo před tím, než nás násilně nacpali do socialistického tábora.“ V osmdesátých letech v Praze
na každé větší budově visely obrovské transparenty: „Se Sovětským
svazem na věčné časy“. Od svých českých disidentských přátel jsem
slyšel vtip – ukazovali na transparent a říkali: „A ani o vteřinu
déle.“ V těch dobách Československo připomínalo centrum Moskvy – v obchodech byly potraviny a „mluvící hlavy“ komunistických lídrů v televizi neustále vyzývaly k „obraně socialismu“. Tehdy
málokdo z Čechů tušil, že je ten okamžik blízko.
V roce 1989 v Tádžikistánu vznikl Fond kultury Tádžikistánu,
jehož součástí byl program týkající se zakládání spolků národnostních menšin. V té době se už smělo dělat to, co se ještě nedávno
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kategoricky zakazovalo. Začali jsme lidem připomínat, že mají svoji kulturu a jazyk. V sovětském Tádžikistánu žilo hodně přesídlených nebo dobrovolně přestěhovaných lidí ze všech koutů SSSR,
kteří si tak jako všude své kořeny pamatovali jenom díky příjmením
a rodinným legendám, málokdo znal jazyk předků. Mnozí se divili,
že teď je možné bez obav prohlásit „jsem Osetinec“ nebo „jsem Žid“,
učit se jazyk, zpívat písničky rodné země. Lidé, kteří byli po mnohá
desetiletí odtrženi od svých kořenů, před očima ožívali a aktivně se
dávali dohromady. Natolik aktivně, že Korejci měli hned tři organizace: dvě propchjongjangské a jednu prosoulskou. Někdy to bylo až
komické: prosoulská organizace se chlubila počítači, které dostala
ze Soulu, a ty dvě ostatní ukazovaly humanitární pomoc – odznáčky s portréty Kim Ir-sena.
Lidé se pomalu a se zápalem vraceli ke kořenům. Zakladatel
ukrajinského spolku Krynycja Mihajlo Kulik byl v Tádžikistánu
snad jediný, kdo plynně mluvil ukrajinsky. Ukázalo se, že pokud
člověk každý den neopěvuje KSSS a nesnaží se proniknout do toho,
co se píše v novinách Pravda nebo říká v pořadu Vremja na ústředním televizním programu, začíná přemýšlet, proč se jmenuje Koch
a jeho soused Mamedov. Pravda, se ztrátou sovětského „internacionalismu“ začaly jiné problémy – vyjasňování vztahů s pomocí
Kremlu. Vyšlo najevo, že „družba národů“ byla jen jednou z mnoha
zástěrek, jež vytvářela sovětská agitační propaganda.
V Sovětském svazu byly minimálně dva charakteristické „internacionální“ zvyky: četné anekdoty, v nichž představitelé různých
národů byli zápornými hrdiny. Vzpomeňte si na vtipy o Čukčích.
Zadruhé, v každé společnosti dřív nebo později začali diskutovat
o národnosti přítomných i nepřítomných. Proč ta tradice pokračuje dodnes? Proč četné fobie provázejí obyvatele už téměř sto let?
Po třiadvaceti letech od rozpadu SSSR se lidé zajímají stále spíš
o národnost než o pracovní nebo lidské kvality. Stereotypy trvají
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dodnes: Tatar musí být nezbytně kdovíproč vychytralý, Žid lakomý, Ukrajinec nemůže žít bez sádla, Němec je až nepřístojně přesný
a Čečenec vás zařízne, jakmile se otočíte.
Odpověď bude velmi jednoduchá, stačí jenom nahlédnout do
dějin vzniku SSSR, a dokonce i dál – Ruské říše. Válečná tažení,
která začala před několika staletími, měla za svůj hlavní cíl okupaci, jež se skromně nazývala „sbíráním ruských zemí“. S národy
nijak zvlášť nediskutovali: většina se sama označovala za „ruské“ –
podle státní příslušnosti. Kvůli slabé komunikaci a zapojení obyvatel do státních záležitostí mluvili předkové spisovatelů Aksakova
nebo Bulgakova ještě turkickým jazykem, potom se z nich ale stali
Rusové.
Obyvatele Ruské říše spojovalo obsazené území. V Sovětském
svazu se pokoušeli vytvořit ideologii, aby to samé území udrželi.
Ale ideologie socialismu byla Kazachům a Bělorusům, Ukrajincům
i Tatarům cizí a nepochopitelná. Bolševici spojili „cukr a bič“ – násilné soužití, které předpokládalo jeden jazyk a jednu umělou sovětskou kulturu pro všechny. Ze socialismu se pokusili udělat ideo
logické esperanto. Avšak nacpat do této ideologie národy s naprosto
odlišnými kulturami, tradicemi a jazyky, národy žijící v různých klimatických oblastech, bolševici dokázali jenom na několik desetiletí.
Opravdu, co mají společného obyvatelé jedné země, například
Čukčové a Čečenci? Vůbec nic. Dokonce sami sebe nazývají docela
jinak, než jak to zní rusky: Čukčové si říkají Luoravetlan, Čečenci Noxçi. Domnívám se, že kdyby Stalin věděl, jak skončí jeho svévolné „krájení“ národních republik, vyvaroval by se ho. Po sedmdesáti letech Stalinova mimovolná chyba vyústila ve vznik nových
nezávislých států s národy, jež do té doby zcela klidně koexistovaly
a které se vzájemně lišily jazykem a původem, ale ne národností.
Kdosi udělal skvělý vtip ohledně jednoho z argumentů ruské
propagandy, proč východní a západní Ukrajinci nikdy nedokážou
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žít dohromady. Protiargument se našel jednoduchý – vždyť přece
Čukčové a Čečenci spolu žijí. Nejde ale vůbec o to, kdo a kde žije.
Na světě je málo monoetnických zemí a ve většině států světa žijí
různé národy, s různými kulturami a náboženským vyznáním.
Problém je v něčem jiném – co je spojuje.
Existuje velký počet příkladů soužití. Například ve Švédsku
a Švýcarsku. Země se starými dějinami, mnohem staršími než ruské,
dávno našly způsob a metody vzájemné úcty, ochrany práv a mechanismy regulace konfliktů. Přestože i na jejich území jsou národnostní enklávy a žijí tam národy s jinými jazyky a kulturami. Legislativní mechanismus ty vztahy reguluje. Jen ve Švédsku zkuste někoho
veřejně prohlásit za „černou držku“ nebo „šikmookého“, okamžitě vás sebere policie. Jednou jsem byl svědkem toho, jak se člověk
sovětského původu veřejně zasmál nad finskou výslovností a okamžitě po něm chtěli, aby se buď omluvil, nebo se dostavil na policii.
Ale v zemi, kde prezident posměvačně nabízí, že nechá provést obřízku, „aby vám už nic nevyrostlo“, a jeho spolubojovníci označují ukrajinštinu za „pokaženou ruštinu“, pojem loajálnosti
nebo úcty k cizí kultuře dávno neexistuje. Pramení to z dob, kdy
se „chocholům“, „přičmoudlíkům“ a dalším oficiálně říkalo „nacmeni“. To všechno se dělo v zemi, kde vládla ideologie „sovětského
internacionalismu“ a „družby národů“. Dědicové této ideologie nyní
americkému prezidentovi ukazují banán a v médiích přeplněných
xenofobií se už dávno nestydí za výraz „osoby kavkazské národnosti“. Rusové se moc diví, když se dozvědí, že v protokolech americké
policie definice bílé rasy zní „Caucasian“ – „kavkazan“.
Ostatně USA je snad nejlepším příkladem umělé země, v níž
lidé různých ras a kultur nalezli ideu, stimul, proč se spojit – svobodu. Cesta byla dlouhá, přes dvě stě let, s Divokým západem,
gangstery a mafií, se segregací a bojem Afroameričanů za svá práva. Američané si nejvíc cení vlastní svobody a je jedno, jakou máte
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barvu pleti a jaké vykrojení očí. Manhattan je kopie planety, kdy
se z jedné čtvrti, například turecké, dostanete do jiné – korejské,
čínské nebo filipínské. Sovětští lidé vytvořili svůj svět na Brighton
Beach a za nic se nechtějí vrátit zpátky, i když si v mnohém uchovávají své zvyky a vydávají ty nejneobyčejnější noviny na světě v ruštině – Večernij Ňju Jork.
Příkladů soužití v mnohonárodnostních státech je ve skutečnosti hodně a svoje štěstí zakládají na svobodách a dodržování politických práv. Zkuste si s občanem Ruska promluvit o svobodě, místo
odpovědi se vám dostane čehosi nesrozumitelného. Vznik ruského
a posléze sovětského impéria nepředpokládal svobody a práva. Dřív
svůj život odměřovali ke slávě cara a otčiny, potom vlasti a Stalina.
Hesla se ničím nelišila a předpokládala jediné – podřízenost diktátu (carovu nebo Stalinovu) na určitém území pod konvenčním
názvem „Otčina“ nebo „Vlast“.
Ochránce trůnu Dmitrij Medveděv před dvěma lety pronesl frázi: „Svoboda je lepší než nesvoboda“, a jako by se sám svých
slov lekl. Není jasné, co měl na mysli, protože následně jednal jako
přívrženec „nesvobody“. Jako ostatně také Putin, který v prvních
letech své vlády rovněž hodně mluvil o demokracii a lidských právech. Medveděv se podle všeho rozhodl blýsknout svobodomyslností, vzácným osvícením, po němž nic nenásledovalo.
Rusko je umělá země, v níž neexistují ideologie svobody a demokracie. V posledních letech Putin pečlivě a důsledně obyvatele přesvědčoval, že nejlepší systém státní moci je autoritářství a nejlepší
ideologie je „veliké Rusko“. Prostě „veliké“ – bez vysvětlení známek
velikosti. Protože heslo „jsem Rus“ nepředstavuje ideologii rovnoprávnosti v mnohonárodnostní zemi – je to šovinismus. Těžko si
představit, že by taková země mohla dlouho existovat.
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„ BÍ L É P U NČ O C HÁČ E “ RUSK É
PROPAG A NDY

Když na východě Ukrajiny vypukl ozbrojený konflikt, otevřel jsem
své staré publikace o válečné propagandě a připravil se pozorovat
mýty. Rusko, které řadu let neustále bojuje, používá dávno vymyšlenou mytologii, aby přesvědčilo obyvatele o smysluplnosti účasti
své armády v té které válce. Na druhou stranu je třeba, aby se obyvatelé definitivně na nepřítele naštvali a obvinili ho z „nelidskosti“.
Nespletl jsem se – právě z „nelidskosti“, jakkoli paradoxně zní spojení „humanismus a válka“. Obzvlášť v ruském podání.
Je zajímavé, že ruská válečná mytologie použitá v jednom konfliktu, jež se mnohokrát nepotvrdila, byla vyvrácena, se objevuje
znovu a znovu. Snad kvůli špatné fantazii, snad proto, že se propagandisté domnívají, že jednou vymyšlená lež bude stejně účinná
jako před deseti nebo dvaceti lety. Mýty je možné rozdělit do dvou
skupin: „neznámá“ letadla a vojenská technika, která se bere neznámo odkud, a pohádkové bytosti podobné skutečným lidem, které
však nikdy nikdo neviděl.
Pohádkovost válečné mytologie je zvláštní dar. Zdrojem mýtů
jsou obyčejně ruské tajné služby nebo tiskoví mluvčí vojenských
úřadů. Někdy i samotní velitelé vojsk. Takový byl ministr obrany
Ruské federace Pavel Gračev – moc rád lhal, dělal to s obrovským
potěšením.
Ve Farchadském okrese v Tádžikistánu se v polovině devadesátých let ve vší vážnosti rozhodli, že zvěční jméno generála Gračeva, a na jeho počest pojmenovali vepřín. Gračev ještě v dobách
své služby na poli okupace Abcházie rád dělal překvapené oči, když
157

odpovídal na otázky o ruských letadlech. Ta se jako UFO z ničeho nic objevovala v konfliktních zónách, bombardovala a zase
mizela. Když v roce 2004 údolí Pankisi v Gruzii opět bombardo
vala „neznámá letadla“, objevila se s odkazem na ruské tajné služby
„důvěryhodná informace“, že šlo o přetřené gruzínské letadlo, které
řídil poručík gruzínských vojenských vzdušných sil Georgij Rusteli. U obyvatel Gruzie ta informace vyvolala zoufalý smích, jelikož
takové gruzínské příjmení vůbec neexistuje.
Opravdovým profesionálem byl v druhé čečenské válce vedoucí skupiny pro styk s veřejností správy FSB Čečenska plukovník Ilja
Šabalkin. Byl to člověk s bohatou fantazií a neuvěřitelnou mírou
negramotného hulvátství a ignorantství. Nevýrazný fízl z Penzy se
najednou proslavil po celém světě, protože během druhé čečenské
války byl hlavní oficiální hlásnou troubou vojáků. Za vybroušené
lhaní si vysloužil hodnost generálmajora FSB.
Ilja Šabalkin vymyslel dva svou nehorázností fantastické
mýty, kterým se novináři naštěstí okamžitě vysmáli. Po katastrofě
s ponorkou Kursk plukovník prohlásil, že se v jeskyni v čečenských
horách našly plány jaderné ponorky, což svědčí o účasti čečenského podzemí na tragédii. Po roce plukovník Šabalkin prohlásil, že
se v čečenských horách našly i plány boeingů, což podle něj svědčí
o „čečenské stopě“ v tragédii 11. září 2001.
Také se vyprávělo o čečenských lihovarech, které „vyráběly
otrávenou vodku pro ruské vojáky“. Plukovníkovi nedocházelo, že
tak přiznal, že se vojáci opíjejí. Mýty se však obyčejně vymýšlejí tak,
že v paměti utkvívají jen klíčová slova, v tomto případě „otrava“,
o ničem jiném se už uvažovat nechtělo. Šabalkin se nechal čas od
času unést a každého půl roku oznamoval nález „Dudajevova archivu“ a „Maschadovova archivu“.
Šabalkin se jako jeho další kolegové zmiňoval o „negrech“ (protože to slovo Afroameričany uráží, budu dál používat písmeno „n“),
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kteří bojují proti ruské armádě na území Čečenska. Ve skutečnosti se však jedná o mýtus o „černých“ vojácích, který mají v oblibě
ruské tajné služby. „N“ byli všude, ve všech konfliktech posledních
dvaceti let.
Poprvé se tento mýtus objevil na začátku občanské války
v Tádžikistánu v roce 1992. Na tiskové konferenci se jednoho z lídrů proruské Lidové fronty, recidivisty s třiadvacetiletou vězeňskou
praxí Sangaka Safarova, novináři zeptali: „Je pravda, že na straně
tádžické opozice bojují černoši?“ Odpověděl: „Ano.“ „A z jaké jsou
země?“ „Jak, z jaké země? Z Afriky.“
Pak se „n“ objevili ve všech válkách. Na tom označení však
nemá být nic rasistického, mnozí šiřitelé mýtu prý chtěli zdůraznit
„importní“ původ ozbrojence nebo teroristy. Na druhou stranu, jako
teď v případě s Ukrajinou, je „n“ pochopitelně americký voják, žoldák a nepřítel. A šiřitelé znovu nechápou, že i kdyby se Američané přece jen nějakého konfliktu v postsovětském prostoru účastnili, poslali by spíš vojáka, který by se vzhledem od místních obyvatel
nelišil. Samozřejmě že byli i cizáci, jako třeba polní velitel v Čečensku Saúd Chattáb (plným jménem Sámir Sálih Abdulláh al-Suwailem), ale ten se ani neskrýval a s radostí dával novinářům rozhovory.
Mýtus o „n“ se začal na východní Ukrajině šířit prakticky od
samého začátku válečných akcí a žije dodnes. V dezinformační
činnosti prokremelských blogerů zpravidla existuje soubor mýtů
a jejich hrdinů. Na začátku představitelé Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky mluvili o velkém počtu zajatých
Američanů, které samozřejmě nikdo neukázal. Jako důkaz se uváděly fotografie amerických pasů, které lze snadno najít na internetu
nebo sociálních sítích. Igor Strelkov (Girkin) 4. srpna 2014 napsal,
že během bojů mezi Torezem a Šachtarskem byl zajat „n“. Milovník
barvitých líčení Girkin tu epizodu vyložil následovně: „A vtom se
před očima domobranců objevil zvláštní obrázek: z poklopu obrně159

ného transportéru se vynořila úplně černá postava, tiskla se k zemi
a začala se vzdalovat po dně zavlažovacího kanálu… Domobranci
ji s pískotem a štvavými pokřiky začali pronásledovat. Záhy černou
siluetu dostihli. Byl to černočerný černoch z kmene… Jméno svého
kmene nikdy neuvedl, argumentoval neznalostí ruštiny… Všechny
pochybnosti se rozplynuly, když se černoch pokusil promluvit gruzínsky. Ukázalo se, že svého času sloužil jako poradce v Saakašviliho armádě.“
Je třeba ocenit Girkinovy literární schopnosti, proč však „nahý
černoch“ neuměl „ani slovo rusky“, a když „promluvil“ gruzínsky,
Girkin mu okamžitě rozuměl, a dokonce se dozvěděl tajné informace o tom, že „sloužil jako poradce v Saakašviliho armádě“? Osud
toho „n“ je neznámý, jako ostatně i všech ostatních. Girkin, který
sloužil na Kavkaze několik posledních let, nejspíš o stejném mýtu
věděl z války v Gruzii v srpnu 2008 a ještě dřív v Čečensku. I tenkrát
ruská propaganda hodně mluvila o „Američanech černé pleti“, kteří
bojovali s ruskou armádou. A také bez důkazů i samotných „n“.
„Doklady“ předložené novinářům a televizním divákům jsou
jen dalším propagandistickým a dávno známým tahem ruských
tajných služeb, které tyto doklady sbírají nebo kradou. Na začátku druhé čečenské války se stala taková věc: v ruské televizi jako
potvrzení slov, že v Čečensku bojují arabští žoldáci, ukázali kartičku s fotografií a nápisy v arabském písmu. Majitel kartičky se
našel okamžitě; byl to starý Čečenec, který před několika lety ztratil
řidičský průkaz vydaný v Afghánistánu. Obrátil se na obránce lidských práv Sergeje Kovaljova, aby vyvrátil informaci odvysílanou
v televizi, ale marně. Vznikl další mýtus.
Na vrcholu občanské války v Tádžikistánu se mezi obyvateli
šířil ještě jeden mýtus, poměrně populární ve všech válkách. Jsou
to odstřelovačky, kterým se také říkalo „bílé punčocháče“ či „bílé
punčochy“. Mýtus jako obvykle obrostl všelijakými podrobnost160

mi o blonďatých bestiích, ovšem nejdůležitější bylo, že pocházely z Pobaltí, byly to Litevky, Lotyšky nebo Estonky. V tomto mýtu
jsou všechny podrobnosti neuvěřitelné. Zaprvé, proč „bílé punčocháče“? Copak si v nich lze představit odstřelovače, kteří mají být
„neviditelní“? Copak si lze představit, že si nikdo nevšimne člověka,
který, takto oblečený a ozbrojený poměrně velkou odstřelovačskou
puškou, několik hodin číhá v úkrytu? Stejně jako si nelze představit ženu, která v jedněch bílých punčocháčích, jako ostatně i punčochách, leží několik dní na zemi.
Druhý detail má rozhodně znepokojovat a podporovat nenávist – jsou to přece ženy z Pobaltí, tedy právě z těch zemí, kde krutě
nenávidí dobré, slušné a mírumilovné sovětské lidi. Mýtus obrůstal
podrobnostmi od války k válce. V Čečensku se například povídalo, že odstřelovačky míří vojákům nebo důstojníkům jedině mezi
nohy. Podle záměru autorů mýtu má tento detail v sovětských
lidech mužského i ženského pohlaví vyvolat k odstřelovačkám
obzvláštní nenávist.
„Bílé punčocháče“ se objevovaly jak ve válkách v Podněstří
a Karabachu, tak v Tádžikistánu a Čečensku. Barvitě a procítěně
o nich vyprávěli vysocí ruští úředníci – Vladimir Žirinovskij, Sergej
Jastržembskij, poslanec státní dumy Sergej Šavrin, generál Gennadij
Trošev, šéfredaktor novin Zavtra Alexandr Prochanov, místopředseda parlamentu Severní Osetie Stanislav Kesajev. A samozřejmě
početní novináři-propagandisté. Nedivte se, „bílým punčocháčům“
jsou věnovány filmy, knihy, a dokonce i verše. Ale nikdo nikdy ani
jednu odstřelovačku z mýtu o „bílých punčocháčích“ neviděl.
Je zvláštní, že mezi ruskými teroristy na východní Ukrajině se
dodnes mýtus o „bílých punčocháčích“ nerozšířil. Dosud nevzkřísili ani mýtus o četných jednáních v arabštině či jiných exotických
jazycích. Fantazie ruských tajných služeb možná za událostmi zaostává, možná jim došla nesmyslnost mýtů, které vymýšlejí. Zatím
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se jen Girkin vychloubá „n“ a také „pluky Poláků, Američanů
a Holanďanů“. Je to dobrý ukazatel intelektuálních schopností člověka, kterého označují jednou za praporčíka, jindy za plukovníka.
Podle mě to je obyčejný, průměrný žoldák, který si zvykl víc psát
na sociálních sítích než bojovat. Pravě takoví mají rádi mýty, které
povyšují jejich šiřitele do výšin generalissimů.
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AT E N TÁT NA J ÍDLO

Vladimir Putin překročil meze zvůle. To si nedovolily ani ty nejdiktátorštější režimy – nakukovat do lednice a zabavovat oblíbený
salám nebo sýr. Buď nás nekrmte od samého začátku jako v Severní Koreji, nebo nám to neberte. Putin se však odhodlal k strašnému
zločinu srovnatelnému nanejvýš snad s kastrací. Část občanů nadšených z boje za „ruský svět“ není proti, ale bojím se, že do Gruzie,
Běloruska a Kazachstánu budou teď ruští turisté jezdit, aby se podívali na pulty oddělení s uzeninami a sýry.
Jídlo bylo v Sovětském svazu posvátné. Jídlo nebylo, ale byli na
něj hrdí, toužili po něm, sháněli ho a skupovali, spekulovali s ním
a nakonec z něj měli i požitek. V sedmdesátých a osmdesátých
letech se sovětští celníci na letišti Šeremetěvo přehrabovali v zavazadlech cestujících z New Yorku a zabavovali fotografie pultů proslulého obchodu na Brighton Beach – International Food. Ty pulty
ani dnes nevypadají špatně, tím spíš byl pro hladové obyvatele SSSR
pohled na šťavnatý tučný salám s názvem Stalin brand naprostý
výsměch. Jako ostatně i na veškerou další produkci – párky, buřty,
sádlo, závitky a kýty. Celníci spolkli slinu a zabavili to – sovětský
člověk nemá přemýšlet o jídle, má přemýšlet o komunismu, kde, jak
ubezpečovala KSSS, bude rovněž salám i párky. Ale zatím se na ně
myslet nesmí.
Putin se rozhodl vrátit minulost, aby znovu sliboval světlou
budoucnost. Zatímco ruští občané klečí na kolenou, nesmějí jíst to,
co jedí ti, kdo stojí vzpřímeně.
Ach, ty salámové vlaky. Cestující v rukou svírali tašky s šiškami
doktorského a krakovského salámu, čerstvě vyuzeného i krvavého.
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Vraceli se do svých měst, páchnoucích hutnickým dýmem, aby se
zuby dotkli masa té lahůdky z hlavního města, aby se nechali unést
v nirváně vůní česnekového salámu a pomaličku okusovali kousíček tvrdého sýru; nezapomněli přitom předem zatáhnout závěsy
a zamknout dveře před zvědavými sousedy. Štěstí sovětského člověka bylo naplněné vůní, žaludek trávil zbytky sovětského dobytka a mozek přestával přemýšlet o leninismu a rozhodnutích dalšího
z řady sjezdů KSSS.
Všechno to jednou mělo skončit. Putin to ukončil. On, který
vyrostl na bramborách a tuřínu, věděl, jak zhoubný vliv mají dobré
potraviny na vědomí „ruského světa“, jak pomalu, ale jistě spolu se
sýrem Valio do vědomí ruského občana, který se zvedá z kolen, proniká nákaza kapitalismu a západního imperialismu. Jediný pohled
na sýr Dorblu připraví ruského dělníka a rolníka o víru ve vítězství
Novoruska.
Když zbytky ruské armády v roce 1917 podlehly kouzlu bolševiků, revoluční vojáci a námořníci ocenili nové možnosti a vrhli se rabovat obchody a sklady, podvědomě chápali nerovnost mezi
ideologií marxismu a jídlem zadarmo. Když jídlo došlo, objevily se
kolchozy – mytické spolky lidí omámených snem, které měly produkovat potraviny, ale neměly je konzumovat. Komisaři dobíjeli
zbytky kulaků, skutečných výrobců potravin, a kolchozníci pracovali na hodného strýčka Stalina, který slíbil, že je nakrmí, ale ne
hned, až ve světlé budoucnosti.
Tak žila obrovská země – ve snech, frontách a v nedostatku.
Vedení si zakládalo zvláštní rozdělovny a s radostí pojídalo to, co
zakazovalo jíst ostatním. Kdysi jsem našel pozoruhodný dokument
ze třicátých let o stravování sovětských úředníků. Byli rozděleni na
kategorie „A“ a „B“ s různým sortimentem potravin, které se vydávaly na lístky, a papirosami, tabákem a alkoholem nezbytnými pro
život. V sovětských nomenklaturních jídelnách se úředníci s různý164

mi kategoriemi stravovali zvlášť – kategorie „A“ měla o dvě deka víc
masa, másla, sýru i luštěnin.
Co si pamatuji sovětské časy, byl to věčný boj o jídlo. A snad do
konce života nezapomenu slovník bojovníků o jídlo. „Vrhnout“ – to
neznamenalo zbavit se nepotřebného, byl to naopak boj o nezbytné, znamenalo to, že něco přivezli do obchodu. „Do jedněch rukou
nedávat“ – ne proto, že by to bylo horké nebo radioaktivní, ale proto, že dvě stě kilo párků na obec o pěti tisících obyvatelích nestačí.
Za recept Coq au vin, kohouta na víně, který jste si přečetli v nějaké
knížce, vás mohli ve frontě na maso do polévky zmlátit a ve třicátých letech dokonce zastřelit jako francouzského špiona.
Maso do polévky – to je sovětská píseň, to jsou slova, která se
vryla do paměti sovětského člověka navždycky. Maso do polévky
zámožní lidé kupovali psům, většina obyvatel SSSR z něj ale dělala
mistrovské kousky sovětské kuchyně – vařili je, vyvařovali, přidávali
brambory a zelí, pohanku (když ji sehnali) nebo nudle (když je vrhli
na trh). I maso do polévky se muselo sehnat – byl to složitý technologický proces. Člověk, který si toužil uvařit polévku z kostí, musel
brzo ráno přijít k obchodu, zpozorovat tam dav lidí se stejnou touhou, napsat si inkoustovou tužkou na dlaň pořadové číslo, vyspat se,
přiběhnout a pořídit. A pak musel s pytlíkem se zbytky kostry hovězího dobytka přitištěným k hrudi přiběhnout domů a cestou odhánět
pouliční psy, kteří kdovíproč rovněž to maso do polévky milovali.
Myslíte si, že v SSSR populárním slovem byl „sputnik“ nebo
„počítač“? Nic takového, každý školák prvního stupně znal slovo nedostatek líp než Leninovu práci Dětská nemoc „levičáctví“
v komunismu. Slovo nedostatek nebylo oficiální, bylo dokonce zakázané. Ale bylo, jako byl sám nedostatek. Nedostatek byl stavem
sovětského člověka, který věděl, že na světě existuje cerbulát, ale
nevěděl, jak vypadá. A když věděl, jak vypadá, tak nevěděl, kde ho
koupit.
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Jak říkával antisovětský humorista Arkadij Rajkin, nedostatek
je motor pokroku. Kdyby nebyl nedostatek, sovětští lidé by neměli
důvod žít ke slávě světlé budoucnosti. Existovali lidé, kteří záměrně jezdili do Moskvy, aby se podívali do Jelisejevova obchodu, aby
věděli, jak nedostatek vypadá. A pokud si myslíte, že do Moskvy
se jezdilo jenom proto, aby si člověk zašel do Leninova mauzolea,
hluboce se mýlíte. Řada lidí navštěvovala Moskvu, aby se v praxi
přesvědčila, jak si Lenin představoval komunismus na zvlášť vzatém
území. Ti nejuvědomělejší lidé šli nejdřív do mauzolea a potom do
obchodů, aby sousedům z vesnice pověděli, co je to „světlá budoucnost“. A možná jim i ukrojili kousek salámu.
V SSSR se jídlu věnovaly písničky a pověsti, verše a romány, filmy a představení. To znamená, že se o něm hodně mluvilo, zpívalo
a recitovalo, a přece ho nebylo dost. A proto obyvatelé žili z pytlů: tři pytle brambor na zimu, pytel cukru a luštěnin – pro každý případ, co když se sovětským vůdcům něco nepovede. A téměř
v každé rodině měli na poličce barevně ilustrované knihy, například Knihu o dobrém a zdravém jídle. Občas se sešla celá rodina,
aby si v ní zalistovali, početli a prohlédli si fotografie. A málokdo
věděl, že všechno to jídlo vyfotili ve svatyni SSSR – v Hospodářské
správě Kremlu, v místě, kde vůbec neznali slovo nedostatek a kde
věděli, kde co sehnat.
Putin se ani netají, že chce obrodit SSSR. Aspoň v nějaké podobě. Pokud jde o území, moc se mu to nedaří, a tak se rozhodl vrátit se k opravdové minulosti – k nedostatku. Je to správné – sytý
sovětský člověk nikdy nepřemýšlí o plánech strany a vlády. Myšlenky na stát se objevují jenom v hladovém stavu a během zapomenutého procesu shánění. Vždyť přece naši předkové zapomněli, jak
žila Ruská říše v proslulém roce 1913. Zapomenou i sýr Roquefort.
Protože je to třeba! Řekl to Putin.
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N E P OT Ř E BNÁ S VOB ODA

Asi před devíti lety jsem se dostal do strašné situace: několik dní
jsem nedokázal vysvětlit studentům University Miami ve státě
Ohio, co je to ruská svoboda slova. Mladí Američané za žádnou cenu nemohli pochopit, proč jsou v ruském trestním zákoníku paragrafy, na jejichž základě je možné zavřít novináře do
vězení, a proč, když v Rusku vraždí novináře, nikdo nejde do ulic
a neprotestuje, a taky proč novináři mlčí, když úřady zavírají jejich
noviny, časopisy, televizní a rozhlasové stanice. Abych vysvětlil stav
společnosti, která je tak lhostejná ke svobodě, musel bych převyprávět dějiny Ruska minimálně posledních pěti šesti století. Řešení se
našlo nečekaně: před další z řady přednášek jsem vymyslel krátkou
pohádku s čitelnými hrdiny a pochopitelným koncem.
Představte si velkou zoologickou zahradu. Různá zvířata reprezentují běžná povolání. Například vlci jsou novináři. První ředitel
zoologické zahrady se jmenoval Lenin, druhý pochopitelně Stalin,
následoval Chruščov a po něm přišel Brežněv. Vlci žili v klecích
bezstarostně – dvakrát denně je krmili, uklízeli po nich a starali
se o ně, jedinou povinností vlků bylo předvést se před návštěvníky zoologické zahrady, pro výstrahu měli několikrát zavrčet nebo
zavýt.
Jednoho dne nastoupil nový ředitel zoologické zahrady, který se jmenoval Gorbačov, ten otevřel klece a řekl: „Vlci, teď máme
perestrojku a glasnosť, můžete být svobodní.“ Vlci vyskočili z klecí
a rozběhli se, kam je oči vedly. Někteří do lesa, jiní do polí – radovali se ze svobody. Po nějaké době pohubli, břicha se jim zatáhla,
byli hladoví. Narodili se v zoologické zahradě a nikdo je nenaučil
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lovit. Nový ředitel zoologické zahrady jménem Putin se škodolibě
podíval na hubené vlky, kteří se potulovali kolem zoologické zahrady, otevřel klec a navrhl, aby se vrátili ke krmení dvakrát denně
a nicnedělání. Vlci se vrátili.
Studenti si to vyslechli a vypadalo to, že nakonec pochopili.
Jedna studentka se zeptala: „To přece není svoboda?“ Ne, to není
svoboda, je to taková společnost, kde být svobodný je neznámý stav.
Svobodu slova chápou jako „svobodu psát všechno, co je napadne“
a politické svobody záleží na tom, co jim nařídí. „Co poručíte?“ ptaly se postavy v ruské literatuře, když se obracely k člověku s vyšším postavením nebo z vyššího stavu, na němž vlastně tazatelova
svoboda závisela. „Co poručíte?“ říkávali poddaní rolníci a po nich
to opakovali jejich potomci, kteří byli po zrušení nevolnictví v roce
1861 jakoby svobodní. Ale do té doby, za tři sta let otrocké existen
ce, vyrostly dvě desítky generací, které svou „svobodu“ definovaly
panovačným okřiknutím a podřízeným životem. A kolik rolníků
propadlo panice proto, že jim byla darována svoboda, neuměli
a nechtěli jí disponovat. Snazší bylo smekat čepici před pánem
a spokojit se s tím, co pán dovolí.
Když ruští liberálové v 19. století psali svá díla, v nichž se tázali: „Co dělat?“ a „Kdo je vinen?“, neznali odpověď, ale chtěli vidět
Rusko takové, jak si představovali Evropu – čisté, krásné, vzdělané
a kulturní. Takové jako Švédsko, kde zákon o svobodě tisku přijali už v roce 1766. A v Polsku o něm diskutovali ještě dřív – v roce
1532. Libertariáni rozpracovávali svoje názory a teorie ekonomické
svobody od konce 18. století, zatímco v Rusku, v tom současném,
před pouhými šesti lety předseda Ústavního soudu Ruské federace Valerij Zorkin označil koncepci „libertárního práva“ za zvrhlost.
Vzájemné nepochopení Evropy a Ruska je věčné neštěstí dvou
naprosto odlišných hodnotových systémů a vymožeností. To, co
je v Evropě nezpochybnitelné – právo na svobodu slova, volební
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právo, právo na ekonomickou svobodu, se v Rusku vnímá z pozic
19. století, z té doby, kdy poddaný rolník a dělník museli svobodu
nenávidět. S ruskými nevolníky to bylo jednoduché. Rusko začalo mít problémy až se záborem území. Ruští panovníci získávali
nejen nové země, řeky a mořské prostory, ale i lidi, kteří se vzpírali
potlačení svých svobod, tradic a zákonů. Okupované země a národy mohly na nějaký čas uklidnit pouze krvavé a kruté války, vraždy
milionů lidí, jejich vyhnání z rodných zemí.
Krvavé dějiny Ruské říše nejsou žádnou nabubřelou definicí událostí posledních staletí. Bylo snazší zbavit se lidí, kteří kladli
odpor jako Čerkesové a Abcházci, než se je pokusit naučit otrocké existenci. Po celá ta staletí se k lidem chovali jako k nutnému
zlu, potlačovali jejich tradice, ničili jejich kulturu a likvidovali jazyky. K sovětské části imperiálních dějin vládci jedné šestiny souše
už přistoupili jako připravení kolonizátoři, dobíjeli všechno, co si
okupované národy uchovávaly a předávaly z předků na předky.
Okupanti nedokázali potlačit to hlavní, co v sobě lidé udržovali –
touhu být svobodnými.
Během jednoho dne rusko-gruzínské války v srpnu 2008 jsem
sešel do suterénního obchůdku v centru Tbilisi, abych si koupil
vodu a nějaké jídlo. Přistoupila ke mně postarší Gruzínka a pronesla větu, na niž nikdy nezapomenu: „Když jsme my Gruzínci tak
špatní, proč jsou oni ještě horší?“ Kdo jsou „oni“ bylo i tak jasné, ale
samotná věta vyjadřovala veškerý vztah Gruzínců k ruské okupaci.
Neexistuje těch dvě stě let společného života a „všeobecného šťastného soužití“, jak ubezpečovali v sovětských učebnicích. Lidé mají
historickou paměť a ta jim nedovoluje, aby zapomněli na to, co se
před dvěma stoletími stalo.
Historická paměť se probouzí u řady Gruzínců, Ukrajinců,
Moldavanů, Kazachů, Tádžiků, Tatarů a Čečenců. V té paměti je
uchováno to, co se pečlivě skrývalo – zavraždění předkové, vypá169

lené aúly, kostely a mešity vyhozené do vzduchu, deportace, represe a popravy zastřelením, urážky jazyka i kultury. Pocit svobody se
však udržoval neustále.
Tenkrát, před šesti lety, jsem se vrátil z Gruzie do Moskvy
a několikrát jsem se pokusil převyprávět ta slova staré Gruzínky,
aby Rusové pochopili, co jejich vláda natropila. Ještě před několika měsíci s chutí pojídali ořechy navlečené na niti a obalené ztuhlou hroznovou šťávou – „čurčchelu“, kterou jsem jim přivezl, pili
gruzínské víno, poslouchali nová cédéčka s gruzínskou hudbou,
ale teď mezi námi vyrostla ohromná zeď nedůvěry, nenávisti a zlosti. V jediném okamžiku začali nenávidět Gruzínce, jako kdyby ti
mrňaví dirigenti v Kremlu mávli rukou a lidé mrknutím oka zblbli. Tehdy mi definitivně došlo, že milovat a druhý den nenávidět se
dá jenom cizí. Milovali, protože se toho zmocnili, začali nenávidět,
protože jim řekli: „Dost, máme dost vaší falešné lásky.“
Budiž. Gruzínci jsou Kavkazané s kulturou nepochopitelnou
pro Rusy a s naprosto pro ně nesrozumitelným jazykem. Ale co se
stalo s Rusy, že najednou přestali mít rádi Ukrajince? Nic – stále
totéž co s Čečenci a Gruzínci: chtěli být svobodní, jenže občané
Ruska to nechtějí. Občané Ruska se teď chovají jako zlý a agresivní
chlap, kterého pravidelně opouštějí ženy, neboť se ho bojí, protože
jim ubližuje život s opilcem a flákačem.
Občané Ruska nenávidí svobodu, nechápou ji. Svobodu, která
dovoluje žít a přát svobodu bližnímu. Svobodu, která dovoluje pracovat a vydělávat. Svobodu, která zbavuje síly, agrese a tupého útlaku.
V nedávné minulosti došlo ještě k jednomu pokusu o osvobození. Michail Gorbačov vyhlásil „glasnosť“ a „perestrojku“, dovolil
říkat pravdu a vyzval ke „konsenzu“. Ten byl naprosto nepochopitelný pro lidi, kteří žili několik století v ideologickém a ekonomickém otroctví. Svobodu nepřijali, lekli se jí. Protože svobodu nelze
darovat, je třeba za ni bojovat.
170

Udělejte malý experiment. Vezměte texty státních hymen,
vždyť hymny jsou odrazem mentality a kultury národů, jejich snah
a tužeb. Porovnejte hymny Gruzie, Ukrajiny a Ruska a pochopíte,
co je v srdci Gruzínce, Ukrajince a Rusa. V ukrajinské hymně se
třikrát zmiňuje slovo „svoboda“ a jednou „volnost“. V gruzínské
se „svoboda“ zmiňuje třikrát, a konec nenechává pochyb o tom, co
hymna hlásá: „Dideba tavisuplebas, tavisuplebas dideba!“ – „Je čas
vzdát svobodě slávu! Svobodě slávu je čas vzdát!“ V ruské hymně se
slovo svoboda vyskytuje jen jednou, a to jako přídavné jméno, které
nemá vztah k lidem.
Rusko se možná jednou zbaví Michalkovovy imperiální hymny
a přijme „svobodu“ jako nutnost a nezbytnost pro každého člověka.
K tomu je třeba pochopit každého, kdo žije v sousední zemi, jehož
předky okupovali před pěti sty lety nebo později. V ruské ústavě lid
znamená moc. Zatím je všechno naopak – moc likviduje lid, který
pokorně čeká, až mu dovolí stát se svobodným. To se však nestává.
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Jeden z nejtrvalejších sovětských mýtů je, že SSSR bylo rájem pro
„bratrské národy“. Mýtus poklidně existoval podporovaný propagandou, za níž se skrývala ta nejděsivější historie impéria. Knihy
a filmy sovětské doby utvrzovaly lidi v tom, že na stavbě socialismu
a komunismu překáželi četní nepřátelé. Zaprvé se přitom nevysvětlovalo, že nepřáteli byla převážná část obyvatel, za druhé se skrý
valo, že vzpoury, povstání a protesty probíhaly po celých čtyřia
sedmdesát let existence SSSR. Pokud ale nahlédneme hlouběji
do historie, zjistíme, že tradice odporu moci se objevila mnohem
dřív. Od té doby, co se Moskevské knížectví najednou rozhodlo, že
se stane velmocí, a neustále zabíralo nové a nové země. Obyvatelé
zabraných území se bránili, nechtěli se podřídit novým pravidlům.
S rozpadem SSSR vešla ve známost mnohá fakta. Například ve
vztahu ke Gruzii v sovětské historiografii vytvořili naprosto blažený obrázek – po podpisu Georgijevského traktátu v roce 1783 král
Erekle II. otevřel dveře Ruské říši. V traktátu ve skutečnosti nestojí
nic o tom, že by se Gruzie dobrovolně stala součástí Ruské říše, řeč
je v něm pouze o politické záštitě. V roce 1801 ruský car Pavel I.
podepsal manifest o připojení Kartlijsko-kachetského království,
odvolával se přitom na prosbu v té době již zemřelého krále Gior
giho XII. a nevšímal si následníků trůnu, kteří protestovali proti
záboru Gruzie. O deset let později bylo k impériu připojeno také
království Imeretie.
V ruské Wikipedii se skromně uvádí pouze jedno povstání Gruzínců proti ruským okupantům v letech 1905–1907. Odpor
ve skutečnosti začal prakticky okamžitě po anexi. První povstá173

ní vypuklo v Kiziki už v roce 1802 a zúčastnilo se ho několik tisíc
Gruzínců. O dva roky později povstání zachvátilo horské oblasti
Kartli, při potlačení zahynulo několik tisíc lidí, zatčeno bylo přes
tři sta. V roce 1812 se odehrálo kachetské povstání, ve stejném roce
šest tisíc Gruzínců bojovalo s okupačními vojsky u vesnice Šilda
a v Šatili. V roce 1819 došlo k povstání v Imeretii a Rače, v roce
1820 proběhlo povstání v Kutaisi. Do roku 1918, dokud Gruzie
nevyhlásila nezávislost, došlo k pětadvaceti vzpourám, povstáním,
protestům a střetům.
Demokratická republika Gruzie existovala od roku 1918 do
roku 1921. Nezávislost Gruzie uznalo Sovětské Rusko 7. května
1920 a po desíti měsících zemi obsadila Rudá armáda. Avšak ani
tehdy Gruzínci nenechali na pokoji tentokrát už sovětskou moc:
v roce 1924 vypuklo v celé Gruzii povstání surově potlačené bolševiky. Nepokoje a protesty proti sovětské moci provázely celé dějiny
Gruzínské SSR. Ve třicátých letech začaly masové represe, na začátku čtyřicátých let – zatýkání a masové popravy aktivistů národního hnutí, v roce 1949 – masové represe proti studentům a učitelům
tbiliské univerzity, v roce 1951 bylo na Sibiř deportováno dvacet
tisíc „nespolehlivých“. V roce 1956 po celé Gruzii proběhly mítinky.
A tak to vypadalo až do roku 1989, kdy 9. dubna sovětská armáda
rozehnala pokojnou akci v Tbilisi.
Gruzie představuje pouze část dějin ruského a posléze sovětského impéria, v nichž se okupovaní obyvatelé stavěli na odpor.
Mělo to vážné důvody: od počátku 19. století carská administrativa plánovitě likvidovala gruzínskou kulturu – byl zaveden zákaz
vzdělávání v gruzínštině, bylo zakázáno používat jazyk při bohoslužbách, byl zlikvidován autokefální status Gruzínské pravoslavné církve, gruzínské církevní fresky zakryla omítka a nahradily je
jiné – provedené v „ruské tradici“, část chrámů a klášterních komplexů byla přestavěna.
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Přinejmenším od 17. století v různých částech rostoucí Ruské říše pravidelně propukaly vzpoury a povstání – povstání Ivana Bolotnikova, selská válka Stěpana Razina, Pugačovovo povstání, kozácké povstání Kondrata Bulavina, polské povstání, nepokoje
v okupované Střední Asii. V letech 1861, 1877, 1878, 1907 a 1917
se přehnala povstání po severním Kavkazu, především Čečensku
a Dagestánu. V letech 1858–1859 v patnácti guberniích Povolží a ve
středním Rusku proběhlo protialkoholové povstání, 780 iniciátorů bylo zatčeno a posláno na nucené práce. V roce 1902 povstání
zachvátilo Charkovskou a Poltavskou gubernii. Od poloviny 17. století do začátku 19. století okupaci vzdorovali Čukčové, vedli s ruskými vojsky skutečnou válku.
Historici dodnes bohužel nesestavili přesnou statistiku vzpour,
nepokojů a povstání v dobách Ruské říše, ale dokonce i na základě
kusých informací je možné soudit o stovkách případů. Kromě známých byl obrovský počet místních a venkovských vzpour, jejichž
příčinou byly pozemkové reformy a úřednická svévole. Na okrajích impéria vzpoury a povstání pokračovaly až do chvíle, než se car
zřekl trůnu. Nejvýznamnější povstání se odehrálo v roce 1916 na
velké části území dnešního Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Při jeho potlačení zahynulo několik stovek tisíc lidí.
V historiografii SSSR se zmiňují povstání z dob Ruské říše, ale
prakticky nic se neříká o sovětském období. To bylo zakázané téma.
Ve skutečnosti povstání bylo stejně jako za báťušky cara, ale potlačovala se surověji – zbraně byly dokonalejší, země byla za „železnou
oponou“. Klid chránila cenzura.
Ještě v době perestrojky se začaly objevovat první informace o rozstřílení povstání v Novočerkassku v červnu 1962. Všechno
začalo stávkou v novočerkasské lokomotivce. Ke slévárenským dělníkům se přidalo městské obyvatelstvo. Lidé na mítinku požadovali
zvýšení platů, úřady na ně místo toho poslali armádu – ozbrojené
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vojáky a tanky. Poté, co demonstranti zamířili k budově městského výboru, začali do nich střílet. Zahynulo dvacet čtyři lidí. Úřady
jejich těla tajně vyvezly a pohřbily v cizích hrobech. Zraněno bylo
osmdesát sedm lidí, zatčeno dvě stě čtyřicet.
O rok dřív proběhly nepokoje v Krasnodaru, v tomtéž roce, 1961,
i v Alexandrovu a v Muromu ve Vladimirské oblasti. Při potlačení
povstání v Temirtau v roce 1959 bylo zabito jedenáct lidí, sedmdesát bylo zatčeno a pět z nich odsouzeno ke smrti zastřelením. V roce
1975 námořní důstojník zahájil vzpouru na protiponorkové lodi Storoževoj. Vzpouru potlačili s pomocí bombardérů a iniciátora povstání, kapitána třetího stupně Valerije Sablina, odsoudili k trestu smrti
zastřelením.
Nejvíc povstání se odehrálo v prvních letech sovětské vlády. Bolševikům kladli odpor obyvatelé Dálného východu a Sibiře. V letech 1924–1925 došlo k tunguzskému povstání Tunguzů
a Jakutů. V letech 1931–1934 proběhlo kazymské povstání Chantů a Něnců, v téže době se odehrálo i urovské povstání v Zabajkalském kraji. Amurští kozáci a rolníci se bouřili v roce 1924. Na
Krymu v letech 1929–1930 proběhlo alakatské povstání. Jen od
roku 1954 v SSSR proběhlo víc než sedmdesát povstání a masových
mítinků. Počet mrtvých čítá stovky, raněných tisíce, několik tisíc
lidí bylo odsouzeno, mimo jiné i k nejvyšší míře trestu – ke smrti zastřelením. Geografie protestních akcí zahrnuje prakticky celý
Sovětský svaz.
Sestavitelé seznamů však upřesňují, že jsou neúplné. Teprve
v posledních letech se badatelé pokoušejí rekonstruovat časovou
posloupnost a podrobnosti událostí. Čečenský historik Majrbek
Vačagajev uvádí například materiály o povstáních na severním Kavkazu v letech 1919, 1920, 1921, 1924, 1930, 1937, 1942, 1973. V současném Rusku je však většina archivů zavřená, současná vláda se
stále ještě bojí zveřejnění dokumentů a informací.
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Francouzský spisovatel a cestovatel markýz Astolphe Louis
Léonor de Custine v roce 1839 na pozvání panovníka Mikuláše I.
navštívil Rusko a o čtyři roky později vydal v Paříži knihu Dopisy
z Ruska. Rusko roku 1839. Není známo, z jakého důvodu panovník
Francouze pozval, kniha se však stala první důstojnou kritikou Ruska. Astolphe de Custine Mikuláše I. metaforicky označil za „žalářníka jedné třetiny zeměkoule“, a právě francouzskému publicistovi
patří definice – „Rusko je žalář národů“. Je příznačné, že první úplný překlad knihy Astolpha de Custine do ruštiny vyšel teprve v roce
1996. Pravděpodobně v originále ji četl Lenin, který větu o „žaláři
národů“ zopakoval v roce 1914 ve svém článku K otázce o národnostní politice. Lenin jako každý populista rád kritizoval své předchůdce, když se však dostal k moci, dokázal zopakovat zločiny
mnohem strašlivější. Pokrytecký vůdce psal o svobodě, rovnoprávnosti a zákonech, ale stal se iniciátorem vzniku obrovského koncentračního tábora, v němž se pronásledovalo, ponižovalo, zabíjelo
a to všechno se vydávalo za „národní štěstí“. Nakonec v roce 1983
dal prezident Ronald Reagan situaci v SSSR ještě jedno hodnocení,
když SSSR označil za „impérium zla“.
A na závěr – poměrně ostré resumé výše uvedeného, jehož autorem je ruský básník Fjodor Ťutčev: „Ruské dějiny do Petra Velikého jsou jedna velká tryzna a po Petru Velikém – jeden trestný čin.“
O století později jeden známý sovětský propagandista vymyslel dvě
velkolepé a velmi přesné definice – „kapitalistický svět“ a „socialistický tábor“. Slovem „tábor“ se zjevně myslelo cosi stmeleného, ale
dopadlo to náležitě – tábor, lágr, vězení.
Definovat „kvalitu“ ruských a sovětských vzpour a povstání je
jednoduché: v Ruské říši lidé vycházeli do ulic a na náměstí, aby
protestovali proti ekonomickým a sociálním problémům. Nepožadovali politické svobody, s výjimkou povstání děkabristů v roce
1825 a únorové revoluce v roce 1917. Na okrajích impéria vzpou177

ry a povstání mířily proti okupaci a politice carské administrativy.
V prvních letech sovětské moci se obyvatelé stavěli na odpor proti
bolševikům a kolektivizaci. Počínaje padesátými lety se v národních
republikách objevovala první osvoboditelská hnutí, která vyzývala
k nezávislosti.
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RU SKÉ PR ÁVO NA BEZPR ÁVÍ

V ruské ústavě jsou kupodivu slova o „demokracii“ a „lidských právech“. V druhé hlavě Práva a svobody člověka a občana je 47 článků, které obyvatelům Ruské federace dávají všechna práva a svobody, jež existují v současném demokratickém světě, především právo na svobodu slova a svobodu vyjadřování, svobodu „organizovat
shromažďování, mítinky a demonstrace, pochody a protesty“.
Poněkud zvláštně zní název hlavy, která odlišuje „člověka“
a „občana“. Nechme však stranou filologickou stránku věci, právníci měli nejspíš na mysli „člověka“, který není „občanem“, tedy cizince – i ten může „svobodně“ žít a bránit svá práva na území Ruska.
V praxi se tento rozdíl stírá a samotný subjekt je možné ironicky
označit za „lidského občana“. Podstata se tím beztak nezmění.
V Rusku ve skutečnosti došlo k zvláštní metamorfóze – ústava jako základní zákon existuje, práva a svobody však ne. Nemá
cenu uvádět četná fakta porušování práv a svobod, situaci vystihuje to, co dávno platí v ruském folkloru – zákon „jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá“. Vztah k samotným zákonům odpovídá podle
životopisu Ivana IV. Hrozného výrazu „cár papíru“. V Rusku takový postoj obvykle zaujímali k dokumentům, které neměly právní
sílu. Analogický vztah k zákonům můžeme pozorovat dnes. Ústava
existuje, někdy ji zmiňuje Vladimir Putin i jiní úředníci, ale jako by
zároveň neexistovala – všelijací filutové si po svém interpretují, co je
možné a co občané dělat nesmějí.
Podobný vztah k právům měla kremelská moc vždycky. Pokud
jste nežili v zemi s názvem SSSR, můžete si při četbě brežněvovské ústavy z roku 1977 představovat rozmach a rozkvět demokra179

cie. Článek 50 garantoval svobody – slova, tisku, shromažďování, mítinků, pouličních pochodů a demonstrací. Mimochodem,
57. článek nařizoval státu, aby tyto svobody ochraňoval, což se ve
skutečnosti nedělo. A pojem „svoboda slova“ garantoval svobodu
výhradně propagandě a cenzuře. Stalinská ústava z roku 1936 byla
mnohem poctivější – v ní se o demokracii neříkalo nic.
Trochu předběhnu, abych ocitoval advokáta ukrajinské pilotky
Naděždy Savčenkové Marka Fejgina: „V současném Rusku nezbyly nezávislé, Kremlem nekontrolované lidskoprávní organizace.
Všechny jsou na ,putinské grantové žranici‘.“ Vladimir Putin ještě
na začátku svého nástupu do Kremlu zahájil totální útok na obránce lidských práv a jiné veřejné a nevládní organizace, neboť v nich
viděl hlavního nepřítele. Přesně tak se k nevládním aktivistům chovají v Turkmenistánu, Uzbekistánu nebo Bělorusku. Je to blízké
tomu, co se obráncům lidských práv děje na Kubě. Severní Koreu
není vůbec třeba zmiňovat – tam o nich nic ani nevědí.
V ruské ústavě se hodně mluví o roli společnosti, o právu bránit svá práva, čímž se odděluje sovětská minulost od současné ruské „demokracie“. Za celou historii sovětského impéria bylo několik pokusů vyjádřit svoji občanskou pozici – odvážlivci na Rudém
náměstí, generál Petr Grigorenko, který hájil práva krymských
Tatarů, stovky obránců svých práv a práv sovětských lidí, kteří
byli uvrženi do psychiatrických léčeben. Vydávali časopis Chronika těkuščich sobytij (Kronika aktuálních událostí), poslouchali
„nepřátelské hlasy“, aby pochopili, kdo se zajímá o obrovský koncentrační tábor o velikosti jedné šestiny souše zeměkoule.
Sovětští obránci lidských práv měli spoustu problémů – sledovali je, zatýkali, zavírali do vězení, posílali do vyhnanství, píchali jim psychotropní preparáty v blázincích. Ti, kdo se odvážili vyjít
do ulic, požadovali jediné – dodržování sovětské ústavy. Romantici
doufali, že poté, co Brežněv v roce 1975 podepsal Helsinské dohody
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a o dva roky později přijal novou ústavu, začnou se v SSSR dodržovat lidská práva.
Ano, v ústavě byla uvedena práva na práva a svobody, ale copak
se v Sovětském svazu někdy dodržovaly vlastní zákony? Naopak,
KGB tvrdě potlačovalo činnost obránců lidských práv, zatýkalo je
a zavíralo, obviňovalo ze zločinů. ÚV KSSS a KGB udělaly přítrž
jakémukoli pokusu sovětských lidí být svobodnými.
V sedmdesátých letech sovětská moc změnila taktiku represí
a část zatčených začala vyhánět ze země. Represe pokračovaly do
poloviny osmdesátých let, dokonce i když Gorbačov vyhlásil politiku glasnosti a perestrojky. Valeriji Novodvorskou soudili mezi lety
1976 a 1986 třikrát, pak byla sedmnáctkrát zatčena. Dějiny lidskoprávní činnosti v SSSR dobře prostudovala Ljudmila Alexejevová,
aktivní účastnice hnutí od šedesátých let, která patří k tzv. šedesátníkům. Před sedmi lety předpověděla, že Rusko se stane „demokratickým a právním státem v roce 2017“.
Putin nejspíš o Alexejevové věštbě ví, a proto vytrvale likviduje
to, co ruští obránci lidských práv dokázali vytvořit za devět let Jelcinovy vlády. Po rozpadu SSSR byla dobrá možnost rozvíjet lidskoprávní hnutí a vytvořit občanskou společnost. Prezident Jelcin podporoval svůj image prvního ruského demokrata a obránce lidských
práv se zdráhal pronásledovat. Toleroval cesty obránců lidských
práv do Čečenska za první války v letech 1994–1996, mávl rukou
nad protesty a prohlášeními, ale uznával, že na severním Kavkaze
se masově porušují lidská práva.
Už tenkrát, v polovině devadesátých let, v Rusku začala kampaň, jejímž cílem byla diskreditace obránců lidských práv, obzvlášť
těch, kteří se snažili bránit civilní čečenské obyvatelstvo. Ve „vlasteneckém“ tisku začali obránce lidských práv přirovnávat k čečenským domobrancům, obviňovali je, že Sergej Kovaljov a Oleg Orlov
„podporují teroristy“. „Vlastenci“ se aktivizovali obzvlášť poté, co
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byly v roce 1996 podepsány Chasavjurtské dohody, které zastavily
nesmyslnou válku. Za Jelcina v Rusku ve skutečnosti existoval dvojí život: Jelcin jezdil na Západ, usmíval se a mluvil o demokracii,
zatímco v samotném Rusku tajné služby a vojáci plánovali odvetu
a vášnivě toužili po „pevné ruce“ v Kremlu.
A povedlo se: „pevnou ruku“ do Kremlu přivedl „demokrat“ Jelcin. Je možné donekonečna uvažovat a debatovat o konspiračních
verzích, kdo Jelcinovi napověděl, aby k moci přivedl toho nevýrazného člověka. Putin však nebyl během předcházejícího půlroku v křesle premiéra neviditelný a revanšisté v náramenících za
plukovníka KGB všemožně lobbovali. Už v srpnu 1999, když byl
premiérem, Putin řekl dost, aby bylo jasné, že v Rusku v budoucnu nebudou ani obránci lidských práv, ani svoboda slova. Tenkrát
v dagestánských horách, kde začala druhá čečenská válka, vojáci s novináři mluvili skrz zuby a obránce lidských práv nepouštěli
blízko k zóně válečných operací.
Je to zvláštní, ale mnozí Putinův nástup do Kremlu vnímali
jako novátorství v ruské politice. Na Západě viděli mladého vůdce, sportovce, který mluví německy. V Rusku – „spasitele“. Tenkrát
málokdo tušil, co se s Ruskem stane po roce dvou. Lidem se ale líbilo, jak Putin létá v letadle nebo líbá chlapce na břicho. Takoví lídři
v Rusku ještě stoprocentně nebyli. Dokonce když znovu kobercově bombardovali Čečensko a zabili dalších několik desítek tisíc
lidí, lidé bez řečí přijali všechna Putinova rozhodnutí a omlouvali krutost ruské armády. První měsíce války na Puškinovo náměstí v Moskvě chodilo pět šest aktivistů protestujících proti čečenské
válce. Smáli se jim, televize je ignorovala, pak zmizeli, pochopili, že
v Rusku je nesmyslné dělat cokoli veřejně, nikoho se to nedotkne,
nic to neovlivní. V Rusku se nakonec objevil car, který sám určuje,
koho popravit a komu udělit milost.
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Pronásledování nevládních organizací začalo prověrkami. Záhy
je začali zavírat. Vymýšleli si stovky důvodů, počínaje rozviklanými elektrickými zásuvkami v kanceláři, konče daněmi. Objevil se
zákon o „zahraničních agentech“, organizacím neumožnili, aby přijímaly zahraniční granty. Část obránců lidských práv nalákali do
Veřejné komory, aby tam zaujali místa statistů a zasedali v kruhovém sálu, část zaměstnali jako poradce ombudsmana. Kreml intenzivně potlačoval lidskoprávní hnutí. Ty, jež byly přístupné dohodě,
proměňoval v poslušné organizace, ty, které kladly odpor, vystěhovával z pronajímaných prostorů nebo vymýšlel nesmyslná obvinění
z porušování pravidel požární bezpečnosti.
V posledních letech Kreml přestal věnovat pozornost zprávám
nebo prohlášením mezinárodních lidskoprávních organizací, které bijí na poplach kvůli totálnímu porušování lidských práv. Putin
dosáhl toho, co chtěl, lidská práva a svobody jsou pro něj prázdná slova. A pokud v Rusku přece jen jsou zbytky lidskoprávních
organizací, i ony, když nyní dostávají kremelské granty, pronášejí
jenom prázdná slova. Kreml je spokojený, diktátorovi se teď nikdo
nepokouší nic vyčítat, všichni mlčí a mezinárodní ohlas je Putinovi
ukradený.
Ruské lidskoprávní hnutí se vrátilo do sedmdesátých let. Rozdíl oproti SSSR spočívá pouze v tom, že v Rusku si ještě mohou
na internetu přečíst, co si myslí a píšou mezinárodní organizace.
Všechno ostatní je jako zastara – zatýkání, soudy, konfiskace, emigrace. Hlavní instrument demokracie – svoboda slova – neexistuje,
není svoboda smýšlení, právo na veřejné akce, pokud jsou namířeny
proti Putinově politice, tvrdě se potlačují, neexistuje politický pluralismus –Státní duma sestává ze čtyř provládních stran.
Za krátký život oficiální existence, za těch deset dvanáct let,
ruské lidskoprávní organizace nedokázaly iniciovat vznik občanské
společnosti. Ne těch několik stovek zoufalých Rusů, kteří na vlastní
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nebezpečí chodí na akce a protestují proti diktatuře, ale aspoň část
obyvatel, kteří by věděli, že v ústavě jsou to oni, kdo řídí stát. Kyjevský Majdan pro valnou většinu Rusů není občanským činem, ale
„extremismem“. Tak jim to vysvětlila ruská propaganda. Do minulosti se nevrátila jenom ruská moc, do minulosti se ochotně vydala
i většina občanů země. Stane se z nich někdy společnost?
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MO C SI S C H VÁ L NĚ PĚ STUJE SPODI NU

Ruské televizní programy si pravidelně kupují záběry západních
televizních společností, na nichž policisté, jak plyne z komentářů,
překračují své pravomoci, mlátí zatýkané lidi podezřelé z trestného
činu.
Je těžké pochopit, s jakým cílem (je vám přece jasné, že v televizi se teď bez cíle nic nevysílá – ve všem si můžete všimnout politického kontextu) ty záběry vysílají. Pokud proto, aby ukázaly „jejich
mravy“, je to jasné. Není pak ale zřejmé, proč ty samé programy s naprostým klidem v četných kriminálních pořadech vysílají
totéž, páchané tentokrát ruskými milicionáři, avšak s protikladným
vyzněním. Ruské televizní programy překypují obrovským množstvím pořadů a filmů s kriminální tematikou. Většinu z nich připravují přímo tisková oddělení ministerstva vnitra, nebo se na nich
aktivně podílejí. Do seznamu je třeba doplnit pořad Člověk a zákon
a kriminální témata v informačních pořadech. Sotva se spletu, když
do seznamu přidám televizní „zákusek“ – ruské mýdlové opery:
seriály na téma „chrabrá ruská milice chrání ústavní práva obyvatel“. Podle sovětského zvyku se právě filmy stávají názornou pomůckou při výchovné práci s obyvatelstvem. Jako dřív – když hrdina filmu Komunista umíral za stranu, mnozí ho následovali nebo se o to
snažili…
Pozastavme se teď u zvláštností televizních pořadů a filmů,
jejichž výchovná role má být ještě nejednou zmíněna. Jen zřídka kriminální pořady nedoprovází záběr obličeje zadrženého (ne
zatčeného!) člověka (ne odsouzeného, ne zločince!), pokrytého
modřinami a podlitinami. Tyto záběry mají spoluobčany utvrdit
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v pevném přesvědčení, že odplata dostihne každého. Zvláštní je
něco jiného: novináři, kteří ty záběry pouštějí do vysílání, se podílejí na tom, co se v právnickém jazyce označuje jako nezákonné jednání. Článek 117 Ústavy RF tvrdí: „Soudní moc v Ruské federaci
vykonává pouze soud.“ V článku 21 jsou i tato slova: „Nikdo nesmí
být vystaven mučení, násilí ani jinému krutému, nelidskému nebo
ponižujícímu zacházení či trestu.“ Jinými slovy, pokud jste viděli,
jak milicionář nebo (s odpuštěním) „omonovec“ vší silou mlátí člověka pendrekem či se mu nohou v botě s tlustou podrážkou snaží strefit do jater nebo do slabin, můžete směle prohlásit, že tento
představitel justičních orgánů porušil zákon. Ale když to samé každý den dávají v televizi? Můžete televizi vypnout, ale stovky tisíc,
miliony spoluobčanů uvidí milicionářův samosoud a budou se
domnívat, že tak to má být…
Milicionáře, který čte tyto řádky, nebo občana, který s milicio
nářem soucítí, může napadnout také jiná otázka: A co když je to
zločinec? Co když se ten člověk dopustil něčeho, za co monokl
a žebro zlámané milicionářovým pendrekem jsou jenom nepatrným trestem?
Kdo chce na tyto otázky dostat odpovědi, měl by si přečíst několik knih, kterým se říká zákony Ruské federace – ústavu, trestněprocesní zákoník, trestní zákoník. Občané obvykle tlusté knížky
nečtou, s výjimkou detektivek. Ale proč je nečtou novináři? Proč
novináři, kteří ukazují zjevné porušování zákona, vysílají záběry bez
komentáře a nepřipomínají divákům, že existuje zákon? Například:
„Ukazujeme moment zadržení podezřelého (ne zločince!) a jsme
nuceni říct, že jednání milicionářů porušuje zákon!“ To stačí, nic
víc se po novináři nechce. Zdá se, že lidí s vysokoškolským právnickým vzděláním je v nejvyšších ruských vládních kruzích tolik jako
nikdy předtím. Kdo mohl snít o tom, že prezidentem bude právník,
žák samotného Anatolije Sobčaka? Triumf zákona prezident nahra186

dil pojmem „diktatura zákona“, což nemá stejný význam, a ani regionální a rezortní úředníci to tak nevnímají. Těm je víc po chuti nový
vynález v jurisprudenci – trest „vymáchat v hajzlu“.
Vraťme se však k televizi. Mezi novináři se už několik desítek let
pravidelně rozhořívají diskuse o nezbytnosti kodexu cti nebo nějakého dokumentu, který by formuloval úctu novinářů k etice jejich
profese. Téměř před deseti lety mladí idealističtí novináři podepsali
Moskevskou chartu novinářů, na jejíž existenci se o tři čtyři roky
později pozapomnělo. Mnozí moji kolegové podle všeho pochopili, že v neprávním státě je dodržování etických norem a povinností
nemožné. Ne proto, že zbylo málo čestných novinářů, ale proto, že
moc je nepotřebuje.
Samozřejmě že novináři nejsou právníci, nejsou to účastníci
soudního přelíčení ani vyšetřování. Ačkoli novináři (a to je pravda)
rádi zdůrazňují, že reflektují jen skutečnost – a nic víc. Za nepravdu
je možné prohlásit pouze lhostejnost k zákonu, nechuť být zodpovědný za to, že moc používá novinařinu pro vlastní potřeby. Moc
potřebuje zformovat veřejné mínění ohledně „zákonnosti“ jednání
federálních vojsk v Čečensku? Na obrazovkách se míhají ruští generálové, kteří se záviděníhodnou fantazií vyprávějí o počtu zabitých
čečenských ozbrojenců (když jich tolik zabili, opravdu tam probíhá občanská válka!). Moc potřebuje ukázat boj s kriminalitou? Na
obrazovkách zní šílený křik „omonovců“ a Ázerbájdžánci z moskevských tržnic se válejí ve špíně. „Omonovci“ je kopou do žeber
a zpravodaj nebo komentátor mlčí. Nezná zákon? Proč ho nezná?
A když „omonovec“ náhodou zmlátí novináře? Už se to děje…
Televize je teď pro ruskou moc totéž co film pro Lenina. Je to
jak nejdůležitější zdroj informací, tak současný prostředek propagandy. Škoda, že po nějaké době uvidíme televizi absolutně kontrolovanou – stejně jako sovětskou kinematografii. V tu chvíli už bude
pozdě mluvit o porušování zákona na obrazovce.
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Moc má zájem na tom, aby ukazovala aktivitu justičních orgánů, protože země se nachází ve válečném stavu (říkejte si tomu, jak
chcete – protiteroristická operace, občanská nebo národně osvobozenecká válka, je to ale válka). Generálové rádi opakují „uprostřed
zbraní“, proč to ale platí i pro nebojující část Ruska?
Transformace strýčka Sťopy ve vazouna, který si na exhibičních
vystoupeních rozbíjí lahve a cihly o vlastní hlavu a v běžné práci
rozbíjí cizí hlavy, je výhodná. Snáz se tak lidé drží na uzdě strachu
a všelidové lásky k straně a vládě. O vládě je známo všechno, koneckonců i název strany zevšedněl…
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OD PIONÝ RŮ K R ASI ST ŮM

Pokaždé, když jsem se pohyboval stanicemi moskevského metra,
narážel jsem na nějakou scénku, kterou jsem znal z dětství. Všechna má pionýrská léta uběhla za doprovodu sovětské propagandy,
která bránila samostatně přemýšlet o zvláštních okolnostech života.
Například jsem si zapamatoval záběry z televizního filmu (samozřejmě sovětského) o životě Američanů černé pleti, kterým se teď
vzdělaní Rusové naučili říkat Afroameričané, ale valná většina jim
stále říká „negři“. Ten film byl o odvážném americkém novináři,
který se rozhodl změnit zevnějšek a stát se černochem, aby mohl
spoluobčanům podat svědectví o těžkostech a strádání potomků
afrických otroků. Moji spolužáci strašně prožívali příběh Američana černé pleti, kterého vyhazovali z autobusu, nepouštěli do obchodu, uráželi jej, nazývali všelijakými slovy…
Záběry z toho filmu se mi neustále vybavují, jelikož ruští
milicionáři, kteří většinou to mistrovské dílo sovětské propagandy rovněž viděli, nyní vystupují jako zastánci segregace. V rozporu
s ideologickými směrnicemi ÚV KSSS teď moskevští milicionáři –
někdejší sovětští pionýři a komsomolci – hrají roli rasistů a zastánců apartheidu. Hrají ji dobře, procítěně a pravdivě. Často přehrávají, to ale závisí na tom, jak se „černá držka“ (pardon, někdejší
sovětský člověk s tmavou pletí a černýma očima) zachová: okamžitě odevzdá peněžní částku požadovanou milicionářem na obživu,
nebo se pokusí vyslovit tajemné slovo „ústava“. Podle toho, jakou
má milicionář náladu, bývalý spoluobčan, z něhož se stal lakomec,
riskuje, že dostane pendrekem…
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Vybavuji si ještě jeden film (možná hned několik, byly podobné) o tom, jak zlý voják německé armády na začátku čtyřicátých
let 20. století kontroluje doklady jednoho venkovana z okupovaného sovětského zapadákova. „Ausweis, schneller!“ křičí ze všech sil
nepřítel sovětské země a potom si pozorně prohlíží Ausweis, hledá něco, co se stane důvodem následujících nepříjemností majitele
dokladu. Je jasné, že národnost byla hlavní nepříjemnost. Moskevští
milicionáři nejspíš rovněž ty filmy viděli, dávají je v ruské televizi
dodnes (zjevně coby praktické návody), protože chytají lidi výhradně podle vnějších příznaků. Zaměstnanci policejních orgánů mají
za úkol chytat lidi, kteří nemají moskevskou registraci, potenciální teroristy. Pro moskevského milicionáře je antropologie cizí věda,
neví, že mít extremistické sklony a být od narození snědý není totéž.
Mě milicionáři nezastavovali. I když důvodů je dost: nejsem
občanem Ruska, přestože jsem Rus, mám mít registraci (a mám ji)
a taky mám vous, což často asociuje pojem wahhábismus. Pravda,
v tomto případě jsou milicionáři špatnými odborníky na religionistiku: nedokážou srozumitelně vysvětlit, proč vousy mají jak wahhábité, tak členové synodu Ruské pravoslavné církve. Ale tuší, že
pravoslavní duchovní nemohou být snědí a na otázku: „Máš registraci?“ neopovědí „ne“ s tvrdým přízvukem.
V nejednou zmiňované epoše bylo populárním slovo „nacmen“.
Tato definice neruského obyvatele SSSR se používala pokaždé, když
se mluvilo o přijetí do práce, na vysokou školu nebo o dotazníku
kandidáta na členství v KSSS. V běžném životě se používala jiná
slova a označení různých bratrských národů, ale vybavovat si je teď
nechci, mají i silnější analogie, které se často používají v ruském tisku a někdy znějí i z úst politiků a veřejných činitelů.
Zatímco vlastní názvy národů se samy o sobě nepoužívaly, jen
v kontextu, například „veliký uzbecký národ“ (to když Uzbekistán
odevzdával šest milionů tun bavlny ročně) nebo „pohostinný gru190

zínský lid“ (to je jasné – víno, šašlik, palmy, pláže, lidová píseň Suliko). Názvy národů teď představují zvláštní terminologii kriminálních článků a reportáží. Copak by bylo zajímavé dozvědět se o nějakém obyčejném rváči nebo zloději bez jeho konkrétního označení?
Ne, je třeba uvést jeho etnickou příslušnost, aby bylo jasné, kvůli
komu trpí hlavní národ. Vezměte si jenom titulky článků a zpráv:
„Armén vyhodil svého kumpána z okna“, „Na inkasní obrněné auto
zaútočili Kavkazané“, „Ázerbájdžán předal baškirského teroristu FSB Ruska“, „Kavkazané v Moskvě pořezali ve rvačce studenty“.
Z titulků Agentury politických zpráv se už stala klasika: „Židé mají
vládu v lásce méně než Chantové a Mansijové“ nebo „Gruzínci žijí
hůř než psi a kočky“. Ze zprávy agentury Ural-press-inform můžete
být nadšení jako z mistrovského kousku internacionalismu: „V čeljabinské zoologické zahradě probíhají Dny národů Uralu“.
Jen stěží čte prezident Putin agenturní zprávy nebo novinové
články, ale kdovíproč opakuje jejich chyby: tu ministra Šamuzafarova prohlásí za Tatara, tu dojde k závěru, že hidžáby na hlavách
muslimek jsou daní módě. To by se dalo prohlásit i o chasidských
kloboucích, ale jejich móda trvá už nejedno století. Před dvěma lety
prezident vědecký svět šokoval svými hlubokými znalostmi specifik islámu, když obyvatele ruského Kavkazu prohlásil za vyznavače
šíitského islámu. Nevím, kolik je třeba času, aby se ruští politici přestali vychloubat imaginární velikostí země a všechny nejlepší kvality lidí bezdůvodně spojovat výhradně s jejich etnickou příslušností
a ty nejhorší připisovat těm, kdo jsou z jejich hlediska nepřáteli. Jednou jsem se rozhodl spočítat, kolikrát ruské státní agentury ve svých
zprávách o katastrofách a výbuších zmiňovaly „čečenskou stopu“.
Agentura ITAR-TASS to v roce 1998 udělala desetkrát, v roce 1999
čtyřiatřicetkrát a v roce 2000 šestačtyřicetkrát. Je snad třeba dodávat, že ve valné většině těch událostí se „čečenská stopa“ nepotvrdila? Ale to, co řekl prezident, gubernátor, prokurátor nebo generál,
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dál šíří agentury, televizní společnosti, rozhlasové stanice a noviny.
Je třeba se divit naléhavosti milicionářů, kteří na jedné straně plní
svůj úkol a na druhé jsou v tom sami zainteresovaní? Je možné se
divit pouze prohlášením politiků a veřejných činitelů ohledně toho,
kde se berou ti mladí nacisté a holohlavci. Jdou jim příkladem. Když
dospělí lidé v uniformě ochránců pořádku zastavují výhradně ty,
kdo se nepodobají Rusům, poďobaný, vyholený fracek si jen potvrzuje alibi: „Proč fízl může a já ne?“ Bude téměř pravda, až skinheadi
jednou prohlásí, že jsou ve skutečnosti členy oddílu pořádkové služby a pomáhají policejním orgánům v boji s Nerusy.
Opravdu si myslíte, že Rusko jednou pustí do schengenského
prostoru?
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DAT UM , KT E R É HO SI NI K D O
NE VŠI M N E

V roce 1993, když bylo formování SNS v plném proudu, došlo
k události, kterou tenkrát, před deseti lety, vnímali jako samozřejmost. Nové státy, bývalé sovětské republiky, vstupovaly do nového
života, staly se členy KBSE (nyní OBSE) a OSN, všechny podepsaly soubor dokumentů helsinského aktu a uznaly mimo jiné Všeobecnou deklaraci lidských práv. Po nějaké době, když se vystřídali
prezidenti a, dovolím si tvrdit, státní ideologie, signatáři dokumentů, o nichž bude řeč níže, stále častěji s neskrývanou podrážděností
pronášejí slovní spojení, jež stojí v jejich názvu.
Řeč je o lidských právech. Přesněji o deklaraci hlav států –
účastníků SNS, která potvrzovala mezinárodní povinnosti v oblasti lidských práv a základních svobod. Tento dokument podepsaly
hlavy všech zemí SNS kromě Gruzie, která v té době ještě nebyla
členem společenství. Nyní je těžké říct, nakolik upřímní byli lídři
bývalých sovětských republik, ale téhož dne v návalu snů o osudo
vém významu svých rozhodnutí schválili také usnesení o Komisi pro lidská práva SNS. O dva roky později, 26. května 1995, byla
v Minsku (jaká to ironie osudu!) podepsána Konvence SNS o právech a základních svobodách člověka a schváleno i usnesení o komisi. Pravda, na dokumentech tentokrát chyběly podpisy Ázerbájdžánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Ukrajiny. Zato Gruzie, která se
posléze stala členem SNS, konvenci přijala.
Od té doby slovní spojení „lidská práva“ začalo v závislosti na
geopolitické nutnosti nabývat různých významů, nikoli však těch,
které se předpokládaly v roce 1993. Proč? Pokud jde o Turkme193

nistán, s ním se zdá být všechno jasné: v té zemi se formoval zvláštní politický režim, kdy Turkmenbašiho slovo určovalo (a dodnes
určuje) svobodu a práva jakéhokoli občana. K paradoxním událostem té doby patří dokonce založení prvního ústavu lidských práv
v SNS – tamtéž, v Turkmenistánu. V Ázerbájdžánu se znovu k moci
dostal Hejdar Alijev a události, které ázerbájdžánští opozičníci
nadále označují za převrat, je sotva možné hodnotit jako přízni
vou situaci pro dodržování lidských práv a svobod. Také na Ukrajině došlo k výměně prezidentů, v Uzbekistánu moc formovala stát
s vlastní „cestou k demokracii“ a zároveň přitom likvidovala demokratickou opozici.
A co Rusko – iniciátor vzniku SNS? Vedoucí úloha Ruska ve
všech iniciativách činnosti SNS měla určovat nejen geopolitické
pozadí udržení postsovětského prostoru, ekonomický rozvoj, ale
také zodpovídat za povinnosti vůči sovětským republikám, které na
sebe Rusko vzalo po rozpadu SSSR. Všechno proběhlo jinak: deklarace jsou deklarace, boj o moc však nijak neodpovídal událostem,
jichž se Rusko aktivně účastnilo: občanská válka v Tádžikistánu,
v Abcházii, ozbrojený konflikt v Karabachu a Podněstří a nakonec
„obnova ústavního pořádku“ v Čečensku.
Dopadlo to tak, že Rusko začalo pojem „lidská práva“ používat
převážně ve své zahraniční politice a upozorňovat pobaltské státy, jak se mají chovat k ruskojazyčnému obyvatelstvu. Dnes nikdo
z moskevských politiků nebude souhlasit s tím, že samo vyčle
nění „ruskojazyčných“ obyvatel je pokračováním imperiální poli
tiky. Ostatně jako i dělení lidí podle rasového příznaku – na Slo
vany a „osoby kavkazské národnosti“. Taková politika – zahraniční
i domácí – v očích obyvatel země definitivně diskreditovala pojetí lidských práv. Státnost v projevech politiků a televizních pořadech udržuje ve společnosti negativní pojetí nejen práv kohokoli
jiného, ale i těch vlastních. Válka v Čečensku definitivně pohřbila
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naděje na to, že ruská moc bude někdy o lidských právech mluvit
nejen v kontextu „boje s mezinárodním terorismem“. Vývoj situace v zemích SNS se používá převážně k podpoře režimů, respektive
konkrétních politických figur – prezidentů. Nemohu si vybavit ani
desítku prohlášení ruského ministerstva zahraničí ohledně porušování lidských práv v Kazachstánu nebo Bělorusku, v Ázerbájdžánu či Uzbekistánu a tím spíš v Turkmenistánu. Opravdu, jak je
možné vyčítat Turkmenbašimu, že potlačuje odlišné smýšlení, když
Gazprom dodnes nepodepsal výhodnou smlouvu ohledně transportu turkmenského plynu.
Bude SNS někdy územím svobody? Nikoli svobody svérázného
projevu vůle úředníků, kteří, ať ruští nebo kazašští, po svém hod
notí například vývoj demokratických institutů, nýbrž svobody principů, deklarovaných v ústavách jednotlivých zemí SNS. Nebo přece
jen si to území uchová mnohé ze sovětských principů, kdy práva
měl jenom jeden člověk – úředník?
Ve všech státech SNS včetně Ruska je samozřejmě takový volný vztah k ústavním právům charakteristický nejen pro vládnoucí elitu. Společnost se nachází ve stejné situaci, vlastní svobodu
a práva hodnotí převážně na základě principu ze sovětské anekdoty: „Já jsem šéf, ty jsi hlupák, ty jsi šéf, já jsem hlupák.“ To proto
Komise pro lidská práva SNS nefungovala ani jeden den. Vedení to
nepotřebuje, obyvatelům je to jedno. Na ono datum – další jubileum Deklarace hlav států-účastníků Společenství nezávislých států
o mezinárodních povinnostech v oblasti lidských práv a základních
svobod – si nikdo ani nevzpomene. Jsou jiné starosti…
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ROK RU SKÉ HO T I SK U

Představitelé moci se překvapivě rychle chopili iniciativy oslavit třísté výročí ruského tisku: prezidenti, gubernátoři, starostové a další
úředníci napsali gratulace, někteří se osobně zúčastnili oslav. Téměř
každý z nich podepsal obrovský počet čestných uznání a předal dárky novinářům. Zároveň vyznamenali i úředníky. Například v Ťumeni vyznamenání Čtvrtá moc – za zásluhy o tisk získali
vedoucí velkých podniků Ťumeňské oblasti a představitelé vládních struktur: hlavní federální inspektor Ťumeňské oblasti Sergej
Smetaňuk, předseda stálé komise oblastní dumy Nikolaj Baryšnikov, hlava administrativy Ťumeně Stěpan Kiričuk, starostové Išimu
a Tobolsku Viktor Rejn a Jevgenij Vorobjov. Kdo je vyznamenal,
se neuvádí. Ruské tradice provádět kampaně jsou obecně známé,
výročí ruského tisku není výjimka. Stěží všichni úředníci vědí, že ve
skutečnosti před třemi sty lety ruský panovník Petr I. pro propagaci
své činnosti založil první noviny s názvem Vědomosti o válečných
a jiných záležitostech hodných známosti a vzpomínky, k nimž došlo
v Moskevském státě a jiných okolních zemích. Úředníci se o tom
dozvěděli v rámci svých služebních povinností. Uvědomili si svátek
sami novináři? Nikoli jako datum, ale jako jakousi etapu ve vývoji
žurnalistiky?
Nový svátek novinářů byl schválen v roce 1992 nařízením
prezidenta Borise Jelcina, který nahradil datum vydání prvních
komunistických novin Pravda zrozením prvních státních novin.
V zásadě se jedná o událost historického významu, nemělo by se
však zapomínat, že téměř po celých těch tři sta let byl ruský tisk
pod kuratelou cenzury.
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Od roku 1865 byla nejvyšším cenzurním orgánem Hlavní správa záležitostí tisku. Dočasná pravidla o tisku v roce 1882 ministerstvu osvěty, ministerstvu vnitra a synodu poskytla právo zavírat noviny a časopisy „škodlivého zaměření“. Pak přišla Ústřední
správa tiskového dohledu. Dočasná vláda 27. dubna 1917 na několik
týdnů cenzuru zrušila a zavedla přitom vojenskou cenzuru. V roce
1918 Lenin podepsal dekret, v němž stálo, že zavření buržoazních
novin a vydavatelství je dočasné opatření a po definitivním vítězství sovětské moci cenzura nebude.
K vítězství nedošlo. A formálně byla cenzura zrušena, když
se v roce 1991 objevil první ruský zákon o hromadných sdělovacích prostředcích. Samozřejmě, velikou roli sehrál Michail Gorbačov, který v roce 1987 vyhlásil politiku glasnosti a pluralismu. A co
z toho? Po patnácti letech sociologický průzkum týmu Monitoring.ru, provedený v květnu loňského roku, ukázal, že 57 procent
ruských občanů je pro zavedení cenzury.
Co se tedy v Rusku slaví? Třísté výročí ruské cenzury? Datum
vydání prvních národních novin, nebo den, kdy car Petr Alexejevič začal vlastnoručně opravovat první vydání a přinášet čtenářům
informace o své činnosti? Během svátečních akcí a gratulací bychom
neměli zapomínat, v jaké situaci se nachází ruský tisk a proč je po
třech stech letech problematika cenzury opět aktuální.
Tisk se dodnes nedokázal zbavit panovníkova dohledu. Úřady se pokusily diskreditovat existující zákon o hromadných sdělo
vacích prostředcích a rozdělit novinářskou obec tím, že vytvořily alternativní organizace a vynalezly nové způsoby, jak tlačit na
tisk a jak si ho ochočit. V Sibiřském federálním okruhu se z vládní iniciativy snaží vytvořit (na úrovni regionu) veřejnou komoru
pro informační spory. Generální prokuratura neúnavně slibuje, že
odhalí staré zločiny proti novinářům, zatímco gubernátoři a starostové aktivně zahajují trestní řízení a soudí se s místními novináři.
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Zavírají se noviny, rozhlasové stanice a televizní společnosti, ruší se
internetové stránky.
Podle hodnocení mezinárodních organizací Rusko nadále
zůstává zemí nebezpečnou pro novináře. Jak jinak lze ještě nazvat
otřesné chování úřadů v Nižním Novgorodě, které klidně sledovaly, jak na televizním programu NNTV v roce 2002 patnáctkrát (!)
zrušili vysílání pořadu Valentiny Buzmakovové Politická kuchyně.
Nebo nezlomnou tradici spolupracovníků FSB navštěvovat redakce a pronásledovat novináře. A co říkáte na zavření redakcí z rozhodnutí hygienika proto, že teplota vzduchu v místnostech je o dva
stupně vyšší, než jsou stanovené normy (obyvatelé Valdaje nejspíš
umřou smíchy, až se dozvědí, že v Rusku platí teplotní normy)?
Pochopitelně že všechno ve vztahu ruského tisku a moci není
tak jednoduché. Pravdu má děkan fakulty žurnalistiky Moskevské státní univerzity Jasen Zasurskij, který v předvečer svátku řekl:
„Dnes ani tak nedochází k soupeření s mocí, jako ke zkoušce svobodou. Je svoboda a svoboda se ukázala jako velmi přísný zkoušející.
Zdá se, že když je svoboda, není třeba rozum. Ukazuje se, že svoboda vyžaduje zodpovědnost a porozumění pro zájmy publika.“ Proč
jsme ale zase přišli o možnost mluvit s mocí jako rovný s rovným?
Dvanáct let, kdy se tisk snažil být svobodný, zjevně nestačí, aby se
gratulace nevnímaly jako akce úředníků, ale jako vděk za poctivou
práci nezbytnou pro společnost (nikoli pro nadřízené).
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PŘ I P OH L E DU NA L ET PI LOTA
RU ST E L I HO

Dne 7. srpna 2004 jsem spatřil „mistrovský kousek“ – fotografie v novinách Moskovskij komsomolec: tři snímky prezidenta
Saakašviliho a tři Adolfa Hitlera. Obrazový redaktor si dal záležet:
nesmírně podobné si byly rakursy i pohyby rukou. Obsah článku
byl odpovídající. Podle autora, všem neznámého Antona Antoškina
(v Moskovském komsomolci byly jen tři články s jeho podpisem ze
srpna toho roku), jsou si podobné i životopisy a činy…
Co je informační válka, ví ruský tisk dobře prakticky od prvních dní své „nezávislosti“. Přesněji, možná během prvních dvou tří
let, v dobách perestrojky, se sovětští novináři hodně snažili, aby byli
moderní – zakládali nové noviny a časopisy, hodně psali o zločinech KSSS a KGB. Ty se ale nevzdávaly a brzy se v novinách a perestrojkové televizi začaly objevovat „kompromitující materiály“.
Co je skutečná informační válka, ruský tisk pocítil, když začala první čečenská válka. Tajné služby a generálové začali zuřivě lhát
a vymýšlet si „informace“, které pro ně měly vytvořit příznivou
situaci. Aby i v Kremlu uvěřili a společnost se zvlášť neodvracela
od „obránců“ vlasti, jejichž válečné akce na území státu porušovaly
ústavu.
Tenkrát jsme během necelých dvou let první války v Čečensku
nashromáždili obrovské množství materiálu, který svědčil o tom, že
oficiální prameny lhaly každý den nebo i několikrát denně. Někdy
dementi přišlo hned ten samý den, častěji až druhý, ale téměř
pokaždé byl ze lži trapas.
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Druhá válka přinesla mnohem víc překvapení. Množství lží,
které se valily z přehledů zpráv tiskových agentur a reportáží televizních programů (všechny už byly státní), se patrně rovnalo počtu
kilogramů plukovníka Ilji Šabalkina, který poctivě přibýval na
váze a záhy se z něj stal generál. Generál propagandy sice bydlí
v Chankale, ale byl připravený komentovat všechno, dokonce i události, které vůbec nespadaly do oblasti zájmů federálního uskupení
v Čečensku.
Kdo si vymýšlel příběhy spojené s Gruzií, není známo, ale v rusko-gruzínské informační válce se z nich stala „mistrovská díla“.
Vládní noviny Rossijskaja gazeta 28. srpna 2002 zveřejnily
skandální materiál o tom, že za nedávný incident na severu Gruzie, kdy došlo k bombardování údolí, jeden člověk zahynul a několik lidí bylo zraněno, mohou sami Gruzínci. Noviny s odkazem na
neznámý zdroj na ministerstvu obrany Gruzie oznámily, že hory
bombardovalo gruzínské letadlo pilotované „poručíkem Georgijem
Rustelim“.
V článku z novin Rossijskaja gazeta nebyl zmíněn ani jeden
reálný pramen, který by potvrdil skutečnost, že Gruzínci bombardovali vlastní území. Nebyl uveden ani jeden komentář ruských
odborníků, kteří by mohli potvrdit nebo vyvrátit informace anonymního gruzínského zdroje. Jediným „důkazem“ autora článku
byla okolnost, že gruzínské letadlo bylo údajně přemalováno: na
ocase a křídlech byla symbolika ruských válečných letadel. Nicméně v článku se neříká nic o tom, proč bylo nutné přemalovávat
letadlo, když k bombardování podle údajů OBSE došlo kolem páté
hodiny ranní, kdy je i na zemi ještě těžké rozeznat detaily, tím spíš
ve vzduchu při velké rychlosti.
Na tomto článku je zvláštní ještě něco jiného – autor. Pod jménem Boris Alexandrov v novinách Rossijskaja gazeta vyšlo v letech
1999–2000 pouze devět článků: První 9. června 1999 – odpověď
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obhájcům Borise Berezovského napsaná stylem sovětské odvetné
propagandy. Druhý 13. října 1999 o korupci na ministerstvu obrany. Třetí 12. ledna 2000 o tom, jak televizní společnosti lžou, když
nepravdivě ukazují akce ruské armády v Čečensku. Borise Alexandrova 11. února 2000 zaregistrovali jako autora zprávy Kdo rozehrává „kartu Babického“? Následující mistrovský kousek odvetné
propagandy vyšel 12. dubna 2000 – zpráva PACE je náš přítel, ale
pravda je nám dražší. Káravá odpověď s titulkem Gusinskij nebere telefon vyšla 17. června 2000. Články s podobným obsahem byly
publikovány 28. června, 29. září a 9. prosince.
Boris Alexandrov je nejspíš pseudonym, za nímž se skrývá žurnalista z novin Rossijskaja gazeta, nebo spolupracovník tajných
služeb, jeden z těch, jejichž pracovní náplní je psaní kontrapropagandistických článků. Přinejmenším to, jak se Boris Alexandrov
odvolává na termíny válečné techniky, svědčí o jistých specifických
znalostech daného tématu. Jako Anton Antoškin z deníku Moskovskij komsomolec…
Ze všeho nejzajímavější bylo hledání informací o tomto případu v jiných zdrojích. Ukázalo se, že Rossijskaja gazeta nebyla první. O den dřív na stránkách www.utro.ru vyšel článek redaktora
rubriky politika Alexandra Agamova a válečného zpravodaje Olega
Petrovského s názvem Bombardování pod cizím praporem. Právě
na těchto stránkách se uváděly „podrobnosti“ případu: zmiňovala
se jména „poručíka Georgije Rusteliho“, inženýra nebo mechanika
Baži Todije, číslo letadla a informace o tom, jak bylo přemalováno.
Pravda, Rossijskaja gazeta neuvedla stránky www.utro.ru a svůj článek vydávala za exkluzivní materiál, což budí podezření, že „exkluzivní materiál“ pochází z téhož zdroje.
Další pátrání po podrobnostech „gruzínského případu“ ukázalo, že 29. srpna ještě dvoje noviny – Nězavisimaja gazeta a Novyje
izvestija – otiskly zprávy o „poručíku Rustelim“ a opatřily je ironic203

kým komentářem a dementi gruzínské strany. Další noviny – Komsomolskaja pravda, Trud a dvoje státní noviny – Krasnaja zvezda
a Parlamentskaja gazeta otiskly články v souhlasném a kategorickém tónu, jako by jejich zpravodajové sami viděli gruzínské letadlo, jako by ve výšce několika stovek metrů dokázali rozpoznat, že
letadlo je přetřené a také se v letu zeptat pilota na jeho jméno. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Echo Moskvy zástupce šéfredaktora
novin Novyje izvestija Sergej Agafonov nakonec řekl, že v Gruzii
takové příjmení jako „Rusteli“ vůbec neexistuje. To v rozhovoru pro
agenturu RIA Novosti potvrdil také tajemník velvyslanectví Gruzie
v Moskvě Tejmuraz Gamcemlidze. Tečku za tímto příběhem udělali spolupracovníci mise OBSE v Gruzii, kteří oficiálně potvrdili
skutečnost, že údolí bombardovala letadla, která přiletěla ze severu,
tedy z Ruska.
O dva dny později se světový tisk setkal s novým mistrovským
kouskem: na bitevním poli rusko-gruzínské informační války se
objevil nový hrdina – ovčák Teladze.
Ruská média 30. července oznámila, že gruzínsko-ruskou hranici překročil gruzínský občan Teladze, který tajným službám
podal zprávu o přechodu čečenských ozbrojenců z údolí Pankisi.
Ovčák se nejspíš objevil v souvislosti s případem „letce Rusteliho“.
Tajné služby potřebovaly pádný důkaz, že Čečenci skutečně překračují rusko-gruzínskou hranici z Pankisi.
V ranních zprávách televizní společnosti ORT moderátor
pořadu divákům předložil následující text: „Čečenští ozbrojenci
se nepřestávají snažit proniknout na území Ruska z údolí Pankisi v Gruzii. V čečenském Itum-Kalijském okrese se s Galajevovou
bandou bojuje od soboty. Interfax oznamuje, že dnes v noci likvidační operace ozbrojenců pokračovala.“ Poté v reportáži Romana
Děrpinjana zazněla slova Sergeje Jastržembského, který prohlásil,
že „v Moskvě jsou znepokojeni a zarmouceni nedůsledností a neu204

přímností pozice gruzínských úřadů. Jediný, kdo ohlásil možné
překročení hranice tímto oddílem, je gruzínský pastevec“.
V jedenáct hodin ve zprávách televizní společnosti TVS zpravodaj Igor Maximenko uvedl podrobnosti „hrdinského činu“ ovčáka Teladzeho: „Konečně jsou známy podrobnosti boje, který čtyři
dny a čtyři noci vedou ruští pohraničníci s velkou bandou čečenských ozbrojenců, kteří pronikli na území Ruska z Gruzie. Jedním
z hrdinů boje v údolí Kerigo se pro všechny nečekaně stal gruzínský
ovčák Levan Teladze. Ukázalo se, že ozbrojenci, kteří mají základnu v gruzínském předhůří, nakupovali u Levana potraviny. Lidé
z oddílu velitele Chasana před tažením do Čečenska před místními
obyvateli neskrývali, kam a proč jdou. Principiální a bdělý ovčák
Teladze jednal mnohem efektivněji než celý oddíl gruzínských
pohraničníků.“
Igor Maximenko ve své reportáži uvedl komentář Ilji Šabalkina, představitele štábu federálních sil na severním Kavkazu: „Státní
hranici Ruské federace překročil občan Gruzie Teladze. Překročení hranice vysvětlil tím, že chtěl pomoct ruským úřadům a varovat je, že se chystá přechod zločinecké skupiny s více než padesáti
lidmi na území Ruska s cílem provést teroristické útoky, vést bojové akce proti federálním vojskům a páchat další zločiny.“ Dál zpravodaj oznamuje, že „varovná informace představitelům federálních
orgánů umožnila připravit léčku. Skupinu polního velitele Chasana přivítalo sto osmdesát pohraničníků. V prvních hodinách boje
byli zajati ozbrojenci Arsan Rachimov a Šamchan Šaipov.“ V reportáži také ukázali Arsana Rachimova, který prohlásil: „Gruzínci
nám pomáhali, pomáhali nám na svém území. Proč nám pomáhali,
nevím. Proč? Snad za peníze, nevím.“
Komentátor rozhlasové stanice Golos Rossiji Nikolaj Dmitrijev
3. října 2002 ve svém komentáři uvedl důvody, na jejichž základě
se ruské úřady mohou obrátit na OSN: „Ruští oficiální představite205

lé poprvé vystoupili s jednotným prohlášením ohledně posledních
událostí v čečenských horách a nazvali věci pravým jménem. Moskva má v rukou hromadu doličných předmětů, disponuje svědectvími zajatých ozbrojenců a gruzínského venkovana Levana Teladzeho, a proto má plné právo obrátit se na OSN s požadavkem, aby byly
schváleny mezinárodní sankce proti vedení Gruzie, které poskytlo
území svého státu mezinárodním teroristům.“
Gennadij Sysojev 14. října v novinách Kommersant zveřejnil
názor gruzínských novinářů: „Gruzínce také rozčiluje lhaní o jejich
zemi. Podle nich je ho dost jak v oficiálních zprávách Moskvy, tak
v ruských médiích. Slovní spojení ‚nositel řádu ovčák Teladze‘ budí
u Gruzínců neskrývaný smích. Obzvlášť když na ruských programech, které mohou v Gruzii sledovat mnozí, oznamují, že ‚ovčák
Teladze vysoce ocenil ruskou politiku na Kavkaze‘. ‚To asi bude
hodně vzdělaný ovčák, ne?‘ zeptal se mě s neskrývanou ironií jeden
můj známý z Tbilisi.“
Podle všeho ještě nejednou narazíme na fakta masového bombardování, které ruská propaganda podniká v boji o „informační“
převahu. Má cenu říkat, že tato informační válka je naprosto neadekvátní „bojové záloze“ a zkoncentrované síle bojovníků ideologické
fronty? V Gruzii mohou sledovat ruské televizní programy a poslouchat rádio. V Rusku nikdo neví, o čem se píše v gruzínských novinách, co vysílá gruzínská televize a o čem se mluví v gruzínském
rádiu.
Následující etapa rusko-gruzínské informační války nezačala vyostřením situace v Jižní Osetii, ale krizí moci v Gruzii. Kdyby
si gruzínské noviny dovolily napsat v takovém tónu o ruském prezidentovi, na Smolenském náměstí na Ministerstvu zahraničí by
všechny počítače byly zaměstnány sestavováním četných protestních prohlášení. Ruský tisk si dovoloval různé přívlastky – od měk-
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kých „Saakašvili je gruzínský Žirinovskij“ až po srovnání s Hitlerem.
Svoboda ruského tisku se stala indikátorem domácí i zahraniční politiky, kdy je z podobných publikací zjevná blízkost Kremlu
nejen územně, ale i ideologicky. A zdá se, že za stolem šéfredaktora
deníku Moskovskij komsomolec už nesedí Pavel Nikolajevič Gusev,
ale Michail Andrejevič Suslov…
Rusko-gruzínská informační válka je v plném proudu. Z archivů je třeba vytáhnout metodické příručky ÚV KSSS týkající se rozvoje a upevnění propagandy…
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PŘ I P OH L E DU NA LET
„ PIL OTA RU ST E L I HO“ (REMI X)

Informační agentura REGNUM, dávno podezřívaná z upřímné lásky k opravdové Gruzii, 10. července 2007 vykonala hrdinský čin:
všem nám otevřela oči ohledně nelidskosti Gruzínců, kteří nemohou
unést spravedlivý vztah, který k nim má hlavní politicko-hygienický
lékař Oniščenko a všemožně se snaží mstít ruským občanům.
Ty způsoby jsou nelidské nejen ze své podstaty, ale i použitými metodami. Agentura REGNUM vyvrátila mýtus o gruzínské
pohostinnosti, rozšířený po celém světě. Agentura poskytla možnost velení Kolektivních sil SNS pro podporu míru (KSPM SNS)
v zóně gruzínsko-abchazského konfliktu, aby se vyslovilo. To vyjádřilo „rozhodný protest ohledně agresivních provokativních činů
představitelů kriminální policie města Zugdidi ve vztahu k vojákům KSPM SNS“.
Ne, ne, na vojáky a důstojníky nikdo nemířil zbraně a nepokoušel se mávnutím ruky srovnat se zemí celé kontrolní stanoviště
KSPM SNS (co s tím má společného SNS, nikdo nechápe). Ani přitom nenaráželi na to, že v máchající ruce nesvírají kousek placky
se sýrem, „chačapuri“, ale opravdický granát. Všechno bylo mnohem horší – mladší důstojník (praporčík) a starší kategorie vojáků
(mladší seržant) padli kvůli podlosti gruzínských policistů.
Jak agentuře REGNUM oznámil pomocník velitele KSPM SNS
pro informační zabezpečení, podplukovník Alexandr Diordijev,
večer 9. července 2007 v oblasti pohyblivého pozorovacího stanoviště
číslo 307 gruzínští policisté silou zadrželi a na krajskou správu kriminální policie města Zugdidi dopravili praporčíka Andreje Kucého
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a mladšího seržanta Maxima Koreněva. Kucého, který odmítal splnit požadavek a odevzdat zbraň, gruzínští strážci pořádku povalili
na zem, znehybněli ho pomocí pout a násilně mu do úst nalili tekutinu obsahující alkohol, načež oba vojáky dopravili na policii.
Krajská správa kriminální policie v Zugdidi je prý dodnes zaplivaná úsilím těch udatných ruských vojáků, kteří odmítali násilné
vlévání „tekutiny obsahující alkohol do úst“. Pravda, dodnes ne
víme, jaký druh tekutiny jim ti mizerové gruzínští policisté násilně nalévali: zda to byl vzácný druh „alexandrauli“, nebo banální
„saperavi“. Zda to byla „čača“, nebo, nedej bože, pro vojáky běžná
vodka.
KSPM tvrdí, že jednání gruzínských policistů bylo naplánované,
protože když ruské vojáky zadržovali, točili je na video. „Mírotvůrci znovu prokázali vytrvalost a trpělivost a nepodlehli otevřené
provokaci. Na policii se nacházeli do chvíle, než se dostavil velitel
jižní zóny KSPM SNS plukovník Andrej Belov. Akt předání vojáků
KSPM SNS se gruzínská strana pokusila představit jako gesto ‚dobré vůle‘,“ poznamenal Diordijev.
Živě jsem si představil, jak se vojáci a mladší důstojník (praporčík) styděli za to, jak vypadají – nátělníky polité vínem, obličeje „modrých přileb“ znetvořené odporem ke všemu, co obsahuje
alkohol. Vždyť se jedná o zvláštní kategorii vojáků, které hledají po
celém Rusku: musí mít hlavní vlastnost ruského vojáka – nenávist
ke všemu, co obsahuje alkohol včetně deodorantů a vody po holení.
Absolvovali pečlivou zkoušku vůle, když na placu řadili vojáky připravené na cestu do Gruzie a po jednom je vodili k lahvi vodky na
plakátě. A jim se zvedal žaludek, ani nestačili doběhnout ke zvláštnímu kýblu – zvratkoměru, který určoval, nakolik je voják na cestu
do Gruzie připravený.
Tím dobrodružství udatných vojáků neskončila. Jiní mizerové ze skupiny těch nejvyhlášenějších přívrženců NATO se pokusili
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vyzkoušet pevnost poručíka Jevgenije Iljina. Ani je nenapadlo, že je
to marná snaha – nabízet vojákovi peníze, tím spíš prohnilé dolary.
Nejdřív si ale přečtěte zprávu agentury REGNUM:
„Téhož dne se podle údajů KSPM SNS v oblasti pozorovacího stanoviště číslo 305 neznámé osoby pokusily podplatit velitele
stanoviště poručíka Jevgenije Iljina. Přijeli v automobilech značky
Mercedes a BMW-520. ‚Nabízeli šest tisíc dolarů za možnost projet
na abchazské území bez kontroly dokladů a dopravních prostředků. Důstojník odmítl. Neúspěšní úplatkáři, které i zde »posiloval«
zamaskovaný filmový štáb, odešli s nepořízenou,‘ oznámil Diordijev.“
Ani tentokrát gruzínští provokatéři nevzali v potaz to nejdůleži
tější: ještě v dobách předchozího ministra obrany byla připravena
zvláštní kategorie vojáků, kterým se při pohledu na dolary zvedá
žaludek stejně jako těm, kteří zvracejí, když jim nalévají „do úst
tekutinu obsahující alkohol“. Dostávají hned horečku, když vidí
namalovaného George Washingtona. Začíná to s nimi lomcovat,
když vidí několik dolarových bankovek najednou. A když vidí svazek, to je konec, to abyste volali záchranku.
Příprava takových vojáku byla zvláštním a tajným úkolem
ministerstva: byly to děti bankéřů, kremelských oligarchů a ministrů, které si vypracovaly určitou reakci na americké peníze –
nemohly vidět několik bankovek nebo svazek, protože je od dětství
vídaly v kufřících, kufrech a sejfech. Tyhle děti v obyčejných holínkách z umělé kůže a obyčejných onucích jsou zlatým fondem ruské armády – nedovedou si představit život bez praporčíků a chlebových karbanátků, každodenního mytí záchodů a bromových tablet.
Gruzínští provokatéři jednoduše o této zvláštní kategorii nic
netuší, ale teď o ní díky agentuře REGNUM ví celý svět. Agentura
na závěr své zprávy otevírá oči celému světu ohledně toho nejdůležitějšího, čím se Gruzínci chlubí – domnělé pohostinnosti. Čtěte:
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„‚Zbývá jen dodat, že doba pravdivých a laskavých legend o gruzínské pohostinnosti podle všeho skončila. »Pohostinnost« oficiálního Tbilisi odteď nabude takové agresivní a mírně řečeno nepříjemné formy. Přesto jsou vojáci KSPM SNS odhodláni pokračovat
v plnění svých povinností v přísném souladu s mandátem a nepodléhat provokacím osob, které na tom mají zájem,‘ oznámil pomocník velitele KSPM SNS pro informační zabezpečení.“
Můžeme se jen dohadovat, zda se definitivně urazili a odjedou
z Gruzie hned, nebo zda budou ještě chvíli koketovat?
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NA Z A R BAJ E V A „ RU SK Ý S VĚT “

Nursultan Abišuly Nazarbajev je spolu s Islomem Karimovem jedním ze dvou stranicko-hospodářských dinosaurů, kteří zbyli po
sovětském impériu. Ve Wikipedii se píše, že Nazarbajev je „první
a jediný prezident Kazachstánu“. V roce 2011 byl znovu zvolen na
čtvrté volební období. Od roku 1969 se věnuje komsomolské, stranické a hospodářské práci. Minulou sobotu se v pětasedmdesátém roce života dozvěděl, že Kazachstán nikdy nebyl státem. Řekl
to jeho kolega prezident Ruska Vladimir Putin. Teď má Nazarba
jev dvě možnosti – usmát se a souhlasit, nebo se neusmát a souhlasit s rozdělením země. Dávné rusko-kazašské přátelství přechází na
novou úroveň.
Putin samozřejmě neurážel Nazarbajeva ani Kazachstán.
Dokonce se soustředěně usmíval, když projevoval své znalosti ruské
interpretace dějin Kazachů, a jako obvykle se přitom vrtěl v křesle. U jezera Seliger během setkání s vlasteneckou mládeží, které se
také říká „putinjugend“, Putin demonstroval nevšední poznatky,
že od 12. století před naším letopočtem neexistovaly šakské (skyth
ské) kmeny, potom národ Hunů a ani Turkutský kaganát od roku
556 našeho letopočtu. V opačném případě by totiž musel mluvit
o tom, že v té době nebylo ani památky po Moskevském knížectví
ani po samotném území pod názvem Rusko.
První Kazašský chanát se objevil ve 14. století. Do té doby byla
prostranství stepí a Přiuralí osídlena kočovníky a díky tomu se na
znaku největšího průmyslového ruského města Čeljabinsku skvěje velbloud, zvíře, které zjevně na Středoruskou vysočinu nepatří.
Od počátku 16. století dnešní území Kazachstánu začali osidlovat
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uprchlí kozáci. Nařízením cara Alexandra I. v roce 1808 kozáctvo získalo status Sibiřského kozáckého vojska s centrem v Omsku.
Kozáci a přesídlenci z Ruska, kteří je následovali se zbraněmi
v rukou, se zmocnili nejlepší půdy, luk a pastvin. Původní obyvatele, kterým říkali Kirgiz-Kajsakové, aby si je nepletli s ruskými kozáky, vytlačili do stepí a na půdu nevhodnou pro zemědělství.
Právě tím začala okupace území, dokud v roce 1925 Stalinovým nařízením nevznikla Kazašská SSR. Historické rozеstěhování
národů pod společným etnonymem Kazaši – od Uralu po střední
tok Syrdarji – načrtli bolševici, kteří se domnívali, že Kazaši mají
žít tam, kde jim to nařídil Stalin. Kazašské město Taškent předali
Uzbekistánu, města Orenburg a Čeljabinsk připadla Rusku. Tehdy
začali ve všech sovětských učebnicích tvrdit, že Kazachstán se dobrovolně připojil k Rusku.
Ve skutečnosti se Kazaši v 19. století bránili, seč mohli. V letech
1836–1838 bylo potlačeno povstání, které vedli Isataj Tajmanov a Machambet Utěmisov. V roce 1846 bylo potlačeno povstání
posledního kazašského chána Kenesary. V roce 1857 bylo poraženo
kazalinské povstání vedené Žankožou Nurmuchamedovem. Surové
zúčtování vojsk s civilním obyvatelstvem v roce 1864 během dobývání pevností Pišpek a Aulie-Ata, které se nacházejí na území dnešního Kyrgyzstánu a Kazachstánu, hluboce pohoršilo důstojníka
ruské armády, historika a cestovatele, etnického Kazacha Čokana
Valichanova. Když po několika vášnivých sporech s plukovníkem
Čerňajevem nenašel jiné východisko, odešel do výslužby. V roce
1866 se ruská armáda zmocnila Čimkentu (Šymkentu) a o rok později se zformovalo Sibiřské kozácké vojsko, které mělo za úkol udržet území, jež teď Putin označuje za „ruský svět“.
Sovětská interpretace „ruského světa“ přivedla Kazachstán
v letech 1919–1922 k hladomoru a ve třicátých letech tam zahynuly téměř dva miliony lidí. Podle tvrzení šéfredaktora literárního
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časopisu Prostor, kazašského básníka a prozaika Valerije Michajlova, „Kazaši opravdu za nějakých deset patnáct let přišli přibližně o polovinu obyvatel, přičemž světové dějiny neznají tragédii
podobného měřítka“. Stejně jako v případě Ukrajiny bolševici začali ve třicátých letech zalidňovat zpustlé oblasti tak, že přesidlovali
lidi z jiných oblastí SSSR. V šedesátých letech začalo v Kazachstánu osidlování a obdělávání celiny, jeden z megalomanských plánů
sovětské vlády, který skončil debaklem. Za tu dobu však do kazašských stepí stihli přesídlit kolem milionu lidí a snížit tak procentuál
ní poměr původních obyvatel, Kazachů, na třicet procent.
Sovětská moc s radostí využívala přírodní bohatství Kazachstánu, který produkoval 70 procent sovětského olova, zinku, titanu, hořčíku a cínu, 90 procent fosforu a chromu a přes 60 procent
stříbra a molybdenu. Od roku 1955 funguje kosmodrom Bajkonur, s nímž jsou spojeny všechny úspěchy sovětské kosmonautiky.
Sovětská moc ale nevěnovala pozornost skutečnosti, že ničí životní
prostředí. V letech 1969–1970 se území Kazachstánu používalo pro
četné zkoušky jaderných zbraní. V Mangyšlakské oblasti byla provedena série experimentů Saj-Uťos s podzemním výbuchem průmys
lových termojaderných náloží. Na území Kazachstánu ministerstvo
obrany SSSR rozmístilo množství vojenských základen a vojenských výcvikových prostorů, strategických aerodromů a raketových
šachet, strategickou zahorizontální radiolokační stanici Darjal-U na
Balchaši. Dvě stě kilometrů severovýchodně od Akmolinsku (dnešní Astany) bylo postaveno uzavřené město Stěpnogorsk, kde se ve
dvou kombinátech vyvíjely jaderné a bakteriologické zbraně. Tajné zkoušky bakteriologických zbraní se prováděly také na ostrově
Vozrožděnija v Aralském moři.
V osmdesátých letech kvůli iracionálnímu využívání vody
z řek Syrdarja a Amudarja prakticky zmizelo Aralské moře. Sovětský svaz potřeboval prach a pevné raketové palivo, které se vyrá215

bělo z bavlny. Na zalévání bavlníkových plantáží bylo třeba obrovské množství vody, kterou brali právě ze dvou hlavních řek Střední Asie. Aralské moře začalo nakonec vysychat přímo před očima
a proměnilo se v obrovský bazén pokrytý slabou kůrou suché půdy.
Pokud máme věřit Putinovi, i to je „ruský svět“, přesněji důsledky
imperiální politiky.
Zprávu o podepsání dohody v Bělověžském pralese o konci existence SSSR, která byla kdovíproč okamžitě označena za „slovanské
spiknutí“, Nazarbajev přijal ostražitě. O dva týdny později, 21. prosince 1991, se musel k dohodě, která se proměnila v dohodu o vzniku SNS, připojit. Začalo období existence sovětského impéria v nové
podobě: v čele většiny sovětských republik stáli bývalí komunističtí lídři, kteří se od sebe téměř nelišili, pokud jde o metody udržení
moci, a tudíž i uchování svých nově vzniklých států pro kremelské
ambice.
Časem si při hledání nových podmínek každá země vybrala
varianty soužití a existence. Část států se snažila vymanit z kontroly Kremlu, většina se považovala za závislé nejen ekonomicky, ale
i mentálně. Vznik národních států se sovětskou minulostí a postsovětskou přítomností se ukázal neobyčejně složitou záležitostí.
A tady je možné souhlasit s Putinem, že Nazarbajev se skutečně
projevil jako hlava státu, jež nedopustila konflikty, a rozvíjel zemi,
která životní úrovní předstihla dokonce i Rusko.
Nazarbajev získal složitou zemi, v níž kolem šestadvaceti procent obyvatel tvoří Rusové a rusifikace kazašského obyvatelstva za
dvě stě let od dobytí dosáhla neuvěřitelné úrovně – prakticky všichni městští Kazaši a většina venkovských obyvatel používá převážně
ruštinu. Ruština je od roku 1995 jazykem „oficiálně používaným ve
státních organizacích a orgánech místní samosprávy“, ale ve skutečnosti je stále základním jazykem v každodenním životě, nejen
v práci státních orgánů. Ještě před několika lety jediná univerzita
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v zemi, v Karagandě, připravovala skupinu studentů žurnalistiky
s kazaštinou jako pracovním jazykem. Názorově radikální noviny Kazachskaja pravda, které několik let vycházely v Almaty, publikovaly články svého zakladatele, akademika Aldana Aimbetova,
v ruštině (!).
Přesto se Nazarbajevovi dařilo udržet rovnováhu mezi politizovanými ruskými organizacemi, z nichž ta největší, Lad, čítá přes
padesát tisíc stoupenců, a etnickými Kazachy, kteří sní o obrodě
mateřského jazyka. Čelí jim ještě několik desítek organizací, které
„brání“ práva Rusů v Kazachstánu. Kromě Ladu je to veřejný spolek
Istoki, několik kozáckých spolků, Ruská obec Kazachstánu, Asociace učitelů ruských škol Kazachstánu, veřejný spolek Slovanské kulturní centrum a Komunistická strana Kazachstánu.
Nelze tvrdit, že situace je pro kazašský jazyk kritická. Například Ruská strana Kazachstánu za prvořadý úkol považuje apel na
všechny Rusy, aby studovali státní jazyk. A přestože je tato strana
malá, čítá maximálně pět tisíc členů, je dnes v Kazachstánu možné na několika televizních programech vidět zprávy v kazachštině,
které moderují etničtí Rusové. S kazachštinou nemají problém ruští obyvatelé venkovských oblastí a ani lidé ve smíšených manželstvích.
Je pochopitelné, že řešení jazykové otázky není záležitostí dvou
nebo tří desítek let. Mnozí mladí etničtí Rusové, s nimiž jsem se
v Kazachstánu setkal, si sebe nedokážou představit v emigraci a tím
spíš v „pravlasti“. Kazachstán se pro ně stal jejich pravou vlastí.
Putinova zmínka o Kazachstánu, navíc v takto negativním kontextu, by měla vést k ostražitosti jak moc, tak obyvatele. Putin samozřejmě doufá, že jeho interpretace událostí na Ukrajině, která se
stala základem propagandy, převažuje i v Kazachstánu, kde vysílají
ruské televizní programy. Ale zdá se, že citování Putina už začalo
znepokojovat Nazarbajeva, který byl vždycky ostražitý k separatis217

mu v severních oblastech Kazachstánu, kde převažuje ruské obyvatelstvo.
Máme očekávat, že se „ukrajinská varianta“ zopakuje v Kazachstánu? To už nezáleží tolik na Kazaších, jako na Ukrajincích. Na
Západě už dávno pochopili, že „ruský svět“ je fašistická ideologie,
jež nemá nic společného s ruskou kulturou a tím spíš s ruským jazykem. V Putinově interpretaci je řeč výhradně o území. Měli bychom
se ale připravit na to, že v Rusku začnou říkat: „Bajkonur je náš.“

218

STAL I N SKO -P U T I N SKÁ PŘESI DLOVÁNÍ

Když se dívám na fotografie lidí převezených z Donbasu na Kamčatku a do Magadanu, vybavují se mi četné příběhy Rusů, kteří
utíkali z Tádžikistánu na začátku devadesátých let. První roky si
„zachránění“ na živobytí vydělávali pohádkami o „proudech ruské
krve“ v ulicích Dušanbe, o četných „pogromech“. Po nějaké době
začali plakat, poslouchat tádžickou hudbu, jíž se v Tádžikistánu
smáli. Začali vařit plov a manty. Začali slavit Navruz. Potřebovali
několik let, aby pochopili, co je pro ně „pravlast“.
Stalin kdysi v lidech, kteří obývali SSSR, viděl potenciálního
nepřítele, ze zrady podezříval prakticky každého, dokonce své krajany, když v roce 1952 na základě tzv. mingrelského případu poslal
na Sibiř několik vlaků Gruzínců. Stalin se domníval, že láska k vůdci
se nevypěstuje dobrými skutky, ale represemi a popravami zastřelením. Miliony lidí stěhovali tisíce kilometrů z rodné země a moc dobře věděli, že značná část zahyne cestou, mnozí steskem v cizině. Tak
Stalin formoval nový sovětský národ – pokorný a lehce se o sovětských svátečních demonstracích řadící do šiků. Příbuzní perzekuovaných líbali Stalinovy portréty a mačkali se na jeho pohřbu. Stalin
po celém území SSSR rozházel obrovské množství lidí.
Chruščov a Brežněv v té tradici pokračovali – z dobrovolného
donucení lidi lákali na celinu, stavbu Bajkalsko-amurské magistrály
a mnohé další „stavby století“, které se časem ukázaly nerentabilní
a nakonec i nepotřebné. Posilovali sovětské impérium, přesidlovali
na jeho periferie lidi jiných národností, především Rusy, Ukrajince
a Bělorusy, primitivně maskovali etnické pozadí a v praxi rozvíjeli
„sovětský internacionalismus“.
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V mém rodném Tádžikistánu bylo několik generací Rusů
a Ukrajinců, které tam přesidlovali od konce 19. století. Málokdo
považoval Tádžikistán za svou vlast, neskrývali odpor k tádžickému jazyku a kultuře, trvali na tom, aby se s nimi mluvilo výhradně
rusky. Nás, kteří jsme tádžičtinu považovali za svoji druhou mateřštinu, bylo možné spočítat na prstech jedné ruky. Zakoušeli jsme
neskrývané nepřátelství ze strany jiných Rusů a neustálý posměch
ohledně toho, jak můžeme mluvit jazykem těch „…“. Všednodenní
nacionalismus vzkvétal nehledě na sovětskou politiku „internacionalismu“ a obrovský počet plakátů o „družné rodině národů“. Právě
tehdy, v sovětské době, se objevilo oficiální slovo „nacmen“ – příslušník národnostní menšiny. To v Sovětském svazu, kde žilo přes
sto národů a národností, byli „nacmeni“ menšinou a hlavním národem byli pochopitelně Rusové.
Když se rozpadlo SSSR, v Kremlu začali uvažovat o návratu
Rusů do jejich „pravlasti“. Slibovali jim výhody a sociální pomoc,
bydlení a práci. V devadesátých letech tak oklamali a z Gruzie
vyvezli duchoborce, kteří tam žili už od první poloviny 19. století.
Program přesidlování koordinovalo ministerstvo pro mimořádné
situace pod vedením Sergeje Šojgu.
Duchoborci prodali v Gruzii své domy, zemědělskou techniku
a majetek. V Tambovské a Brjanské oblasti je, kteří byli zvyklí pracovat s půdou, skvělé dobytkáře, zahrádkáře a včelaře, nastěhovali do ubytoven a nabídli jim práci v závodech a továrnách. V roce
2009 lídryně obce duchoborců Taťjana Čučmajevová v novinách
Argumenty něděli uveřejnila otevřený dopis prezidentu Saakašvilimu s prosbou, aby je vrátil domů do Gruzie. V dopise vyprávěla
o tom, s čím se v „pravlasti“ střetli: „Program a peníze byly jakoby
státní, ale nakonec bylo všechno komerční! Jeli jsme do vlasti, ale
dostali jsme se do dlužnického nevolnictví,“ končí svůj dopis Čučmajevová. Duchoborci narazili nejen na všednodenní a hospodář220

ské problémy, pocítili, jak se hroutí jejich obec, mládež začíná pít
alkohol a kouřit.
Před dvěma lety jsem točil film o gruzínských molokanech.
V modlitebním domě ve vsi Bogdanovka v Kachetii jsem se setkal
s několika přesídlenci, kteří nyní žijí v Rusku. Několik mužů souhlasilo, že mi řeknou o svém osudu. Přijeli v den modlitby za všechny zemřelé, kdy obec molokanů dává dohromady ty, kdo mohou
přijet, aby se poklonili hrobům blízkých. Ale v Rusku, jak mi řekli přesídlenci, začali „ztrácet svého ducha“ molokanů, protože jen
obec a rodná místa mohou vychovat mladou generaci. Sem, do
Gruzie, přijeli domů, na hřbitově Bogdanovky leží jejich předkové.
Z Tádžikistánu od začátku devadesátých let odjela většina Rusů,
kteří se lekli rozpadu SSSR a začátku občanské války. Ruská propa
ganda se je tenkrát aktivně snažila naladit proti zemi, v níž prožili
většinu života, a mnozí se v ní i narodili. Soubor propagandistic
kých klišé měla ruská televize stejný a používá ho dodnes. Rusové
v Tádžikistánu se najednou dozvěděli, že celý život prožili vedle
„islamistů“, „hrdlořezů“ a „fašistů“, ačkoli ještě docela nedávno
se navzájem zvali na svatby dětí nebo jiné rodinné oslavy, hostili
se plovem a pelmeněmi. Ruská televize převrátila jejich život, a tak
začali proudit do své „pravlasti“.
Na začátku devadesátých let jsem si musel vyposlechnout
spoustu tragických příběhů. Zaprvé, část přesídlenců si na živobytí začala vydělávat vyprávěním a rozhovory o tom, jak v ulicích
Dušanbe „tekly proudy ruské krve“, jak „po stovkách znásilňovali
ruské dívky a ženy“, jak „loupili a vraždili za bílého dne“. Četl jsem
ty rozhovory a žasl nad ničemností lidí, kteří si báchorky vymýšleli
jenom proto, aby je litovali. Ale nikdo je nelitoval, pro Rusy v ruských vesnicích a městech to byli cizáci, „Tádžikové“. Lidé narazili
na mentální nepřízeň, najednou si všimli, že kolem se jenom pije
a sprostě nadává.
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Jeden případ mě šokoval svou krutostí. Moji známí, přesídlenci do Voroněžské oblasti, dostali od vesnického sovětu kůlnu s příslibem, že za rok jim pomůžou se stavbou vlastního domu. Noví
sousedé s nimi vesměs sympatizovali, občas se divili, když s nimi
nechtěli posedět a popít. S potěšením poslouchali děsivá vyprávění, měli radost, že se přesídlenci zachránili před těmi „přičmoudlíky“. Takové vřelé vztahy trvaly do chvíle, než přesídlencům přišel
z Tádžikistánu kontejner s domácím haraburdím. Celá vesnice se
seběhla, aby se podívala, jak z kontejnerů vykládají čalouněný nábytek, motorky, skleněné nádobí z křišťálu a koberce, knihy a televize.
V noci kůlna se všemi krámy zachráněným z Tádžikistánu shořela.
Podpálili ji sousedé, kteří s nimi zpočátku sympatizovali, ale pak se
na „přivandrovalé kulaky“ rozčílili.
Štěstí měli jenom ti, kdo se mohli přestěhovat spolu, jako třeba v Borisoglebsku – tam přesídlenci bydlí ve zvláštní kolonii jako
na Brighton Beach. I když jsou to Rusové, jsou z Tádžikistánu, mají
vlastní zvyky a záliby, vkus a vzpomínky. Nemůžu potvrdit, kolika z nich se po Tádžikistánu dodnes stýská a kolik se jich pokusilo vrátit zpátky domů. Celkově však byl program návratu Rusů do
jejich „pravlasti“ propadák a téměř dvě desítky milionů lidí, kteří se
narodili a celý život prožili na „národnostních periferiích“ sovětského impéria, se do své „pravlasti“ vrací neochotně.
U mnohých, kteří se v impériu „zasekli“, mentální volba osciluje mezi novou kremelskou ideologií „ruského světa“ a atmosférou
v Rusku. Na Ukrajině nebo v Bělorusku taková volba téměř neexistuje – mnozí etničtí Rusové Ukrajinu dávno považují za svoji zemi.
Je možné uvést dlouhý seznam etnických Rusů, kteří nesmírně přispěli nejen ukrajinskému průmyslu, ale i ukrajinské kultuře. Jako
například novinář Andrej Kulikov, etnický Rus, moderátor talk-show v ukrajinštině.
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Složitější je to ve Střední Asii, kde původní jazyky a kultury
byly přesídleným Rusům vždycky cizí. Stejně jako mentalita a tradice. Ale i tam je možné uvést velký počet příkladů integrace lidí do
různých sfér společenského a politického života. Zdá se, že nastává
logický konec sovětského „internacionalismu“ a lidé si mohou sami
zvolit, kde, s kým a jak budou žít. Kromě těch, koho Kreml označuje za „uprchlíky“ a násilně je převáží desítky tisíc kilometrů daleko
a dělá z nich rukojmí.
Uplyne nějaký čas a přesídlenci z Doněcké a Luhanské oblasti
pochopí, co s nimi Rusko dělá, když je poslední roky straší „banderovci“. Kamčatka a Magadan jsou bezesporu krásná místa, ale
přesídlenci, kteří ještě nedávno nenáviděli ukrajinštinu, „počnuť
spivaty harni ukrajinski pisni“ a tesknit po vlasti. Znám to, dodnes
vařím plov a poslouchám tádžickou hudbu, i když jsem neodjel sám,
z rodného Tádžikistánu mě vyhnali. V Rusku jsem byl „Tádžikem“,
v Gruzii jsem se nakonec stal „Rusem“. Ale normálním Rusem, „to
je můj názor“…
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U KR AJ I N SKÝ L E N INOPAD

Takový masový pád pomníků Lenina jako na Ukrajině za poslední měsíce roku 2014 se neodehrál v celém postsovětském prostoru. Zatím není přesně známo, kolik z pěti a půl tisíce pomníků –
soch a bust umístěných v sovětské době na Ukrajině – bylo během
posledních deseti měsíců demontováno. K prvnímu leninopadu
došlo na Ukrajině v letech 1990–1991, kdy četné betonové, sádrové a kamenné modly byly strženy v oblastech západní Ukrajiny –
Lvovské, Ivano-Frankivské, Ternopilské, Zakarpatské, Rovněnské,
Volyňské, ve velké části Černovické, Chmelnické a Vinnické. A je
třeba očekávat, že leninopad bude pokračovat.
Sovětská tradice umísťovat idol začala ještě za Leninova života, v roce 1924. Během veškerých dějin SSSR bylo po celé jedné
šestině souše instalováno několik desítek tisíc soch, bust, mozaik
a basreliéfů. Monumentální socha byla jen částí násilné propagandy
kultu „vůdce proletariátu“. Na prostranství obrovské země vzniklo
ještě několik milionů malířských a grafických děl. Množství typografických plakátů, pohlednic, bukletů a poštovních známek se
nedá spočítat. Stejně jako není znám počet příležitostných transparentů a všemožných panó na prvomájových oslavách a v průvodech demonstrantů v den oslav Říjnové revoluce. K tomu je možné
přidat dvacet milionů členských legitimací KSSS, několik milionů
komsomolských legitimací, odznaků pionýrů a jisker. A samozřejmě sovětské bankovky s vůdcovým portrétem.
Nemít uprostřed obce okresního významu nebo u budovy správy kolchozu aspoň malý pomník nebo Leninovu bustu, bylo v sovětské době ideologickým zločinem. Závod Monumentskulptura, zalo225

žený v roce 1922 v Leningradě, byl v SSSR ze všech nejproduktivnější. Soukromý slévárenský podnik, který se v roce 1932 proměnil
ve slévárenskou dílnu produkující pro obyvatele sochařské portréty vůdců revoluce, dostal jméno Dílna uměleckého lití kombinátu
názorné agitace a propagandy Lensovětu. V roce 1970 byl přejmenován na závod Matveje Manizera, sovětského sochaře, autora četných děl věnovaných Leninovi a jiným sovětským vůdcům.
Bronz je drahý materiál, který se na vůdcovy pomníky používal
jen ve velkých městech a pouze na základě zvláštního nařízení. Od
konce dvacátých let a obzvlášť ve čtyřicátých a padesátých letech
sovětská moc otázky propagandy vyřešila jednoduše – z betonu začali odlévat typizované pomníky. Bylo jich několik stovek.
Pomníky rozváželi po celém Sovětském svazu a rozmísťovali je ve
městech, obcích a ve dvorech velkých podniků. Svou tvorbu zasvětilo zvěčnění Leninova obrazu obrovské množství sochařů, kteří za svá díla dostávali státní ceny, všelijaké výhody, uznání a úctu
komunistické moci. Betonáři, kteří stovky typizovaných pomníků
odlévali, dostávali jenom plat.
Kromě Sovětského svazu bylo přes sto padesát pomníků instalováno v různých částech světa, kde socialistické myšlenky nemohly žít a vzkvétat bez modly. Jenom v NDR jich bylo několik desítek,
dále ve Vietnamu, na Kubě, v zemích východní Evropy, a dokonce
i v Indii. Když se v asijských zemích propagandě věnovali místní
lidoví umělci, docházelo k podivuhodným situacím a vietnamský,
mongolský nebo čínský Lenin měl nutně typicky mongolsky vykrojené oči a obličej s vystouplými lícními kostmi. Spotřebitelé propagandy tak vůdce snáze přijímali, aniž by tušili, že „Lenin je v tobě
i ve mně“, jak se zpívalo v sovětské písničce.
Navzdory tvrzením, že Leninovy sochy nebo busty jsou umělecká díla, se ve skutečnosti ty bronzové, kamenné nebo betonové modly
navzájem jen málo liší lživým šířením obrazu a přehnanými vnějšími
226

vlastnostmi vůdce, který byl za života nevzhledný a měřil pouhých
164 centimetrů. Zákony propagandy diktovaly jiná pravidla, která
předepisovala zobrazovat vůdce jako giganta, který se vznáší nad lidmi, městy, poli a řekami. Největší železobetonový Lenin stojí ve Volgogradu, měří 57 metrů, přičemž samotná socha 27 metrů. Dřív na
tom místě stál o trochu menší pomník Stalina, ale jak bylo v sovětském impériu zvykem, vůdce střídali podle rozhodnutí komunistického vedení a vyhnance vystřídal zakladatel marxismu-leninismu.
Trochu menší modla stojí u města Dubna, ta měří 25 metrů.
Gigantomanie v SSSR je předmětem samolibosti komunistů,
kteří se domnívají, že politické a ekonomické problémy lze snadno
nahradit obrovskými monumenty. Po celé zemi jsou kromě Lenina rozmístěny monumenty, o které se teď vůbec není rentabilní starat a udržovat je v náležité podobě. Ale každá totalitní propaganda
spočívala právě v monumentálním umění. Lidi, kteří stáli u obrovských pomníků, proměňovala v zrnka písku, ubohý lidský materiál,
nezbytný v procesu stavby mytické světlé budoucnosti.
Z uměleckého hlediska díla „leniniány“ nepředstavují žádnou
hodnotu. Bylo stanoveno několik typizovaných vůdcových póz, kterými se vytrvale řídili věhlasní slévači i amatérští betonáři. Ve valné
většině byly sochy stejné – v levé ruce čepice, pravá ruka může být
zvednutá na úroveň ramene, v pohybu, který ukazuje směrem, kde se
nachází komunismus. Když byla ruka dole, sovětští lidé šeptem žertovali – „sám se v komunismu zklamal, mávl na ním rukou“. Téměř
vždycky byl Lenin zachycený v plášti, někdy v saku. V Kemerovu stojí nevelký pomník od Lva Kerbelja, který zachycuje vůdce stojícího
v krátkém plášti zapnutém na ženský způsob, na levou stranu.
Občas se sochaři pokusili vnést do propagandistického standardu
vůdcova obrazu něco nového. V Jaltě, Nižním Tagilu, Velikém Usťugu a Tambově Lenin stojí na obrovské zeměkouli. V kazašském městě
Aulie-Ata je rovněž na kouli, ale kdovíproč v podobě busty postave227

né na stoličku. V Moskvě, Taškentu a Přímořském kraji Lenina postavili na železniční drezínu. Vznikly podstavce, které připomínají velký šroub z betonové spirály. Nebo stély s vůdcovou bustou umístěnou
nahoře, pročež vůdce vypadal jako šváb na vodovodní rouře. Podstavce byly například v Turkmenistánu ozdobené národními ornamenty.
Ideologické pozadí těch četných idolů je zjevné. Běloruský filmový režisér Jurij Chaščevatskij se domnívá, že podoba Lenina rozmnožená v milionech exemplářů měla obyvatelům nahradit ikony,
na něž byli zvyklí, a změnit předmět uctívání – z Ježíše, apoštolů
a svatých na „světlé obrazy“ Lenina a členů jeho politbyra a později i další komunistické vedoucí. Tak se sovětská moc snažila
z lidí vymlátit víru v Boha, nahradit ji betonovým Leninem. Rozdíl je pouze v tom, že modlitby se předávaly z generace na generaci,
zatímco Leninova či Stalinova díla se četla pod výhrůžkou, a i to
jenom v rámci povinného předmětu na vysokých školách a univerzitách. Rituál úcty byl však propracovanou součástí svatebního
obřadu, přijímání do Pionýra nebo během sovětských svátků. Kladly se květiny, pronášely přísahy, konaly se poklony.
Leninopad je přirozená touha zbavit se totalitní ideologie. Ujišťování, že ony pomníky jsou součástí dějin, je záludné. I když je
možné souhlasit, že i krvavá část dějin tvoří dějiny. Podle mě by
se pomníky měly někde nechat, na skrytých místech, na lesním
palouku nebo daleko ve stepi, ale s povinným nápisem na podstavci – „pomník zakladatele státu, který zahubil desítky milionů lidí“.
K žádné „světlé budoucnosti“, s výjimkou pronásledování, represí, vražd a hladomoru, ten vůdce nikoho nepřivedl. Nechávat idoly ve městech a obcích je stejné, jako si doma věšet portréty vrahů
svých rodičů a zlodějů, kteří vykradli váš dům. Pomníky si zaslouží
jenom ti lidé, kteří se zasloužili o pokrok, a ne o degradaci.
P.S. V Gruzii stejně jako v pobaltských zemích – Litvě, Lotyšsku
a Estonsku – platí zákony, které šíření sovětské symboliky zakazují.
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S O C IOL O G I E PROPAGANDY

Analytické středisko Jurije Levady (Levada-centr) nedávno zveřejnilo
výsledky sociologického průzkumu na téma důvěry Vladimiru Putinovi. Kdyby se prezidentské volby v Rusku konaly tuto neděli, Putina
by podle průzkumu volilo 87 procent občanů Ruska. To je nový historický rekord, který o pět procent převyšuje červencový údaj, kdy
bylo stávající hlavu státu odhodláno volit 82 procent občanů.
Ve Státní dumě se zároveň objevila nová iniciativa – zavést
7. říjen jako Den slušných lidí coby památku na události, kdy se ruští vojenští okupanti zmocnili ukrajinského poloostrova Krym. Jak
je v Rusku zvykem, není to náhodná shoda okolností – 7. října má
Putin narozeniny. Výsledek a iniciativa jsou natolik neuvěřitelné
a absurdní, že zcela oprávněně vzniká otázka: Občané Ruska definitivně zešíleli, nebo jejich názor odráží mentální katastrofu?
Sociologie je poměrně přesná věda, která politikům pomáhá
zjistit veřejné mínění, nutné pro korigování politických, sociálních
a ekonomických programů. Auguste Comte pojem sociologie zavedl ve vědě už v roce 1832 a objasňoval jím pozorování, zkušenost
a srovnání, která jsou adekvátní novému sociálnímu pořádku industriální společnosti. Je překvapivé, že dokonce i zakladatelé komunismu si sociologie velmi cenili, a nejen Karl Marx, ale i Lenin.
Ačkoli komunisté-teoretikové se obyčejně od komunistů-praktiků
liší jako chryzantéma od květáku. Po letech se zakladatel sovětského státu sociologie raději vzdal a patřičně ocenil autoritativní formu
vlády, při níž se už není nutné ptát na názor lidí.
V sovětské době byl vztah k sociologii stejný jako k propagandě a rozhodnutím sjezdu KSSS. Ptát se například lidí, zda se jim
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líbí sovětská moc, bylo nemyslitelné, a ptát se na kvalitu sovětských
potravin a přednosti importních bylo naprosto absurdní. Ptát se
sovětských lidí, zda začít válku s Finskem nebo zahájit vojenskou
invazi do Afghánistánu – něco takového vedení SSSR nemohlo ani
napadnout. Rozhodovali za obyvatele všechny „naléhavé problémy“
a názor vždycky vyjadřovaly plakáty „Strana je náš kormidelník“,
kde roli kormidelníka pochopitelně plnili generální tajemníci ÚV
KSSS, a sovětský lid byl odevzdaným pasažérem.
Přesto sovětská sociologie kupodivu existovala. Byla založena na
idejích marxismu a průzkumy prováděla ex post – ty ve skutečnosti
nic neměnily a názory lidí se nikdy nevnímaly jako návod pro jednání sovětského vedení. Sociologii v SSSR nahrazovala propaganda.
Když v obchodech nebyl salám, sovětská televize a noviny vysvětlily, že jsou to „dočasné obtíže“, že SSSR je obklopeno nepřáteli. Nikita Chruščov v jednom ze záchvatů lhaní prohlásil, že „SSSR dohoní
a předhoní Ameriku“. Pravda, ta věta vlastně ani nepatřila jemu, ale
hlavnímu sovětskému lháři Leninovi, ale vůdce mluvil o všech kapitalistických zemích, když přesvědčoval obyvatele mladého sovětského státu, jaké má před sebou perspektivy. Pro Chruščova bylo hlavním nepřítelem USA, a neudržel se. Tenkrát ta věta vzrušila sovětské
lidi, kteří ve frontách na kukuřičný chléb diskutovali o tom, jak nejdřív Ameriku dohoní a pak se budou smát a sledovat, jak se Američané motají vzadu a stávají se z nich komunisté.
Tak to pokračovalo až do rozpadu SSSR, kdy se ukázalo, že
sovětský stát se nikdo dohánět nechystá, že před ním naopak všichni uskakují, že se „socialistický tábor“ začal rychle zmenšovat, přicházet o země východní Evropy, pak o Mongolsko, Vietnam a po
nich o Gruzii, Ukrajinu a Moldavsko. Ukázalo se, že propaganda je
účinná jenom uvnitř „železné opony“, ale jakmile se opona poodhalila, lidé začali chápat, že svět nejsou jenom přestárlí starci v mauzoleu o svátcích ani kilometrové fronty na brambory.
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Postsovětská sociologie ožila na začátku devadesátých let. Teď
v Rusku funguje deset sociologických ústavů; část z nich vznikla ještě v sovětské době, některé se objevily za perestrojky na konci osmdesátých let, zbylé pak v současném Rusku. Sociologický průzkum
je drahá záležitost, proto není divu, že mnohé ústavy jsou spojeny se
státním financováním, založeném na paritním principu – my vám
dáme peníze, vy nám dáte „správné“ průzkumy. Pokud porovnáme
údaje průzkumů různých ústavů na stejné téma, někdy se podstatně
liší. Například fond Veřejné mínění plní především zakázky administrativy prezidenta Ruska a Všeruské centrum pro výzkum veřejného mínění je ústav stoprocentně financovaný z rozpočtu. Jedinou
nezávislou a neziskovou organizací je středisko Levada.
V devadesátých letech se ruská sociologie skutečně věnovala
průzkumu veřejného mínění, čemuž napomáhala i relativní svoboda slova v televizi a tisku. Například v době první čečenské války
šokovaly výsledky sociologických průzkumů, kdy ruská veřejnost
hodnotila situaci nejen na základě toho, jak o ní referovali novináři nezávislé televizní stanice NTV (redakce Jevgenije Kiseljova),
ale i státních kanálů. Uzavření Chasavjurtské dohody mezi prezidentem Ičkerie Aslanem Maschadovem a generálem Alexandrem
Lebeděvem v roce 1996 bylo vlastně v mnohém spojeno s veřejným
míněním a reakcí obyvatel Ruska.
Na konci devadesátých let se situace začala ostře měnit. V roce
1997 na území Čečenska najednou začaly únosy ruských novinářů a spolupracovníků humanitárních organizací, což propaganda
vykládala jako „terorismus“ ze strany Čečenců. Nikdo si nevšímal
časové posloupnosti a naprosto zjevné taktiky přípravy na válku.
Nemohu říct, nakolik k tomu přispěl Vladimir Putin, který se objevil v kremelské administrativě v roce 1996 a o dva roky později ve
funkci ředitele FSB. Dva roky před tím, než se objevil v roli premiéra, už společnost byla připravena na „odvetná opatření“. V srpnu
231

1999 byly události v Dagestánu, které předcházely začátku druhé
války, uzavřeny pro novináře, a hlavním zdrojem informací se stali
generálové tajných služeb.
Když se Putin objevil v Kremlu jako zástupce prezidenta a později jako zvolený prezident, nastal konec ruské sociologie. Nikoli
jako vědy – ústavy fungují a začaly dostávat ještě větší státní podporu. Nastal konec objektivního zkoumání veřejného mínění. Začalo
být jasné, že postsovětská a ruská sociologie v mnohém závisí na
míře propagandy podobně jako v SSSR. Pokud ruský televizní divák
a spolu s ním i postsovětský, který bydlí v Kazachstánu, Tádžikistánu nebo Bělorusku, získává jednostranné a angažované informace,
jež odrážejí pouze názor Kremlu, bude i názor většiny lidí odpovídat snahám propagandistů.
Jak se ukázalo, krátká doba desíti dvanácti let od perestrojky do
Putinova příchodu do Kremlu nestačila, aby se postsovětská společnost naučila nevěřit propagandě, pokoušet se hledat alternativní
informace, reálně hodnotit situaci a trochu předvídat svou budoucnost. V současném Rusku stejně jako v SSSR je veřejné mínění
zásluha televizních programů a moderátorů-propagandistů, nehledě na to, kým byli před pouhými patnácti dvaceti lety. Například
šéf NTV Vladimir Kulistikov několik let pracoval na Rádiu Svoboda a šéfredaktorka zpravodajství NTV Taťjana Mitkovová je známá tím, že v lednu 1991 odmítla ve vysílání sovětské televize přečíst
oficiální zprávu tiskové agentury TASS o událostech ve Vilniusu,
načež byla propuštěna. Takový osud mají mnozí novináři, kteří si
v devadesátých letech vysloužili reputaci objektivních profesionálů
a v současné době se proměnili v ty nejaktivnější propagandisty.
Srovnání s novináři se skvěle hodí pro vysvětlení toho, co se stalo se společností, která ještě před desíti lety vyjadřovala nespokojenost s čečenskou válkou, zatímco teď se proměnila v masu s jedním
názorem. Ještě před rokem ujišťovala, že Ukrajina a Ukrajinci jsou
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nejbližší lidé ze „slovanského bratrství“ a „pravoslavní souvěrci“,
ale najednou se z nich pro ruské občany stali „banderovci“ a „fašisté“. Stejné to bylo i před šesti lety s Gruzií, stejné to bude vždycky, dokud bude veřejné mínění určovat míra propagandy. Proto se
není třeba divit, že Putin je teď skoro jako Stalin – vůdce, otec národa, hlavní sportovec a veterinář. Nepřekvapí mě, když se 7. říjen,
den Putinových narozenin, stane svátkem a volným dnem. Stejně
jako 4. listopadu říkají „den osvobození Moskvy od Poláků“, ačkoli
ten den má oficiální název – Den národní jednoty. Nikdo se přece
neptá, o jakou jednotu se jedná, jakého národa a proč. Ale původ je
v té samé propagandě.
Během mnohaletého studia ruské propagandy jsem si zvykl
brát sociologické průzkumy coby dočasný ukazatel stavu postsovětské společnosti. Jakmile ruské televizní stanice změní informační
politiku a z televizních obrazovek zmizí Putin a jednou (je možné
snít?) slavnostně přečtou rozsudek Mezinárodního soudního dvoru
v Haagu, ubezpečuji vás, že ruští občané začnou nynějšího vůdce
nenávidět stejně, jako ho momentálně milují.
Ruské veřejné mínění Kreml potřebuje výhradně pro sebeuspokojení, protože v Rusku je sociologie podřízena jedinému – definování míry autoritářství, a ne demokracie a kvality života. Je to
stejné, jako byste se ptali tuleňů v Ochotském moři na kvalitu sloního krmiva v Serengeti.
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RU ŠT Í L I DÉ –
V Ý DAJOV Ý M AT E R IÁ L K REMLU

Kreml brání Rusy? V Rusku dodnes těm pohádkám věří? Existuje přece statistika, nelítostná čísla reality. V Tádžikistánu v roce
1992 Rusko rozpoutalo krvavou občanskou válku. Počet Rusů
se tak z 388,5 tisíce v roce 1989 snížil na 68,2 tisíce v roce 2000.
V Čečensku se za období dvou válek od roku 1994 počet Rusů snížil z 294 tisíc (1989) na 40 tisíc (2002). Tam, kde Rusko rozpoutává
války, trpí nejen původní obyvatelstvo, Kreml se vysmívá i Rusům,
které údajně chrání.
Putin má strašnou smůlu – v Gruzii není „pátá kolona“. Ne
vznikla. V Gruzii naopak kupodivu vznikla společnost, o níž se dá
v postsovětském prostoru jenom snít. Gruzínští Rusové, kteří tam
žijí pátou šestou generaci, se integrovali natolik, že jejich gruzínština se nijak neliší od jazyka původních obyvatel. Ostatně stejně jako
jazyk tbiliských Arménů a Ázerbájdžánců, Asyřanů a Osetinců.
Stalo se, že z gruzínštiny je ten mezinárodní „cement“, který stmeluje lidi a boří pojem „pátá kolona“. Za dvě století po první okupaci
Gruzie Ruskem došlo k mnoha sňatkům mezi národnostmi, a proto
nemálo Gruzínců mluví o svých babičkách a dědečcích, pradědečcích a prababičkách – Polkách, Ukrajinkách, Francouzkách a Ruskách. A to nemluvě o Osetinkách a Abchazkách.
Putinovi se nepodařilo dát před šesti lety v Gruzii dohromady „pátou kolonu“, když používal svůj oblíbený důvod – „ochranu
Rusů“. Gruzínští Rusové bojovali proti ruské armádě a na seznamu
sto sedmdesáti mrtvých jsou kaprál Tamaz Nikitin z 2. pěší brigády a mladší seržant Vasilij Smirnov z 3. pěší brigády. To jsou jen
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ti hrdinové, jejichž otcové byli etničtí Rusové, a není známo, kolik
mělo za matky Rusky. Nebo Ukrajinky, Osetinky, Abchazky. Když
člověk v Gruzii mluví gruzínsky a je profesionál, příjmení tam nic
neznamená. Jako bývalý ministr školství Dmitrij Šaškin nebo současný gruzínský ministr zdravotnictví David Sergijenko.
Putin se však přece jen pokusil využít „ruský problém“. Během
války v roce 2008 televizní stanice Rossija 14. srpna odvysílala
reportáž o tom, jak ruští vojáci, kteří okupovali Zugdidi, „zachránili čtrnáct Rusů“. Text reportáže televizní stanice svým lhaním
obyvatele Gruzie šokoval: „Abchazské hlavní město přijalo první skupinu ruských uprchlíků z gruzínského Zugdidi. Kvůli útlaku
a výsměchu místních úřadů byli nuceni opustit své domovy. Jedná
se o další smutný výsledek konfliktu, který Gruzie rozpoutala před
několika dny. Uprchlíci z Gruzie nemohou uvěřit, že dnes místo
dávek ze samopalů namířených na jejich domovy slyší moře. Obyvatelé Zugdidi jsou svou národností Rusové, zakazovali jim však
dokonce i mluvit v mateřském jazyce. Vtrhli do jejich bytů a vyhrožovali jim.“
Reportáže o „zachráněných Rusech“ kromě televizní stanice Rossija odvysílaly mnohé národní programy – Pervyj kanal,
Zvezda. O šest měsíců později, v únoru 2009, jedna ze „zachráněných“ ruskou armádou, Olesja Nikobenková, od svých „zachránců“ utekla, vrátila se domů a vyprávěla, co se stalo: „Několik členů
rodiny chytili na mostě přes řeku Inguri, na administrativní hranici mezi okresy Gali a Zugdidi, když vyprovázeli návštěvu. Rodiny ruského původu chytili kvůli jejich národnosti. Rukojmí drželi v Suchumi v průběhu dvou dní a pak je převezli do Ruska přes
řeku Psou.“ Olesja Nikobenková tvrdila, že jim nabídli osvobození,
když řeknou „špatné věci“ o Gruzii. Rukojmí drželi na území Ruska a zabavili jim doklady. Zajatým rodinám vyhrožovali, že přijdou
o děti. Olesja zaplatila tři sta amerických dolarů, aby se přes kon236

trolní stanoviště na řece Psou dostala z Ruska do Abcházie. Staří
známí z okresu Gali jí pomohli projít od řeky Psou k řece Inguri, na
administrativní hranici.
Takových příběhů, kdy Rusko přestalo „zachraňované“ Rusy
potřebovat, můžete v postsovětském prostoru slyšet obrovské
množství. Vybrali si svou cestu, sami se rozhodli, zachraňovali se
před svými „zachránci“, jak mohli. V době občanské války v Tádžikistánu na straně tádžické opozice, kterou ruská propaganda prohlašovala za „islamisty“, bojovali etničtí Rusové z Tádžikistánu.
A v severní provincii Afghánistánu na mobilní rozhlasové stanici
Hlas svobodného Tádžikistánu jako moderátorka zpráv v ruštině
pracovala Valentina, která utíkala před ruskými tanky z rodného
Kumsangirského okresu. V pákistánském městě Péšávar se ukrývala ruská rodina z Tádžikistánu, která nezatoužila jet se zachraňovat
do Ruska.
Jeden z nejtragičtějších příběhů „záchrany“ Rusů se odehrál
na konci roku 1999 v Čečensku, když se v Kremlu rozhodli zahájit
druhou válku. V Promyslovské čtvrti Grozného mezi zříceninami
domů rozbombardovaných ruským letectvem se potloukali staříci
a stařenky – etničtí Rusové. Aňa Politkovská jejich osudu věnovala
několik měsíců svého života a desítky zoufalých článků, které volaly
o pomoc: „Bylo mi stydno. Bylo bolestivé poslouchat, jak se babičky
a dědečkové, kteří zůstali bez příbuzných, zoufale prodírají, toulají městem a hledají jídlo. Že ti, kteří ještě mohou chodit, nosí jídlo
těm, kteří jsou připoutaní k posteli. Že personál nemocnice se rozutekl. Že léky, voda, světlo ani plyn nejsou. Jako leitmotiv v těch rozhovorech zněla bohužel národnost: v Katajamě dožívají především
Rusové a jiní ruskojazyční – ‚vaši‘. Čečenci, jak známo, své stařečky
do starobinců obvykle neodkládají.“
Etničtí Rusové pro Kreml nejsou lidmi, jsou výdajovým politickým materiálem. Když je třeba, Putin řekne o „těžkém osudu Rusů“
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například v Pobaltí, kde je životní úroveň vyšší než v samotném
Rusku. Ale Litva, Lotyšsko a Estonsko svírají neduživé hrdlo ruského diktátora. Jsou to země, které se odvrátily od impéria a vrátily
se do Evropy. Zdali se Putin někdy zajímal o osud Rusů v Turkmenistánu nebo Uzbekistánu? Ne, není to pro něj výhodné. Výhodné
je zmiňovat „problémy“ pouze tehdy, když má Kreml nějaké výhrady nebo vyhlídky na tu či onu postsovětskou zemi. Putin přesně
ví, že práva Rusů se „porušují“ na Ukrajině, v Moldavsku a Gruzii,
v zemích, jež se chtějí stát evropskými, a nechtějí být součástí impéria. Odjeli Rusové z Tádžikistánu? Čert je vem, hlavní je, že Tádžikistán je pod kontrolou Kremlu.
Na Ukrajině se však zvláštním způsobem děje to, co ruská propaganda pečlivě skrývá – ukrajinští vojáci, kteří bojují s ruskou
armádou, mluví převážně rusky. A sprostě agresorům nadávají taky
výhradně rusky. Předpokládám, že na Ukrajině se „ruská otázka“
pro Kreml uzavře. Ne proto, že se ukrajinští etničtí Rusové postavili
na obranu své země, Ukrajiny, ale proto, že desítky tisíc uprchlíků
z Luhanské a Doněcké oblasti vyslaných na Sibiř a Dálný východ na
vlastní kůži už pocítili ruskou „otevřenost“, „srdečnost“ a „pohostinnost“.
Abychom odpověděli na nejchoulostivější otázku ruské politiky – proč Rusko potřebuje Rusy z periferie sovětského impéria, stačí
třeba jen zjistit počet institucí, jež nesou název Ruské kulturní centrum. Ve většině postsovětských zemí nejsou. Že by snad proto, že
na všechny nestačí balalajky a tahací harmoniky? A možná nejsou
nutné, nebo nikdo nechce zbytečně vyhazovat peníze? A vůbec kdo
a jak určuje příslušnost k ruskému etniku, když posílá bombardéry
a tanky na jeho ochranu?
V gruzínské vesnici Asureti bydlí starý člověk Manfred Tichonov. Do Gruzie se přestěhoval před patnácti lety, aby obnovil odrůdu vína, kterou pěstovali Němci přesídlení na začátku 19. století ze
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Švábska. Když jsem se s ním seznamoval, zeptal jsem se ho, jestli je Rus. Hrozivě na mě pohlédl, ukázal německý pas a odpověděl: „Ich bin Deutsch.“ On rozhodně nechce, aby ho zachraňoval
Putin. Já jsem rozhodně nechtěl, aby mě v roce 1992 v Tádžikistánu zachraňoval Jelcin. A kdovíproč bych chtěl doufat, že už brzy
lidé, kteří se označují za Rusy, přestanou věřit ruským politikům,
již Rusy manipulují a používají je pro vlastní geopolitické cíle.
V tbiliské kavárně s galerií, kterou si otevřely dvě Ukrajinky, se
odehrála následující scénka. Do kavárny vešla Moskvanka, u vchodu uviděla ukrajinskou vlajku a pronesla: „To je zajímavé, v Gruzii
je tolik ukrajinských vlajek a ani jedna ruská.“ Chvíli mlčela a pak
tiše řekla: „To máme za to…“
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Č I STĚ KON KR ÉT NÍ RU SKÁ STÁT NO ST

Dávno se nedívám na ruskou televizi, jenom z nutnosti, pouze ze
studijních důvodů. Někdy v polovině devadesátých let jsem si najednou všiml, že vůdce světového proletariátu a drahého Leonida Iljiče
na televizních obrazovkách vystřídaly filmy o „brigádách“, „fízlech“,
„bratrovi za bratra“, „opravdových sígrech“ a další konzum. Zlodějské a kriminálnické hantýrky je v nich víc než jazyka Puškina
a Dostojevského, jimiž se Rusko stále snaží chlubit. Rusko pevně
a nadlouho uvízlo v kriminálnickém romantismu – v politice, ekonomice a kultuře. Být zlodějíčkem, který umí žvanit tajným jazykem
kriminálníků, „feňou“, není jenom příjemné, je to i nezbytné.
Poslední událost by byla vůbec mimořádná, kdyby k ní došlo
v normální zemi. „Michas“ dostal od Putina hodinky s názvem
Prezident. Putin je prezident Ruské federace, „Michas“ je kriminálnická autorita Sergej Michajlov, jeden ze zakladatelů solncevské organizované zločinecké skupiny; ve vězení seděl ještě za SSSR
a pak ho opakovaně zatýkali – jednou v Česku, jindy ve Švýcarsku. Teď je „Michas“ legalizovaným kandidátem práv (!), profesorem. Vedle něj stojí „Tajvančik“, Alimžan Tochtachunov, který se
dnes prohlašuje za „mecenáše“. Je to kamarád zesnulého „Japončíka“, Vjačeslava Ivaňkova, který byl zase kamarádem zesnulého
„Děda Chasana“ (Aslana Usojana). Pokud bychom se pozorně podívali na přátelské vztahy autorit, našli bychom tam i Josifa Kobzona
a mnohé jiné známé občany Ruska. Mimochodem, na „Japončíkově“ pohřbu nesli ruskou státní vlajku.
Po rozpadu SSSR kriminální svět „rozkvetl“ a legalizoval se.
Perestrojku iniciovanou KSSS kriminální svět přijal jako návod
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k jednání a ještě na konci osmdesátých let se objevily první organizované zločinecké skupiny. Kromě „solncevských“ to byly „kemerovské“, „podolské“, „odincovské“, „taganské“, „ljuberecké“, „dolgoprudněnské“ a „vidnovské“. Zločinci, jež na prostranstvích postsovětského území představovali kriminální bossové žijící podle
zločineckých pravidel, se začali stávat respektovanou vrstvou společnosti s rozvětvenou sítí poboček a oddělení. S pádem „železné
opony“ začal být zločin internacionální. Když si autority vyřizovaly
účty, na nějakou dobu mizely, ztrácely se v evropských zemích. FSB
se stalo právoplatným nástupcem KGB, které v SSSR kontrolovalo kriminální společenství, a těsně se proplétalo s organizovanými
zločineckými skupinami, s nimiž si vzájemně vycházely vstříc. Stejně jako KGB, které kdysi, v době vzniku Čeky a OGPU, přebíralo
zkušenosti carské ochranky, jež měla vlastní přístup ke kriminálnímu společenství a zájem o ně.
I vzniku sovětské moci se zločin bezprostředně účastnil. Není
jasné, zda to bylo rozhodnutí schůzí nebo osobní vůle autorit, ale
mezi významnými revolucionáři z kriminálního světa byl i velitel
armády Grigorij Kotovskij. Dokonce jeden z nejuctívanějších kriminálních bossů Miška Japončík (Moisej Vinnickij) se s radostí účastnil
revoluce. Akademik Vladimir Vernadskij, na jehož počest je pojmenována moskevská třída a krymská univerzita, v deníku v roce 1920
psal: „Když člověk pozoruje současný chaotický život, žasne nad
jednou zjevnou anomálií. Na povrchu, u moci a v čele jednajících
a mluvících osob, které jakoby udávají tón, nejsou ti nejlepší, ale ti
nejhorší. Všichni zloději, lupiči, vrazi a zločinné elementy ve všech
proudech vystoupili na povrch. Rozředili ideology a ideové činitele. Obzvlášť jasně je to vidět na bolševickém táboře a zřízení – totéž
však pozorujeme i mezi dobrovolníky a kruhy, které jsou jim blízké.
I tady se ztrácejí ideoví a čestní lidé. Život vytáhl na povrch zkažené,
shnilé škodliviny, které za sebou táhnou průměrnou masu.“
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Lenin znal dobře své okolí a v návalu boje „za spravedlnost“,
používal metody kriminálního světa. Do roku 1917 psal hodně
o demokracii a právech, o zákonnosti a vzkvétajícím státu, ale když
se dostal k moci, nařizoval zabíjet a loupit. Dne 5. září 1918 Lenin
podepsal dekret O rudém teroru, podle něhož byla mimo zákon
postavena šlechta, statkáři, důstojníci, kněží, kulaci, kozáci, vědci
a průmyslníci. Budoucí bolševici se ani před revolucí neštítili teroru – v době mezi lety 1901 a 1911 se oběťmi revolučního teroru stalo
kolem sedmnácti tisíc lidí. Po revoluci se z teroru stala státní politika. Dne 13. června 1918 byl schválen dekret o obnově trestu smrti –
na základě rozsudků revolučních tribunálů a mimosoudních zasedání Čeky bylo v letech 1917–1922 popraveno zastřelením celkem
sto čtyřicet tisíc lidí.
Nejbližší Leninův spolubojovník známý svými předrevolučními
loupežemi, Josif Stalin, se stal věrným vůdcovým pokračovatelem.
Za něj se teror z nutnosti chránit revoluci, jak psal Lenin, proměnil ve státní politiku. Nevzdělaný vůdce číslo dva se patologicky bál
svého okolí, inteligence a důstojníků, kteří získali vzdělání v cars
kých dobách. Za Stalina se sovětská moc proměnila v obrovské kriminální území. Skuteční kriminálníci se v něm cítili nepohodlně,
a tak se spolčili s mocí, obzvlášť v poválečných letech, kdy úroveň
kriminality dosáhla neuvěřitelných měřítek, a tihle „zparchantělí“
kriminálníci se stali oporou Kremlu. Kriminálníci pomáhali bachařům vypořádat se s politickými vězni gulagu a jiných vězení.
Rozkvět kriminálního světa spadá do období Leonida Brežněva. Tenkrát se začal rozšiřovat a obnovovat svět autorit, objevilo se
hodně korunovaných kriminálních bossů. KGB do toho zdánlivě
uzavřeného světa integrovalo vlastní agenty, nejen aby ho kontrolovalo, ale aby jej i řídilo. Když se rozpadlo SSSR, přišli agenti vhod –
porušili zločinecká pravidla a začali se aktivně účastnit politického
života, obzvlášť když došlo na ozbrojené konflikty a války. Prak243

ticky každé separatistické války se do jisté míry účastnily autority.
A v Tádžikistánu proruskou Národní frontu vedl Sangak Safarov,
recidivista s šesti tresty a třiadvaceti odkroucenými lety. Stejně to
vypadalo v Abcházii i Karabachu.
Po rozpadu SSSR současně s Jelcinovými slovy o stavbě „nového demokratického Ruska“ vyšla do ulic „červená saka“ a spustila
se střelba, zaváděly nové pořádky uvnitř země, na niž Západ hleděl
s rozechvěním. Slovo „demokracie“ se pro organizované zločinecké
skupiny stalo novým ochranným štítem. Největší organizovaná zločinecká skupina na Urale Uralmaš pomáhala gubernátoru Eduardu
Rosselovi se zvolením do nového období, založila Hnutí dělníků na
podporu Borise Jelcina a v roce 1999 se registrovala jako politické
hnutí Společensko-politický svaz Uralmaš. Nakonec v roce 2002 šéf
Uralmaše Alexandr Chabarov s velkým náskokem zvítězil ve volbách a stal se poslancem jekatěrinburgské městské dumy.
Pokud by člověk psal knihu o dějinách kriminálního světa
a jeho vztazích s mocí počínaje Ruskou říší, bylo by z toho mnohosvazkové dílo konkurující dějinám KSSS. Je to v podstatě totéž.
Kriminální svět žil podle vlastních pravidel, zatímco sovětská moc
žila zdánlivě podle zákonů. Ve skutečnosti to však byla také jenom
zločinecká pravidla. Teď je z nich v Putinově Rusku jeden svět, který žije podle zločineckých pravidel nehledě na existenci ústavy, Státní dumy a prezidenta. Jednou pronesený výraz „vymáchat v hajzlu“
není pouze citátem ze slovníku kriminálníků, je to direktiva, podle
níž se má jednat. Odtud pochází i spojení „budete se dusit prachem“
a mnohé jiné fráze ruského prezidenta. Ostatně stejně jako činy,
které po nich následují.
Putinova „feňa“ v současné době vzrušuje už jenom málokoho.
Putin vybudoval nový ruský svět, v němž hantýrka proudí z obrazovek ruské televize málem každou minutu. Četné seriály se střelbou, vraždami a „hodnými zločinci“ se dávno staly součástí života
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ruských občanů. Jsou na ně pyšní a napodobují je. Ruská společnost
se prakticky ničím neliší od té sovětské: Stalin zavřel a zastřelil každého, koho chtěl, Putin nezůstává pozadu. Stalin donutil sovětský
lid, aby ho miloval, totéž udělal Putin. Stalin rád bojoval, ne vždycky úspěšně, ale zato s velkou chutí, Putin také. „Železnou oponu“
vybudoval Lenin v roce 1919. V devadesátých letech ji na krátko, na
devět let, otevřeli, což se ukázalo pro Rusko nepřípustné, a Putin
ji teď vrátil na místo. Proto se nedivte agresivitě ruských občanů
a sedmaosmdesáti procentům obyvatel, kteří Putina podporují –
je to stará ruská tradice, která nemá s demokracií nic společného.
Rusko bylo vždycky zónou se zvýšenou ostrahou, jakýkoli
pokus dostat se na svobodu se stává novým zločinem a končí návratem za ostnatý drát tábora. I Boris Jelcin mluvil pěkně o „svobodě
a demokracii“, dokud nezahájil čečenskou válku. Tím pokus Ruska stát se normální zemí skončil. Všechny následující roky byly
jen krátkým časem do chvíle, než se objeví nový dozorce. A ten se
v roce 2000 objevil – s hantýrkou, jíž Rusové rozumí, s represemi,
válkami a nekončícími zločiny.
Jednou, ještě v pubertě, jsem se ocitl na návštěvě v nomenklaturní rodině plukovníka milice a uslyšel jsem od něj, od toho člověka s vysokou pozicí zástupce náčelníka milice, následující přípitek:
„Připijme si na sovětskou moc, která dovoluje svobodně žít a svobodně krást.“ To, co jsem slyšel před čtyřiceti lety, je sotva možné
označit za archivní frázi. Je živá dodnes, protože to není „okřídlená
fráze“, ale mentální nastavení na všechny časy.
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Z E M Ř Í T Z A „TO“ ?

V dětství jsem nerozuměl slovům písně, kterou sovětská propaganda často vysílala v rádiu a televizi a v den každého výročí Velké říjnové revoluce z amplionů na svátečních průvodech. Slova „a jako
jeden muž zemřeme v boji za to“ byla refrénem, což znamená, že
se opakovala několikrát a budila ve mně údiv – co je „to“, za něž
mají všichni „jako jeden muž“ zemřít? Jak jsem dospíval, dozvídal
jsem se o okultismu, záhrobním světě a reinkarnaci, ale stejně jsem
nechápal, kdo ksakru potřebuje takovou „moc sovětů“, když všichni
zemřou za „to“.
Sovětská písňová tvorba měla ve formování sovětského člověka sehrát důležitou roli. Písně byly plné nedopovězeného a alegorií
mnohem nepochopitelnějších než boj za „to“. Je záhadou, že kontrolní a represivní ruské orgány dosud nezakázaly patriotické dílo
se slovy „Lenin je v tobě i ve mně“ jako propagandu homosexuality. V té písničce od Lva Ošanina jsou vůbec satanská slova „Lenin
je stále živý“, která připomínají životní praxi hrdiny ruské lidové
pohádky, vzteklouna Kostěje Nesmrtelného. Vždyť ale dodnes davy
lidí navštěvují mauzoleum, aby pohlédli do tváře mrtvole. Nejspíš
v naději, že právě v tu chvíli, kdy procházejí kolem akvária s vůdcovými ostatky, musí ožít, vyskočit na víko sarkofágu, napřáhnout
ruce a znovu ukázat směr světlé budoucnosti.
Píseň o „tom“ ve skutečnosti není sovětská. Jako obvykle ji
ukradli. Autor slov je neznámý, ale písnička se stejnou melodií se
zpívala už za první světové války. Slova nebyla tak tragická, byla
spíš vlastenecká: „Směle půjdeme do boje za Rus svatou a jako jeden
muž prolijeme svou krev mladou.“ Ukrajinská varianta měla stej247

ná slova: „My smilo v bij pidem za Rus Svjatuju i jak odin prolljem
krov moloduju.“ Je ideologickou záhadou, proč bolševici usoudili,
že je bezpodmínečně nutné rozloučit se se životem. Tím spíš, když
se záhada skrývá pod slovem „to“. Na úsvitu sovětské moci už nejspíš tušili nadcházející problémy v ekonomice a politice, kdy bude
demografie přímo spojena s ideologií. Rusko je země, kde si obzvlášť
váží mrtvých – neznámých i známých hrdinů, kteří zemřeli za „to“.
Zdá se, že uctívaných míst a hrobů spisovatelů, vědců, malířů a dalších představitelů umění a vědy je mnohem méně než padlých na
četných bitevních polích.
Odkud pramení takový zvláštní vztah ke smrti těch, které
poslali bojovat za „to“? Problém je stále stejný – demografie a formování nového sovětského člověka, který se za „to“ zoufale vrhá
na střílnu nebo se svazkem granátů pod tank. Sovětské vedení ve
skutečnosti nikdy nemělo program, tím spíše jasnou ideologii. Stačí si přečíst evropské komunisty, kteří se smějí Leninovi i Stalinovi
a nazývají je diktátory a vrahy.
Ve snaze skrýt absenci předpovídaných úspěchů vymysleli pětiletky, které byly ve skutečnosti propočítány s ohledem na periodicitu lhaní. Pokud se v jedné pětiletce nedosáhlo množství výdoje
nebo tavení (metalurgického), zkorigoval se plán následující pětiletky. Skutečnou statistiku množství vyrobeného nebo nevyrobeného
znalo pouze ÚV KSSS, obyvatelům se nabízely propagandistické
výzvy: „Pětiletku za tři roky“, „V příští pětiletce budeme žít ještě
líp“, „Dělnickou garanci pro pětiletku kvality“. A aby nikdo nepochyboval o tom, kdo sestavuje pětileté plány, vymysleli heslo: „Plány strany jsou plány lidu!“
To znamená, že strana plánovala, ale lid pracoval. Za nesplnění plánu pak pochopitelně mohl zase lid. Zodpovědnost lidu byla
obsažena i v dalším socialistickém hesle: „Kdo nepracuje, ten nejí“.
Ve skutečnosti se jedná o ukradený fragment z druhého listu Tesa248

lonickým apoštola Pavla z Nového zákona: „Kdo nechce pracovat,
ať nejí!“ (3,10). V ironickém antisovětském výkladu té doby zněla
věta jinak: „My se tváříme, že pracujeme, oni se tváří, že nám dávají
plat.“
Abych navázal na rozhovor o „tom“, ocituji ještě jednu anekdotu, na niž jsem nedávno narazil. Jeden Rus se ptá druhého: „Proč
Američané můžou všechno a my ne?“ „To proto,“ odpovídá druhý, „že jim z toho vychází třeba Jižní Korea, zatímco nám jenom
Severní.“ Tajemné „to“ se v plné míře projevuje od března na Krymu a nyní na okupovaném území části Luhanské a Doněcké oblasti. Záhadné „to“ je ještě tajemnější, poněvadž není ukrajinské, ale
dovezené z Ruska. Sami dovozci ideologie „toho“ pocházejí ze země,
kde „to“ vymysleli. Jsou to pracovníci ruských tajných služeb, vojáci ruské armády a početný dav politických dobrodruhů, kteří jsou
rovněž z Ruska.
Dnes „to“ vypadá stejně neurčitě jako před sedmadevadesáti
lety. „To“ je Putin, „veliké Rusko“, „ruský svět“, „pravoslaví“ a ještě
řada všelijakých báchorek vymyšlených zvlášť pro válku s Ukrajinou. Dnešní „to“ stejně jako v sovětské tradici znovu předpokládá
skutečný šťastný život s určitým programem, jak se přiblížit spokojenosti a blahobytu. Stejně jako v sovětské písničce je za „to“ třeba umírat, nepřemýšlet a neptat se proč. Protože tak se rozhodlo to
hlavní „to“ – Putin. A bojovníci znovu jedou na východní Ukrajinu, umírají a vyvážejí je v chladicích vozech. To v lepším případě.
Nebo jen s číslem leží pod bezejmennými kříži. Mnozí vůbec hnijí
v opuštěných šachtách.
Ruská propaganda stejně jako v sovětské době o tom novém
„tom“ na okupované části Ukrajiny vydala několik desítek knih,
točí se film, ruské televizní programy bez oddechu vyrábějí stovky
pořadů. A nikdo z nich dosud nepředstavil program rozvoje nebo
aspoň vizi o tom, jak bude vypadat mytické území „Novorusko“.
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Na Krymu se všechno ukázalo mnohem prozaičtější – okupované
území se stalo enklávou ruského nepořádku bez jakékoli šance na
rozvoj, bez vlastní elektřiny, energetiky, a dokonce i bez internetu. Z Krymského „toho“ se vyklubala sovětská Bajkalsko-amurská
magistrála – nedostavěná a opuštěná stejně jako mnohé jiné „stavby století“, které iniciovalo kremelské „to“; chatrné, ověšené řády
a spokojené s vlastní důležitostí křesla, které zaujímá.
Pokud se pokusíme zobecnit současné ruské „to“, vypadá nehledě na snahu propagandy mnohem primitivněji než to sovětské. Bolševici aspoň věděli, co potřebují: „Rozdmýcháváme požár světový, kostely a vězení srovnáme se zemí, vždyť od tajgy až po britská
moře, Rudou armádu nikdo nepřemůže!“ V případě s Ukrajinou se
ukázalo, že britské moře pro Putina končí Abramovičovou vilou, že
ruská armáda, jako ostatně i Rudá armáda, vůbec není „nejnepřemožitelnější“, a proto se světový požár nezdaří – brání mu sankce.
Po ruské tajze už dávno úkosem pokukují Číňané.
Současné ruské „to“ je od světa izolovaný Putin, ruská ekonomika, která se řítí do propasti, rubl, který letí nahoru, a ztráta autority země, která chce znovu „to“ a sama neví co. Zdá se, že i tento
fenomén pochází z ruského folkloru, když carové posílali ženichy
svých dcer „tam, nevím kam, aby přinesli to, nevím co“. Ruská propaganda se v zásadě jen málo liší od pohádkového folkloru: harmoniky a gusle vystřídali propagandisté, kteří se prohýbají pod výplatami, a moderní technologie, které umožňují narvat dnešní vypravěče bylin s pomocí televize do každé ruské domácnosti.
Putin je nejzoufalejší ze všech ruských diktátorů posledních
dvou století. Lenin to měl jednodušší – Evropa, která si po první
světové válce lízala rány, propásla nástup bolševiků, kteří zoufale
rychle svrhli Rusko do ekonomické propasti. Ruskou pšenici kdysi
konzumovala celá Evropa, a nejen ta. Když se ale bolševici dostali
k moci, v boji za mytické „to“ ještě několik desítek let likvidova250

li obyvatele, především rolníky. Ukázalo se, že není čím nakrmit
sebe, natož Evropu. V současné době je Evropa silná a bohatá. Rozhodně nepotřebuje nového ruského diktátora a jeho nové „to“.
Nové ruské „to“, odpusťte mi tu tautologii, to není žádný blahobyt. Není to žádný pokrok ani rozvoj. Není to zákonnost ani dodržování lidských práv. Je to neustálé ponižování a pronásledování
národnostních menšin. Je to koneckonců i nový ruský fašismus.
Putinské „to“ je degradace a regrese. Dokud existuje propaganda,
ještě se mu daří ruské občany přesvědčovat, aby za „to“ umírali.
A na závěr. Neurčitý pojem „to“ nahrazuje jiná slova, která
pomáhala formovat demokratické státy. Například slova jako „svoboda“ a „demokracie“. Bolševici a s nimi Putin vyzývají k boji za
„to“, protože mají strach, že lidé budou chtít bojovat za svobodu.

251

RUSK É H I STOR IC KÉ ŠÍ LENST VÍ :
RU S OV É Z A L O Ž I L I K RYM,
Ř Í M A BR I TÁ NI I

Před nedávnem jsem zhlédl video, na němž kandidátka historických věd, etnoložka a historička umění Svetlana Žarnikovová
s naprostou vážností tvrdila, že Britové pocházejí od Rusů. Vyšlo
najevo, jak sdělila členka Ruské geografické společnosti, že Rusové měli tradici posílat svoje výtržníky pěkně daleko. Tím „pěkně
daleko“ se ukázaly britské ostrovy. „Studovaná“ dáma objasnila, že
v těch dobách Británii pokrýval ledovec. Tradici vyhánět provinilce
si Angličané podrželi, když svými výtržníky osídlili Austrálii. Také
jsem se doslechl, že předtím, než ruské výtržníky vyhodili, oholili
jim hlavu, „ušmikli jim čupřinu“ (!), odtud také, tedy z ruského slova „briť“, holit, pochází slovo „Britové“.
Tak jsem se nečekaně dozvěděl, že Rusové měli čupřiny. Jenže s trestem je malý problém – britské ostrovy byly pokryty ledem
před dvanácti tisíci lety. Svetlana Žarnikovová se kdovíproč nezastavila u podrobností ruských dějin prvního tisíciletí před naším
letopočtem. Ačkoli jiní ruští „historikové“ tvrdí, že ve skutečnosti starými Rusy byli Indoevropané, kteří se přestěhovali ve čtvrtém až prvním tisíciletí před naším letopočtem. To tvrdí prezident
Akademie fundamentálních věd Andrej Ťuňajev ve své knize Ruská Čína.
Akademie fundamentálních věd je nezisková organizace, jejíž
součástí je ještě jeden ústav – staroslovanské a staroeurasijské civilizace. Vedoucí ústavu Valerij Čudinov je autorem fenomenálního
objevu. Vysvětlil, když si prohlížel kresby na etruských zrcadlech,
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že Gruzie je historickou součástí Ruska: „Poslední postavu představuje střapatá osoba. Na hlavně je možné přečíst slova: GORUZIJA LASKAVÁ, a ve vousech: A PŘÍVĚTIVÁ. Slovem GORUZIJA
se pochopitelně myslí GRUZIE, jejíž jméno vzniklo z ruského slova
GORA. Jinými slovy, Kavkaz byl v antice osídlen ruskými horaly.
Avšak z očí a nosu dané osoby je možné vytvořit slovo RUS, zatímco
křídla holuba nalevo je možné přečíst jako slova NA PUNTU. Tak
se zdůrazňuje, že GORUZIJA je RUS NA ČERNÉM MOŘI. Nyní
začíná být jasné, že později se kartvelské kmeny postupně zmocnily Goruzije, ale Rusové zemi Sakartvelo (tedy So-Kartvely) nadále
nazývali Gruzie, přestože se její etnické složení změnilo. V takovém
případě je však zřejmé, proč Řekové pluli do Gruzie (Kolchidy) pro
zlaté rouno (‚zlaté runy‘, stará písmena). Zjevně se tam nacházela
jedna z nejstarších knihoven Rusi.“
Etruskové žili na severozápadě Itálie v prvním tisíciletí před
naším letopočtem, ale Valerij Čudinov i je považuje za „Rusy“, když
tvrdí, že Rus vznikla ve druhém tisíciletí před naším letopočtem.
Četba Čudinova je podobně zajímavá jako četba psychoanalýzy
Sigmunda Freuda. Zkuste si plně uvědomit závěr o původu Říma:
„… Etruskové byli Slované, ale potom mi došlo, že to byli východní
Slované ze Smolenščiny, až později se ukázalo nejen to, že založili
Řím, ale že byli také jeho prvními obyvateli, v Římě tedy zněl slovanský jazyk.“
A teď to nejzajímavější. Mohli bychom se podobným opusům
smát, až bychom se za břicha popadali, kdyby tato „bádání“ neměla státní podporu. Čudinov dostává granty z Ministerstva školství
a vědy Ruské federace, vyučuje na Ruské státní univerzitě turistiky a služeb, je profesorem kulturologie a managementu na Státní
správní univerzitě.
Mezi jeho posledními „objevy“ je odhalování nápisů na povrchu
Měsíce, Marsu a ve skvrnách na Slunci. Jeho kolega Andrej Ťuňajev
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vydává noviny Prezident, které oslavují Putina, často si ho zve ruská
televize, která mu poskytuje možnost, aby plácal všechny ty nesmysly vycházející v obrovském nákladu. Jeden z Ťuňajevových objevů:
„… před padesáti tisíci lety v oblasti budoucí Moskvy havarovala
mezihvězdná expedice Rusů, která dala vzniknout praetniku a částečně se smísila s místním pozemskými opičím obyvatelstvem.“
Oficiální nebo akademickou historickou vědu ruská moc v úctě
nemá. Proč by měli být třeba lidé, kteří znají pravdu o původu „ruského etnika“ nebo zvěrstvech bolševiků? Jenom překážejí moci, která nechce znát nepříjemné dějiny. Moc však potřebuje pseudohistoriky, kteří pomáhají propagandě vychovat „vlastence“, absolutně
přesvědčené, že „Rusové jsou veliký národ“ a že dokonce i Ježíš byl
Rus. Televize kontrolovaná mocí poskytuje pohádkářům vysílací
čas, vlastenecké organizace jim udělují diplomy, medaile a řády, vláda jim dává granty. Pokud jde o finanční zabezpečení, pseudověda
je v Rusku zajištěna lépe než ta akademická.
Jsem už dávno přesvědčený, že pokud se má o Rusku mluvit
jako o „středobodu Země“, tak pouze v souvislosti s tím, že se v Rusku koncentruje veškerá lež planety. V Rusku byla vždycky cenzura,
počínaje rokem 1702, kdy začaly vycházet první ruské noviny Vědomosti o válečných a jiných záležitostech hodných známosti a vzpomínky, k nimž došlo v Moskevském státě a jiných okolních zemích.
Jejich šéfredaktorem, autorem i cenzorem byl sám Petr I., který
se rozhodl, že Ruská říše se má podobat Evropě. Právě že se jí má
podobat. Nikdy se však nestala zemí, kterou chtěl první ruský diktátor násilně proměnit z ubohého feudálního území ve vzkvétající stát.
Petr I. se samozřejmě snažil – projektoval, stavěl, zakládal, stříhal vousy dědičným šlechticům a proměňoval jejich zevnějšek, nutil
je nosit kamizoly a boty. Petr se přepočítal stejně jako všichni následující panovníci – ukázalo se, že je sice možné změnit zevnějšek, ale
není možné změnit mentalitu, která se formovala v průběhu několi255

ka staletí. Experiment Petra I. k ničemu nevedl – po padesáti letech
od smrti zakladatele Ruské říše Nikolaj Karamzin na otázku: „Co je
v Rusku nového?“ odpověděl: „Krade se…“
Krádež bez lhaní neexistuje. Dřív nebo později zloděje chytí
a ten si začne vymýšlet příběh o tom, že to, co ukradl, ve skutečnosti patří jemu. Pokud bude mít dost fantazie, uslyšíte, že to, co
ukradl, patřilo jeho dědečkovi nebo pradědečkovi. Zloděje mohou
samozřejmě zavřít, pokud jeho vyprávění neudělá dostatečný dojem
a pokud nebude mít vysoce postaveného patrona. Složitější to je,
když krade stát. Krade ve velkém – území, národy, kultury, dějiny,
a vydává je za vlastní. V bezedném vědomí ruského občana hlavní místo zaujímá přesvědčení, že boršč je ruské jídlo (a ne ukrajinské), že pelmeně vymysleli Rusové (a ne Číňané) a takové zvláštní
spojení jako „ruský balet“ (a ne francouzský) nebo „ruská opera“
(a ne italská). Všechno se přizpůsobuje „ruskému standardu“, aby se
občané Ruska nad původem ani nezamysleli. Jako v sovětské písničce: „Všechno kolem je kolchozní, všechno kolem je moje.“
Když jsem poprvé přijel do Nizozemska, moji přátelé kdovíproč
usoudili, že mě bude zajímat návštěva domku Petra I. v Zaandamu. Přátelé mi ukazovali a vyprávěli, jak žil budoucí panovník, kde
spal, stůl, u kterého studoval výkresy a četl knihy. „A vůbec,“ řekli
Holanďané, „ruská vlajka pochází z holandské.“ Na zdi muzea visí
mapa Moskevského knížectví z počátku 17. století. „To je dobře,“
odpověděl jsem, „že jste vy, Holanďané, naučili Petra I. číst a tesařit, ale proč jste mu nevysvětlili, že normální zemí může být jenom
malá země jako ta vaše? Místo toho se vrátil z Nizozemska a začal
dobývat.“ A co se dočtete v učebnicích ruského dějepisu? „Petr byl
veliký“, „Petr byl geniální reformátor“. A málokdo ví, že na nucených pracích během stavby Petrohradu zahynulo kolem sta tisíc lidí.
Před šesti lety se během okupace Gruzie jeden novinář zeptal
ruského důstojníka, proč přišli. Jeho odpovědi se smála celá Gru256

zie: „Jste muslimové a je vás čtyřicet milionů.“ Takové znalosti dějin
Ruska a sousedních států jsou výsledkem náročné práce propagandistů a pseudohistoriků. Za posledních téměř sto let se objevil absolutně nový typ sovětského a později ruského člověka, vychovaný
cenzurou a propagandou – věří pohádkám a smyšleným dějinám.
Je skutečně příjemné cítit se jako podmanitel Číny v prvním tisíciletí před naším letopočtem nebo se považovat za příbuzného Italů.
Že by v tom spočívalo hulvátství ruských turistů, kteří si opovržlivě
prohlížejí benátské kanály nebo Palazzo Vecchio ve Florencii?
Ještě chvilku a budeme znát nejen dávno sepsaný Putinův životopis, v němž se mluví o jeho šlechtickém původu, který vede k rodu
Rurikovců, ale mnohem tajemnější historii o tom, jak jeho předkové byli na oné vesmírné lodi, která havarovala v blízkosti Kremlu
před padesáti tisíci lety. Vždyť většina občanů Ruska je přesvědčena, že „Krym je náš“, tak proč by neuvěřili, že Putinovi na hlavě
zbyly výrůstky jako atavismus – tykadla mimozemšťanů. Že tomu
Rusové neuvěří? Vymyslí něco jiného.
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Na zasedání Valného shromáždění OSN v září 2014 ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov navrhl, aby se zakázalo uznání revolucí a aby se přijala deklarace Valného shromáždění OSN
o neuznávání státních převratů. Svůj návrh motivoval tím, že je
„nepřípustné zasahovat do domácích záležitostí států a že převraty nesmějí být metodou výměny moci“. Lavrov neuváděl příklady
„revolucí“ a „státních převratů“, nicméně adresa je zjevná – Ukrajina a potenciálně i Rusko. Lavrovova zapomnětlivost si s ním krutě zažertovala: když mluvil, představil jsem si obrovský seznam
„státních převratů“, k nimž přiložilo ruku SSSR a jeho právoplatný
následník – Rusko.
Ačkoli Sergeje Lavrova je možné pochopit – na Ukrajině proběhla revoluce, kterou Rusko nedokázalo potlačit. Stejně jako
v Gruzii: Kreml se pokusil změnit situaci – zpočátku obchodní válkou, embargem, podporou opozice a nakonec v srpnu 2008 s pomocí zbraní. Nepovedlo se to, stejně jako se to sotva povede nyní na
Ukrajině. Lavrovova slova je možné vnímat jako další propagandistický trik, pokud nevíme, že Rusko je jedním ze zakladatelů současného terorismu.
Daleko v hloubi ruského terorismu leží patrně četné vzpoury
a povstání, která je možné v závislosti na epoše označit za národnostně osvobozenecká hnutí. Ovšem krutost, s jakou se potlačovala,
zvláštním způsobem připomíná ruské kontrateroristické operace na
severním Kavkazu. Před sto lety se nazývaly jednodušeji a pochopitelněji – „sbírání ruských zemí“. Podle popisu historiků a vojáků
byly metody a důvody před sto lety, a dokonce i dřív, úplně stej259

né – zábor území a v případě povstání – surové vypořádání. Mimochodem, všechno se to dělo uvnitř Ruské říše. Mimo jiné i potlačení poměrně zvláštního povstání, které málokdo zná – v učebnicích
dějepisu o něm není ani slovo. Příčina byla neobvyklá, dnes by ji
označili jako boj za zdravý způsob života.
V letech 1858–1859 zachvátila dvaatřicet gubernií (od Kovenské na západě po Saratovskou na východě) protialkoholová vzpoura. Přes dva tisíce obcí a vesnic se zvedlo proti násilnému opíjení
obyvatel. Povstalci požadovali „zavřít hospody a nepokoušet je“.
Lidé ničili nálevny, pivovary a lihovary, odmítali vodku zadarmo.
Výsledkem povstání bylo, že jedenáct tisíc rolníků skončilo ve vězení, kolem osmi set bylo zvěrsky zbito rákoskami a vysláno na Sibiř.
V současné ruské interpretaci by povstalci byli označeni za „teroristy“, kteří se vzbouřili proti politice státu. Příčina byla poměrně
banální, v současnosti se jí říká monopol výroby a státnímu rozpočtu přináší značné zisky. „Abstinenční hnutí“ začalo vznikem spolků abstinentů v srpnu 1858 ve Vilenské (dnešní Vilnius) a Kovenské
(dnešní Kaunas) gubernii.
Pokládali tenkrát iniciátory za protistátní zločince? Pokud
budeme vzpouru považovat za sociální revoluci, je zatčení a vyhnanství lidí, kteří si nehodlali ničit zdraví, jenom ukázkou vztahu státu k jeho obyvatelům. Vzhledem k dnešním náladám Kremlu je těžké odhadnout, kdo v polovině 19. století mohl
být označen za teroristu – stát, který opíjel obyvatelstvo, nebo lidé,
kteří se postavili proti násilí ze strany státu. Protože v Rusku měl
vztah k bezpráví vždycky státní kořeny, není jednoduché pochopit Lavrovova slova. Znamená to, že omlouvá korupci předchozího
prezidenta Ukrajiny? Domnívá se, že loňské rozehnání neozbrojeného Majdanu silou je bojem s terorismem? Pokud ano, co si
v takovém případě počít s ruskými dějinami, kde terorismem trpěla jak moc, tak opozice?
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Je nemožné zorientovat se v ruské definici pojmů „terorismus“
nebo „revoluce“. Je například Fidel Castro, za nímž nedávno letěl
Putin, teroristou? Z hlediska taktiky ozbrojeného boje ano, je to
jeden z nejvýraznějších představitelů terorismu, kterého by nyní
Sergej Lavrov pranýřoval. Nebo Ernesto Rafael Guevara de la Serna,
známý jednoduše jako Che Guevara, účastník státních převratů na
Kubě, v Bolívii a Kongu? Nebo co si myslet o „kyrgyzských revolucích“ – v roce 2005 byl svržen Askar Akajev, který se v současnosti
skrývá v Moskvě, v roce 2010 byl svržen i druhý prezident Kurmanbek Bakijev, který nalezl útočiště v Minsku? Je možné se domnívat,
že nynější prezident Almazbek Atambajev je přístupnější dohodě,
Kyrgyzstán je už jednou nohou v Eurasijském ekonomickém svazu
a jeho nepřístupní předchůdci neměli štěstí?
V postsovětském prostoru je hodně příkladů ruského zasahování do domácích záležitostí bývalých sovětských republik. V roce
1992 ruští politici použili armádu, aby potlačili nepokoje v Tádžikistánu. V Kremlu viděli nebezpečí na „jižních hranicích“ svého
geopolitického prostoru a použili 201. divizi pro pětiletou válku,
kterou dodnes nazývají „občanskou“, ale nevysvětlují, kde se vzaly
zbraně v mladé nezávislé zemi, která neměla ani ministra obrany.
A proč se Tádžikistán, který byl jedním z nejbližších partnerů Ruska, stal nejchudší zemí? Pokud v Kremlu usoudili, že v Tádžikistánu byla revoluce, proč Lidová fronta vyzbrojená ruskou armádou
vedla teroristickou válku proti obyvatelstvu?
Abychom se zorientovali v propletenci ruského pojetí „revolucí“ a „státních převratů“, stačí se podívat na Rudé náměstí, kde
leží jeden ze zakladatelů ruského terorismu. Významná badatelka
v oblasti ruského terorismu Anna Geifmanová se domnívá, že počínaje říjnem 1905 bylo v Ruské říši zabito a zraněno 3611 státních
úředníků. Do konce roku 1907 se jejich počet zvýšil na 4500 lidí.
Spolu s 2180 zabitými a 2530 zraněnými soukromými osobami
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Geifmanová celkový počet obětí v letech 1905–1907 odhaduje na
9000 lidí. Podle oficiální statistiky od ledna 1908 do poloviny května 1910 došlo k 19 957 teroristickým činům a vyvlastnění, v jejichž
důsledku bylo zabito 732 státních úředníků a 3051 soukromých
osob, přičemž 1022 státních úředníků a 2829 soukromých osob bylo
zraněno. Geifmanová předpokládá, že podstatná část místních teroristických činů se nedostala do oficiální statistiky, a celkový počet
zabitých a zraněných v důsledku teroristických aktů let 1901–1911
odhaduje na 17 000 osob.
Po rozpadu SSSR badatelé zveřejnili množství prací o ruském
terorismu, v nichž jeho příčiny vysvětlovali různě. Nezpochybnitelné však je, že ideologie dnešního Ruska stojí na volném traktování terorismu a revolucí. Jedni teroristé jsou Kremlem podporováni,
druzí jsou považováni za špatné. Jedny revoluce v Moskvě objasňují nutností, jiné jsou proklínány a vyvolávají odpor. Ideologický
kolotoč uvrhává ruskou společnost, která má beztak špatné znalosti
vlastních dějin, do nevědomosti, koho podporovat a kdo má pravdu.
Vychází z toho, že pro Kreml má vždycky pravdu Lenin, který založil stát na tradicích terorismu a jenž prohlásil „rudý teror“ za státní
politiku.
Ještě než se stal vůdcem, byl obyčejným revolucionářem-emig
rantem, který si žil v poklidné Evropě, naváděl své stoupence, aby
okrádali banky a zabíjeli lidi. Budoucí „otec národů“ Josif Stalin vedl
skupinu bolševiků z tifliské organizace Ruské sociálně-demokratické dělnické strany, která 13. června 1907 zasypala bombami dva
faetony a jejich osazenstvo postřílela. V doprovodu dvou strážníků
a pěti kozáků v nich do banky jel pokladník Státní banky Kurďumov a účetní Golovňa, kteří na poště dostali 250 000 rublů. Při
loupeži byli zabiti dva městští strážníci, smrtelně zraněni tři kozáci, zraněni byli dva kozáci a jeden strážník a také šestnáct kolemjdoucích. Všichni účastníci loupeže se dokázali skrýt a vyhnout se
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zatčení. Uloupené peníze dostala k dispozici Leninova skupina a do
Finska je osobně dopravil Simon Ter-Petrosjan (Kamo).
To je jen jedna z epizod teroristické činnosti bolševiků, kteří v říjnu roku 1917 uskutečnili revoluci, jež stvrdila „rudý teror“.
Krvavé dějiny SSSR se pečlivě skrývaly před obyvateli, které propaganda přesvědčovala o pravdě sovětských vůdců. Podle Leninova
přesvědčení měl bolševismus „rozdmýchat světový požár“, rozšířit
do dalších zemí teror a převraty. Pod hesly socialismu se Sovětský
svaz vměšoval do domácích záležitostí států po celém světě, dodával teroristům peníze a zbraně. Věcí propagandy bylo dávat prosovětským převratům krásné přívlastky.
Jak například označit „mezinárodní pomoc“ v Afghánistánu?
Jako převrat? Státní terorismus? Směšné a nepřesvědčivé je ubezpečování sovětských vůdců o tom, že sovětský výsadek Hlavní správy
rozvědky, jenž se zmocnil paláce Amina, jednoduše přivezl potravinovou pomoc, kterou se tam rozhodli odmítnout. Nezbylo než ji
vnutit. Na podporu tam poslali „omezený kontingent“, přibližně sto
tisíc vojáků a důstojníků. Z Dušanbe přivezli opilého Babraka Karmala a Afghánistán začal žít „normálním životem“ okupovaného
území. Sergej Lavrov tenkrát pracoval jako druhý tajemník odboru mezinárodních ekonomických organizací Ministerstva zahraničních věcí SSSR a určitě si ty události pamatuje. Obzvlášť, když na
vrcholu „mezinárodní pomoci“ byl hlavním poradcem Stálé mise
SSSR při OSN. Za deset let „pomoci“ zahynulo 1,5 milionu Afghánců a z dalších pěti milionů se stali uprchlíci.
Pochopit Sergeje Lavrova je v zásadě možné – vyrostl v systému, který teror označoval za „národní štěstí“ lidí žijících v zemi,
kde „svobodně dýchá člověk“. Strach z kyjevského Majdanu,
z potenciálního moskevského nebo petrohradského, dohání ministra zahraničních věcí Ruské federace k slovní ekvilibristice. Rusko
se připojilo téměř ke všem mezinárodním konvencím, Putin a Lav263

rov neustále mluví o „hrozbě terorismu“. Ale stejně jako dřív, všechna poslední desetiletí, má Kreml vlastní pojetí terorismu a teroristů,
revolucí a kontrarevolucí, státních převratů a národně osvobozeneckých hnutí. Země, která vyrostla v tradicích teroru a mimosoudního zúčtování, se nemůže nebát trestu za své zločiny. Právě na to
Lavrov upozornil. Problém spočívá jenom v tom, kdo bude dnes
poslouchat Rusko, které se stalo vyhnancem kvůli podpoře terorismu a státních převratů.
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ŠE ST FA KTORŮ
„ BA R E VNÝC H “ R EVOLUCÍ

Hned po gruzínské „růžové revoluci“ jsem vedl trénink pro mladé
kyrgyzské novináře. Bylo mezi nimi několik lidí, kteří se zajímali
o to, co se stalo v Tbilisi. Pověděl jsem jim všechno, co jsem věděl.
Překvapila mě však otázka jednoho nejneodbytnějšího: „A my
v Kyrgyzstánu to taky dokážeme?“ Odpověděl jsem, že ne. „Proč?“
zeptal se uraženě vytrvalec. „Nejste Gruzínci,“ zareagoval jsem.
Později jsem litoval, že jsem mohl toho mladíka nějak urazit.
Mohl si, nedej bože, pomyslet, že Gruzínci jsou lepší než Kyrgyzové.
Ale už je to deset let, co se přátelíme, a z té otázky se stal jen důvod
ke vzpomínkám, který používáme, když uvažujeme o osudech postsovětských území. A pro mě je to také důvod, abych se zamyslel nad
podstatou „barevných revolucí“.
Samozřejmě odmítám verzi západního spiknutí, jež je pohodlná
pro kremelské propagandisty, kteří se snaží znevážit touhu národů
pokusit se žít samostatně, a ne v impériu. Dřív si vymýšleli ponižující označení – „basmačové“, „banderovci“ (znovu aktuální), ale
propagandistické termíny fungovaly jen nějakou dobu, proměňovaly se nebo na ně lidé zapomínali. Na „banderovce“ se znovu rozpomněli – ukázalo se, že v Rusku je stále nenávidí, ale na Ukrajině
jsou na ně teď hrdí.
Ať se kremelská propaganda snaží, jak chce, historická paměť
je mnohem pevnější a stabilnější než dočasná hesla. Po rozpadu
SSSR se paměť projevovala stále častěji – otevřely se hranice, objevil
se internet, lidé se spolu začali bavit, získávat kdysi cenzurovanou
informaci a nakonec i přemýšlet.
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Jaké faktory mají vliv na „barevné revoluce“? Zaprvé dějiny
státnosti. V postsovětském prostoru se jen málokterá země může
pochlubit tím, že se nachází v mezích svého historického území,
historického státu, který vznikl aspoň před několika stoletími. Liší
se Gruzie nehledě na to, že v různých obdobích byla vystavena útokům a byla součástí několika historických impérií. Ve Střední Asii
jsou hranice současných států umělé, narýsoval je soudruh Stalin.
Na Kavkaze je, s výjimkou Gruzie, situace stejná – dnešní Arménie
a Ázerbájdžán byly předtím součástí Persie nebo nevelkými chanáty závislými na větších sousedech. V podstatě stejné jsou dějiny
Ukrajiny, Moldavska a Běloruska, které v různých stadiích byly částečně nebo úplně součástí někdejších impérií.
Zadruhé tradice politické kultury. Po roce 1917 se téměř všechny dnešní postsovětské státy pokoušely osvobodit od zaniklé Ruské říše a žít samostatně. Dokonce i v Bucharském emirátu, protektorátu impéria, strana džadídů, „malobucharců“, pod vlivem
sociálnědemokratických idejí napsala program vzniku Bucharské
lidové republiky, v němž byl i oddíl o svobodě slova. V roce 1918
a obzvlášť ve dvacátých letech Rudá armáda zahájila útok na všech
frontách, ničila nezávislost Ukrajiny, Běloruska, bucharské republiky i kavkazských republik. Nejdéle ze všech odolávala Gruzie, která
už měla svůj parlament a ženy zde získaly volební právo. V únoru
1921 se Rudá armáda zmocnila i Gruzie.
Zatřetí tradice svobody slova. Noviny, které vycházely na území
Ruské říše, samozřejmě podléhaly cenzuře, ale na národnostních
periferiích vycházely ojedinělé noviny a časopisy, jež se vyznačovaly svobodomyslností. Vydávali je buditelé, které spíš než politika
zajímalo uchování mateřských jazyků. Tradice relativně svobodného slova existovala v Gruzii, na Ukrajině a v Bělorusku. V sovětské
době osvětovou roli hrály publikace z emigrace, které se na území
SSSR dostávaly v nevelkém množství.
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Začtvrté tradice veřejné politiky. Výrazní politici, kteří zářili
v první Státní dumě let 1905–1917, se stali také prvními veřejnými
politiky 20. století v Gruzii, Rusku, na Ukrajině a dalších mladých
státech. Tradice ovšem existovaly i mimo parlamentní činnost – tak
či onak popularita sociální demokracie na přelomu století vychovala mnohé intelektuály, kteří se stali iniciátory reforem.
Zapáté tradice disidentství. Boj za práva se teprve v druhé polovině 20. století začal vnímat jako vzdorování moci, i když už také
dřív, v dobách „rudého teroru“, se intelektuálové pokoušeli nemlčet.
Aktivní disidentská činnost byla vidět na Ukrajině, v Rusku, Gruzii,
méně v Bělorusku, Ázerbájdžánu, Arménii a zemích Střední Asie.
Nakonec šestý a nejdůležitější faktor – protikremelský. V každé postsovětské zemi je v té či oné míře přítomno několik faktorů, když však chybí ten hlavní, „protikremelský“, žádná revoluce
se nepodaří, jednoduše chybí stimul. Je možné svrhnout prezidenta. V Kyrgyzstánu to udělali dvakrát, politický systém však přetrval stejně jako touha pokusit se ho svrhnout znovu. V zemi nebyly
revoluce, ale obyčejná povstání, převraty střídající lídry. Ti, kdo přišli místo nich, systém zachovali, opakovali chyby předchůdců, a to
se může opakovat několikrát.
První revoluce v postsovětském prostoru se odehrála v Tádžikistánu, v letech 1991–1992, ale i ta skončila krachem. Chyběla řada
faktorů – relativně mladá republika založená v roce 1924 neměla
vlastní disidenty, tradici svobody slova ani tradici politické kultu
ry. Historická paměť se zachovala, avšak v sousedním Uzbekistánu, kde se ze Stalinovy vůle nacházela stará tádžická města –
Samarkand a Buchara. Pokusy využít šestý faktor skončily krvavou
občanskou válkou iniciovanou Kremlem.
Druhý pokus o seriózní revoluci se odehrál na Ukrajině v roce
2004. Tato země disponuje všemi pěti faktory, v té době jí však chyběl šestý, což omezovalo snahy politiků, kteří byli v opozici k pre267

zidentu Kučmovi, na situaci podobnou té kyrgyzské. A tak to taky
dopadlo – první ukrajinská revoluce je téměř zapomenuta, protože
nepřinesla žádné výsledky. Kreml se pomstil Ukrajině, když jí podstrčil „proffesora“ s kriminální minulostí.
Zato se podařila druhá, a to poté, co se nakonec v polovině ledna začalo na Majdanu mluvit o „ruce Kremlu“ a později se objevily
přímé důkazy ruské intervence. Druhá ukrajinská revoluce částečně zopakovala gruzínskou „růžovou revoluci“, jen s tím rozdílem,
že v Tbilisi se to obešlo bez krveprolití a v Gruzii byl semknutý tým
lidí stejného smýšlení. Ukrajina bude muset za svou revoluci ještě
bojovat, hlavní však udělala – šestý faktor přinesl výsledek.
Proč je důležitý? Každá revoluce má smysl, když se radikálně
mění politický systém a zároveň je definován boj s vnějším faktorem – v tomto případě jím byl faktor impéria v podobě Kremlu.
Moskva nikdy neuzná po dobrém žádnou reformu, pokud protiřečí imperiální podstatě – podřízenosti Kremlu. Existují různé formy
podřízenosti: aktivní – Bělorusko, Kazachstán, Arménie; pasivní –
Kyrgyzstán, Tádžikistán; mlčenlivá – Uzbekistán, Turkmenistán.
I když soudě podle výsledků hlasování na Valném shromáždění
OSN o rezoluci o Ukrajině, v aktivu Kremlu zůstalo jen Bělorusko
a Kazachstán. Další země zaujaly neutrální pozici „já nic, já muzikant“, nebo na hlasování vůbec nepřišly.
To rozhodně neznamená, že v těch zemích nazrála revoluční situace. Absolutně není přítomna v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu
ani Turkmenistánu. Nespokojenost existuje, dokonce se podnikají
pokusy o občasná protestní vystoupení a akce, chybí však většina
z nezbytných faktorů. A především šestý, ten nejdůležitější.
Dokud existuje kremelská propaganda, ekonomické páky
a ve středoasijských zemích faktor migrace za prací – gastarbeiterů, nelze si představit existenci jakékoli skupiny, která by vytvořila reformní program a sjednotila kolem sebe nějakou část obyvatel.
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K tomu je třeba připočítat smutný výsledek jazykové asimilace, která probíhala posledních sto až sto padesát let, ještě od dob Ruské
říše. Jazyková asimilace v mnohém změnila mentalitu národů, jež
se proměnily ve spotřebitele ruské propagandy a které bezvýhradně
věří všemu, co říká Kreml.
Čas běží, objevují se nové příčiny nedůvěry ke Kremlu jako třeba okupace Krymu, a pokud ne všichni, tak jistá část lidí se začíná
zajímat o šestý faktor, začínají chápat politiku Moskvy. Náboj zatím
ještě nestačí, ale už je. Zbývá čekat, než se zformuje kritické množství, tedy než se zformuje šestý faktor.
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SE PA R AT I SM U S P O RUSK U –
„V Y U Ž Í T A ODKOPNOU T “

Na cestách po postsovětském prostoru jsem za posledních dvacet
let často narážel na ztracené lidi. V kupé vlaku Moskva–Charkov
jela rodina se dvěma malými dětmi; vyprávěli, že jsou z Karabachu,
manžel byl Ázerbájdžánec, manželka Arménka, potloukají se po
příbuzných, do Arménie ani Ázerbájdžánu odjet nemohou. Na smíšené gruzínsko-abchazské rodiny je možné narazit jak v Rusku, tak
v Evropě. V Benátkách jsem se seznámil s rusko-ukrajinskou rodinou, která se zamotala při odpovědi na otázku, odkud jsou: manžel
řekl, že z Podněstří, manželka, že z Moldavska, z města Bendery.
Od konce osmdesátých let se sovětské impérium hroutilo, v krvavých konfliktech likvidovalo lidi, ničilo vztahy mezi lidmi a národy,
které žily po staletí spolu. Mimochodem, impérium vznikalo úplně
stejně nebo ještě krvavěji.
Málokdo v postsovětském prostoru ví, co se děje na území
Abcházie nebo Jižní Osetie (podle gruzínské ústavy se toto okupo
vané území nazývá Cchinvalský region), Podněstří nebo Karabachu. V záchvatu „krymnášovského“ šílenství mnozí docela zapomněli na staré separatistické oblasti. Přesněji ani dřív na ně příliš
nemysleli a tvrdili, že jsou „naše“. Nikdo se nezajímal o ekonomické
nebo sociální problémy, jak žijí lidé v Abcházii, Podněstří či Jižní
Osetii, „osvobození“ ruskou armádou a uznaní Kremlem.
Každý separatistický konflikt má svou historii a své důvody.
Většina z nich je založena na rozporech mezi národnostmi, s nevelkou výjimkou Podněstří, kde se kromě strachu z „rumunizace“
Moldavska obnovuje rezervace SSSR – se znakem, hymnou, zvy271

ky a tradicemi. Další území dědicové „sovětského internacionalismu“ použili, aby proti sobě poštvali Abcházce, Osetince, Gruzínce,
Armény a Ázerbájdžánce. A protože konflikty začaly doutnat už na
konci osmdesátých let, není možné si představit, že by se to dělo bez
vědomí ÚV KSSS a KGB.
Skomírající SSSR se pokoušel zachránit, vléval do sebe čerstvou krev lidí, kteří nemohli za to, že jejich předky dobyli před
dvěma nebo třemi sty lety. V 18.–19. století se mnozí bránili, nechtěli
být okupováni armádou, kterou posílali carové ruského státu zaujatí „sbíráním ruských zemí“. Bolševici obnovili impérium prak
ticky v téže podobě, stvořili „sovětského člověka“ bez kultury předků. Stalin byl první, kdo zasáhl do dějin a bez okolků nalinkoval na
mapě SSSR území, která prohlásil za národní republiky. Negramotný tyran věděl, jak je možné udržet území – je jenom třeba promíchat národy, vyloučit možnost, aby si dělaly nároky na historickou
půdu.
Tak vzniklo SSSR se středoasijskými republikami místo Bucharského emirátu a Chivského chanátu. Od Ukrajiny odřízli oblasti,
a zbavili ji tak přístupu na Kavkaz, kousek usekli od Gruzie, kousek od Arménie a Ázerbájdžánu. Tádžické ASSR, která byla součástí Uzbecké SSR, časem dovolili, aby se stala samostatnou sovětskou
republikou a oddělili přitom turkickojazyčné obyvatele (Uzbeky) od
perskojazyčných (Tádžiků). Ve skutečnosti tak vytvořili časovanou
bombu, kdy se hustě osídlené perskojazyčné oblasti ocitli v Uzbekistánu a turkickojazyčné na území Tádžikistánu. Stejně jako jih Kyrgyzstánu, který byl převážně uzbecký. Stalin byl příšerný alchymista, jen místo roztoků a kamenů používal osudy národů a svévolně
nakládal s jejich dějinami.
Stalin uvařil a začaroval lektvar, kterým bylo pohodlné napájet
sovětskou ideologii – všichni lidé jsou jakoby bratři, jen část z nich
jsou „nacmeni“. Pokud se budeme řídit kulinářskými tradicemi,
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byly v tom lektvaru rozmačkány pálivé papričky – v každé republice měli vlastní dějiny, které se řídily principy marxismu-leninismu
a sovětského internacionalismu. Pokud dáme dohromady všechny
školní učebnice sovětské doby vydané v různých republikách, ukáže se, že každý národ měl obrovskou převahu nad sousedy, dokonce
i když ještě dvě stě tři sta let předtím žily svorně a samostatně řešily
konflikty. Dokud se tam neobjevila ruská armáda.
Ukázalo se, že iniciovat konflikt mezi národnostmi je nesmírně jednoduché – je třeba využít propagandu pro volnou interpretaci
dějin, uměle vyzdvihnout převahu jednoho národa a znevážit jiný,
nevtíravě „připomenout“, že jeden národ je „starší“ než druhý a že
kdysi před mnoha staletími jeden z národů „přišel“ o půdu, kterou teď zabírá jiný národ. Pro Karabach velkou roli sehrály události
roku 1915 v Turecku, a proto od té doby propagandisté v Arménii
Ázerbájdžánce nazývají „východními Turky“. Na oplátku jsou ujišťováni, že Erivaň byl do poloviny 19. století osídlen převážně Ázerbájdžánci. Stejná historie se odehrála ve vztazích Abcházců a Osetinců s Gruzínci.
Pokusů vyvolat separatistické konflikty bylo ve skutečnosti
hodně. Ve Střední Asii v roce 1990 proběhl krvavý konflikt mezi
Uzbeky a Kyrgyzy, kteří po staletí žili spolu. V roce 2010 se zopakoval – prakticky ve všech jižních oblastech Kyrgyzstánu. V roce 1989
došlo ve Ferganské oblasti ke srážkám mezi Uzbeky a meschetskými Turky. Na podzim roku 1992 se odehrál konflikt mezi Osetinci
a Inguši. To jsou pouze dobře známé konflikty. K jejich seznamu
je třeba doplnit úřady organizované útoky ruskojazyčných obyvatel
Krymu na krymské Tatary. Nebo Kremlem podporovaný konflikt
mezi Rusíny a Ukrajinci v Zakarpatí, který se nakonec nerozvinul,
nebo požadavek maďarské autonomie tamtéž.
Ta nejneurčitější otázka adresovaná Kremlu se spíš podobá
rétorické otázce do prázdna – proč? Proč dál štvete lidi proti sobě
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a používáte při tom národnostní nebo náboženská specifika a staré rozpory? Jaký to má smysl? Jaký je výsledek vašich intrik? Co
slibujete a co plníte? A plníte vůbec něco? Dřív nebo později jsou
lidé zklamaní z čekání na odpovědi a odjíždějí z území, jež Kreml
podněcoval k separatismu a kterým sliboval, že je promění nejen
v „nezávislá“, ale také ve vzkvétající. Proč je Abcházců, kteří odjeli z „nezávislé“ Abcházie, víc než představitelů jiných národností?
Proč v Cchinvali zůstali jen starci a děti? Kolik obyvatel Podněstří
za zády „úřadů“ v Tiraspole jede do Kišiněva, aby dostali cestovní
pas občana Moldavska, výhody, privilegia a možnost odjet za výdělkem do Evropy, a ne do Ruska? Proč se Karabach proměnil v „černou díru“, kterou neuznává ani Arménie?
Můžeme předpokládat, že na konci existence SSSR a v prvních
letech jeho zániku kremelští politici používali nostalgické motivy –
„dřív jsme žili dobře“, „SSSR je opora míru na celém světě“, „všichni měli práci“, „bezplatné vzdělání a medicína“. Shromáždit ty, kdo
pociťují nostalgii, se ukázalo nesmírně jednoduché: „Podívejte,
Gruzínci do SSSR nechtějí, zato Abcházci chtějí.“ Cchinvalská a vladikavkazská propaganda pořídila dlouhý seznam „genocid“, jimiž
„trpěli“ Osetinci poslední staletí (?!). V Karabachu svou roli sehrál
turecký faktor a „laskavá ruka“ Moskvy, která musela něco podniknout, aby si udržela kontrolu nad kaspickou ropou. V Podněstří byl
„rumunský faktor“ a zmíněná nostalgie. Na dnešním Krymu je to
ruskou propagandou nafouklý strach z „banderovců“ a NATO, touha vrátit se kamsi na způsob SSSR.
Co za to získala separatistická území, když podlehla svodům
Kremlu? Nic – kromě neustálých problémů. Ze všech území naprosto nikdo neuznává Podněstří ani Karabach. Dokonce ani země, které
se formálně považují za okupanty – Rusko a Arménie. Do srpna 2008 na tom stejně byly Abcházie a Jižní Osetie, po válce tyto
oblasti uznalo Rusko, Venezuela, Nikaragua a jeden trpasličí ost274

rovní stát v Tichém oceánu – Nauru. Dřív na tomto sezamu byly
i Vanuatu a Tuvalu, ale po skandálech spojených s tím, že si Rusko od nich uznání koupilo (a to doslova), tyto státy svá prohlášení
stáhly. Krym má zvláštní osud – měl být součástí mytického Novoruska, které si vymysleli šílení kremelští političtí stratégové. Očekávání se však ukázalo přemrštěné a Krym se stal anektovanou enklávou, kterou nikdo neuznává.
Uznání je podle ruských představ taková hra, která počítá spíš
s omezeností obyvatel separatistických oblastí než s reálným právním statusem. V Kremlu moc dobře chápou, že uznání Podněstří
Abcházií nebo Jižní Osetie Hamásem či Hizballáhem k ničemu
nevede – ani k uznanému právnímu statusu, ani k rozvoji ekonomiky. Ale tak jako rodiče pravidelně kupují zmrzlinu vztekajícímu
se dítěti, Kreml si kupuje uznání jedněch neuznaných jinými neuznanými.
Nejsmutnější na celé té postsovětské historii je slepá ulička –
mravní, morální, politická, ideologická a ekonomická. Můj přítel
Gela, který se narodil v okrese Gali okupované Abcházie, řekl, co
představuje „ekonomika“ suchumského režimu: „Uběhlo víc než
dvacet let od konfliktu v Abcházii, který byl inspirovaný především
zvenčí. Abcházii uznalo Rusko a ještě kdosi. Existuje vlajka, asi
i hymna a řídicí struktury… Ekonomika, která je základem každého státu, ‚nezávislostí‘ nic nezískala. Rozpočet v kolonce příjmy ze
dvou třetin závisí na rozmaru jiného státu [Ruska – pozn. autora],
zbytek se nějak schrastí. Do devadesátých let ekonomika Abcházie
sestávala především ze zemědělství a turistiky. Nyní je výroba čaje,
který byl v minulosti jednou z hlavních vývozních položek, v zásadě
zlikvidována. Všechny továrny na čaj byly rozebrány na šrot. Mnohé podniky, které zpracovávají zemědělskou produkci, stihl stejný
osud. Turistika se orientuje především na méně movité návštěvníky, převážně z Ruska. Ale i ta kvůli vysokým cenám za neade275

kvátní služby a problémům s kriminalitou skomírá. Abcházie v letním období s obtížemi zajišťuje potraviny pro sebe a své hosty. Důvodem je vyhnání většiny obyvatel z vesnic po válce [1992–1993 –
pozn. autora] a odchod velkého množství obyvatel do měst a letovisek – ve snaze najít snazší živobytí. V Abcházii je velmi nízká
úspěšnost výběru daní. Podnikání je vystaveno tlaku jak ze strany
zločinců, tak ze strany státních úředníků. Investiční klima se kvůli nelegitimitě státu, korupci a kriminalitě omezuje na minimum.
Obchod: 80 procent produkce se dováží z Ruska, 20 procent proniká přes jiné oblasti Gruzie. Kvůli byrokratickým a kriminálním
překážkám ceny rostou o 50–70 procent. Výstavba je vesměs nízkorozpočtová. Bankovní systém je kvůli absenci vlastní valuty pevně
svázán s Ruskem. Dostat půjčku je, s výjimkou korupčních schémat, prakticky nemožné. Infrastruktura je zalátána z ruského rozpočtu, především kvůli potřebám ruského vojenského kontingentu.
Sociální dávky a výplaty státních zaměstnanců neobstojí před žádnou kritikou a nejsou financovány z Ruské federace.“
Ještě hůř to s ekonomikou vypadá v Jižní Osetii, kde počet obyvatel klesá. Etničtí Gruzínci, kteří tvořili polovinu obyvatel oblasti,
byli vyhnáni z rodných vesnic během války v roce 2008. Téměř okamžitě dostali bydlení v několika obcích mezi Tbilisi a Gori. Jejich
vesnice ruská vojenská technika smetla z povrchu zemského. Teď
většinu obyvatel v Jižní Osetii tvoří ruští vojáci a spolupracovníci
tajných služeb, sami Osetinci jsou nuceni odjíždět do Ruska.
Velký gruzínský filozof Merab Mamardašvili mnohé tušil
a vysvětlil. Zdá se, že jeden jeho výrok je přesným ponaučením pro
lidi, kteří věří hrám kremelských politiků: „Není strašné žít v cizím
snu, strašné je se v cizím snu probudit.“ Cizí sen se může zdát přitažlivý, ale jenom ve snu. Důsledky zní jinými slovy takto: „využít
a odkopnout“. Překvapující je, že obyvatelé Krymu se ukázali být
tak naivní…
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RUSKO SE Z AVŘ E N ÝMA O ČI MA

Mnohé děti, které ještě nechápou, k čemu mají oči, si je zakrývají dlaněmi a ptají se: „Vidíš mě?“ Jsou přitom naprosto přesvědčené, že když samy zavřou oči, jsou neviditelné. Stává se to ve věku,
kdy dítě už umí chodit na nočník, zná třicet čtyřicet slov, ale stále
je přesvědčeno, že mámino prso je tu napořád, že je to věčný zdroj
potravy. Je možné něco rozbít, počmárat čerstvě vymalovanou zeď
fixou nebo z balkonu shodit křišťálovou vázu. Pokud je dítě často venku nebo intenzivně chodí do mateřské školky, budou rodiče
sprostá slova, která pochytilo od uličníka ze dvora, hodnotit jako
neškodné zvuky.
Poznáváte sovětský (postsovětský) lid? Ještě ne? Pojďme dál.
Rodiče jsou pro dítě neoddiskutovatelnou autoritou. Mohou mu
koupit zmrzlinu, ale mohou ho i plácnout přes zadek. Ani talíř,
který letí směrem k televizi, nemusí být vždycky prohřešek; všechno závisí na rodičích, zda budou trestat, nebo ne. Mladá učitelka dějepisu z okolí Moskvy mi prozradila, kde se v Rusku berou
fašisté. Ne ve škole nebo na dvoře. Vypozorovala, že se jimi stávají
doma, v rodině. Tam dítě slyší o „černých držkách“, přivandrovalcích, tam se rodiče baví o „zednářských spiknutích“ a proč se tak
špatně žije.
Podle staré ruské tradice je „špatný život“ věčný stav, za který
někdo může. Jako v písničce Vladimira Vysockého, již zlomyslní
lidé rozšířili na další podoby nepřátel, kteří překáží životu: „Neteče vodka z vodovodu? Vypil ji Tádžik od sousedů. Nechce se
chlast z kohoutku lejt? Vypil ho ukrajinskej šmejd. Když se po kvasu zapráší, tak vypili ho Čuvaši. A když je veta po víně, to Kyr277

gyz vlít do kuchyně! Koňak se ve vodu proměnil? Zas vyzunkli ho
Arméni!“
Když samo dítě nenachází odpověď, hledá vysvětlení u dospělého. Dospělí občané Ruska se tradičně obracejí k vůdci: „Pověz nám,
Vladimire Vladimiroviči, proč v Rusku není automobilový průmysl
a proč se tu nevyrábějí letadla?“ A Vladimir Vladimirovič vysvětluje, že všude kolem jsou nepřátelé, kteří Rusům svázali ruce i nohy,
nenechají je dýchat, nenechají je pracovat. Když se Rusům smějí,
stmelují se, domnívají se, že když se semknou kolem vůdce, pomůže
jim to zkonstruovat konkurenceschopný automobil nebo nakonec
vypustit střelu Bulavu.
Rusové nemají a nikdy neměli žádnou národní ideu. Dokonce
i když čtyřiasedmdesát let chodili v řadách a ve svátečních průvodech křičeli „Sláva KSSS“, ne že by tu KSSS neměli rádi, vnímali ji
jenom jako dalšího kolektivního vůdce. Lenin nařídil střílet kněží – stříleli je. Stalin vybízel k likvidaci inteligence – likvidovali
ji. Chruščov si usmyslel, že budou pěstovat kukuřici – pěstovali ji.
Brežněv prohlašoval, že „ekonomika má být ekonomická“ – nikdo
se nesmál. Putin tu tradici moc dobře zná. Ví i o věčné lásce k vůdcům a tím také zahájil prezidentskou kariéru. Teď osobně ukazuje
Rusům, koho milovat a s kým nemít slitování. A dopadá to tak, že
Ukrajinci a Gruzínci jsou nyní ti nejnenáviděnější na světě, i když
ještě nedávno byli všichni nadšení z filmu Mimino a zpívali o „reve
ta stohne Dnipr šyrokyj“.
Mluvit s ruským občanem je složité, je to prakticky nemožné. Řadu let ho přesvědčovali o tom, že ze všech na světě nejvíc čte
a nejvíc ví. Zjevně z tohoto důvodu si statistický občan Ruska myslí,
že ho má celý svět obsluhovat – šít mu džíny, vyrábět cerbulát, konstruovat boeingy a montovat ferrari. Není to samozřejmě pro všechny, někteří se musí spokojit se starým žigulíkem nebo v nejhorším
případě s měkkým salámem z Mikojanova masokombinátu. Ale
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přesvědčení, že „Rusko je veliká země“, jeho občané nezpochybňují.
Protože to v televizi řekl sám nový vůdce.
A ještě mají Rusové rádi mapu světa. V poslední době jsou přesvědčení, že Aljaška je jejich a Kalifornie taky, a ti, kteří vědí, že
i Hollywood je v Kalifornii, jsou schopní prohlásit, že americká
kinematografie se zrodila v Rusku a později se přestěhovala z Mosfilmu do Los Angeles. Něco takového jsem sice ještě neslyšel, ale
už jsem na to morálně připravený. Navíc jsem četl, že je teď možné nepozorovaně zabrat Port Arthur (Lü-šun) a Dalnij (Ta-lien).
Je zvláštní, že se nepíše o Charbinu (Cha-er-pin). Ale ještě není
pozdě. Můžete si sednout ke globusu, otáčet jím a prstem ukazovat, kam vkročila noha „ruského člověk“. Miklucho-Maklaj vkročil například na severovýchodní břeh Nového Zélandu. Má se za
to, že Antarktidu objevili Fadděj Billingshausen a Michail Lazarev,
přestože tam nevkročili, jako první tam vstoupili Američané nebo
Norové, ale Rusové ji přece uviděli. A co Rusové uviděli, s tím vším
je amen, protože to všechno patří jim.
Občané Ruska jsou velmi jemní milovníci slovesnosti. Přesně vědí, že „bilet“, „vokzal“ a „aeroport“ jsou ruská slova. A pokud
Aeroflot letěl do Simferopolu, tak i Krym musí být ruský. Z hlediska ruské lingvistiky se jakékoli slovo stává automaticky ruským,
když ho dokázal vyslovit ruský člověk. Anebo například Petr I. –
pohlédl na svého mouřenína Hannibala a řekl, že od té chvíle z něj
bude Rus a jmenovat se bude Abram. V roce 1705 ještě neexistovala
Ruská národní jednota, a proto se Etiopan (nebo podle jiné verze
Kamerunec) stal pradědečkem velikého ruského básníka Alexandra
Puškina. Prababičkou byla Švédka Christina Schebergová, ale to už
se nikoho netýká.
Označení „russkij“ nemá s národností nic společného. Protože
kdyby dnešní Rusové začali zjišťovat původ svých příjmení, nejspíš
by se z přibližně čtyřiceti procent stali znovu Tataři, ze třiceti Ukra279

jinci, ze zbývajících Němci, Poláci, Francouzi a Skoti. Například já
bych se stal znovu Řekem. I příjmení je náležitost daná senátem
Ruské říše v roce 1888.
S takovými pěknými a rozmanitými dějinami je načase budovat
tolerantní stát, jako to udělali Američané před dvěma sty padesáti
lety. Rusko je stejně jako USA umělá země, která pochází z Moskevského knížectví, jež mělo v 16. století rozlohu kolem tří milionů
kilometrů čtverečních. Ta se potom v důsledku dobyvačných válek
zvětšila šestkrát. Přibylo také národů z dobitých území i přírodních nerostů pro rozvoj. Rozdíl oproti Američanům spočívá pouze
v tom, že lidé s různým etnickým původem, nebo, jak v Rusku rádi
říkají, lidé jiných národností, na americký kontinent přijížděli, aby
byli svobodní. V Rusku se národů zmocňovali, aby je udělali nesvobodnými.
Nenávist otroka k otrokáři je, jak známo, zvláštní – je to tichá
nenávist, často se projevuje nesmírnou láskou k obrazu, činům, slovům a rozkazům. Stejně jako v Sovětském svazu věděli, že Stalin je
tyran a vrah, ale po smrti naříkali a umírali v tlačenici na pohřbu.
Stejně jako dnes – není problém se dozvědět, kolik lidí zahynulo
v obou čečenských válkách, nebo jednoduše spočítat počet obětí ve
všech katastrofách a výbuších za posledních čtrnáct let – jsou jich
desítky tisíc. Ale každý občan Ruska dávno, ještě ze sovětských dob,
ví, že plakát „Jen aby nebyla válka“ je adresován té části obyvatel,
která nebojuje. Zatímco jiná část bojovala – v četných sovětských
a teď i ruských válkách.
Vzorec ruské uzavřenosti je velmi prostý – negramotnost a ne
chuť vědět o světě znásobené propagovanou výjimečností a zvůlí. Je
k tomu možné doplnit „pravoslaví“, které záměrně dávám do uvozovek, jelikož Ruská pravoslavná církev obyčejně nevyzývá k lásce a soucitu, ale k vraždám a pomstychtivosti, k novému dobývání „ruských zemí“. Ruská pravoslavná církev ve vztahu ke Gruzii
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nezapomíná tvrdit, že jsou to „souvěrci“. Ale ani jeden kněží-souvěrec nepřijel, nepostavil se do cesty ruským tankům ani nevyzval
k usmíření. Hierarchové Ruské pravoslavné církve navíc všelijak
obšťastňují a podporují separatisty. V Abcházii přestavují staré gruzínské chrámy, proměňují je v „à la russe“ s cibulemi a pozlátkem.
Dalším „objektem“ pozornosti Ruské pravoslavné církve se stala Ukrajina. Zdá se, že už všichni zapomněli na Krista, pravoslaví,
hodnoty a odkaz. Vzniká dojem, že Ruská pravoslavná církev má
vlastního „Ježíše“, kterého používá k politickým cílům. Stejně jako
Lenina, o něhož se stará Putin, který se nezapomíná klanět těm svatyním, jež vůdce světového proletariátu nařizoval likvidovat.
Rusové si stejně jako ony děti zakrývají oči a myslí si, že se
zavřenýma očima bude svět vypadat jinak. Svět samozřejmě jiný
je. Jenom v něm nemohou pochopit, proč už téměř sto let na jedné šestině souše 142 milionů lidí stojí se zavřenýma očima. Těm
nemnohým, kteří nechtějí zavírat oči, je zavírají násilím – zakazují
svobodnou televizi, noviny a internet. Existuje stará výmluva, kterou napsal Fjodor Ťutčev – „Rus nepostihneš rozumem“3. Ta se však
netýká těch, kdo se na Rusko dívají zvenčí, ale těch, kdo žijí uvnitř.
Protože se zavřenýma očima není možné svět uvidět ani pochopit.

3 Přeložil Jiří Mulač.
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Soudě podle četných publikací, téma informačních válek a také osudy poražených a vítězů jsou znovu aktuální. Když všelijací experti popisují nebezpečí informačních válek, často si pletou množství
informačních „bomb“ nebo „střel“ s jejich skutečným efektem.
Může lhaní Dmitrije Kiseljova zvýšit počet „poškozených osob“
v rusko-ukrajinské válce? Nakolik zápal ruské televize odpovídá
skutečné situaci v zóně válečných akcí? A nakonec, nakolik se lež
určená obyvatelům Chabarovského kraje hodí k balamucení obyvatel Jaremči v Ivanofrankivské oblasti? Stojí za to věnovat takovou
pozornost informační válce a nakolik je pro politiku nebezpečná?
Informační války mají stejně jako každý informační konflikt
různé důvody, strategické předpoklady, taktické tahy a očekávaný výsledek. Například první čečenskou válku (1994–1996) vyhráli novináři. Čečenští domobranci se samozřejmě poměrně aktivně
a zarputile bránili ruské armádě, která měla co do množství i kvality zbraní mnohonásobnou převahu. Čečenci však stejně v první válce zvítězili a výsledkem jejich vítězství byl podpis Chasavjurtských
dohod. Čečenci však zvítězili také v informační válce. Byli otevření
a pouštěli ruské i zahraniční novináře do míst své dislokace, poskytovali rozhovory, dovolovali mluvit se zajatci a všemožně demonstrovali vojenskou i morální převahu nad armádou generála Gračeva. Uvnitř samotného Čečenska v podmínkách válečných akcí
vycházelo hodně novin a fungovala tam malá televizní studia, která
si navzájem sice konkurovala, ale byla jednotná v názoru, že Čečensko bojuje za nezávislost.
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Porazit Čečence silou zbraní ani v informační válce Kreml
nedokázal. A tak, když se Putin objevil z počátku v FSB, potom ve
vládě a nakonec v Kremlu, bylo rozhodnuto zahájit proti Čečensku informační blokádu. Zároveň bylo provedeno několik desítek
informačních diverzí – najednou téměř každý týden v Čečensku
unášeli známé novináře. Pokud použijeme terminologii vojenské
vědy, informační válka proti Čečensku představovala od roku 1997
nekonečné kobercové bombardování. V televizi, novinách a rozhlase neustále mluvili o zlých „osobách kavkazské národnosti“, div ne
všichni jsou to teroristé a zároveň „islamisté-wahhábité“. Lexikální soubor xenofobních přívlastků byl rozmanitý a bohatý. Mimochodem, obrození tradic sovětské propagandy se netýkalo jenom
Čečenska, Putin zahájil totální útok na slabou ruskou svobodu slova, metodicky likvidoval nejprve nezávislé noviny, potom rozhlas,
televizi a nyní likviduje internet.
Kdo zvítězil v druhé čečenské informační válce? Nikdo. Čečence není nutné přesvědčovat – mají své staré tradice, jak se chovat
k propagandě všeho druhu, zažili před dvěma sty lety kavkazskou
válku, deportaci v roce 1944, první čečenskou válku. Ve skutečnosti se oběťmi oné informační války stali sami občané Ruska, kterým
lhali novináři, lhala jim vláda, lhali jim politici. Sotva je v takovém
případě vhodné mluvit o tom, že Kreml tak formoval veřejné mínění, jelikož s míněním obyvatel Kreml nikdy nepočítal. Západní tisk
po zákazu navštěvovat Čečensko a vzniku několika propagandistických center jednoduše o Čečensku přestal psát, západní politici
však nezačali být promoskevští.
Přibližně stejná situace vznikla v roce 2008 během agrese Ruska
v Gruzii. Podle sociologických studií občané Ruska nečekaně přestali mít rádi Gruzii, podlehli propagandistickým pletichám – tenkrát se objevily nesmysly jako o „třech tisících zabitých ve spícím
Cchinvali“. V Gruzii byly naopak v šoku z toho, co se děje, dokon284

ce i síly, které byly v opozici k prezidentu Saakašvilimu. Gruzínské
úřady se zachovaly radikálně – kabelové sítě přerušily vysílání ruských zpravodajských programů. Nikoli proto, že kremelská propaganda mohla mít rozhodující vliv na gruzínskou společnost, ale spíš
z principů každé země, v níž probíhá válka. Už jsou to dva roky, co
se ruské programy znovu objevily na obrazovkách, ale stejně se na
ně dívá málokdo.
V informačních bitvách musí být stejně jako v každé jiné válce
protivník. Pro ruskou televizi musí onen protivník ještě umět rusky, aby pochopil a pronikl do šířené a pěkně zabalené lži. Stoupenců evropské integrace je v Gruzii přes osmdesát procent obyvatel,
na Ukrajině o něco víc než polovina, ale v posledním půlroce mezi
ruskojazyčnými obyvateli na Ukrajině došlo k nečekanému zlomu –
z většiny se navzdory kremelské propagandě stali vlastenci. Poraženými v rusko-ukrajinské informační válce se znovu stali občané
Ruska, z nichž ruská televize udělala šedivou masu. V tomto případě je účelnější nemluvit o válce, ale o informační diverzi, která se
podobá situaci, kdy záškodníci zapalují zápalnou šňůru, ale zapomenou utéct. Podle posledních sociologických studií vlastenců na
Ukrajině stále přibývá, mimo jiné i v ruskojazyčných regionech na
jihu a jihovýchodě země.
V Kremlu občas informační válkou rozumějí počet publikací v tisku nebo reportáží v televizi na Západě, které mohou změnit vztah evropských politiků k Rusku a Ukrajině. Ruské úřady se
stejně jako v sovětské době domnívají, že kvůli článku v The New
York Times nebo ve Financial Times se může změnit politika Bílého
domu nebo vlády Velké Británie. Kreml vynakládá obrovské peníze na zahraniční PR, najímá přední společnosti, aby lobbovaly za
prokremelské publikace. Záležitost je to naivní a absurdní, tím spíš
v epoše masové komunikace, práce diplomatů a rozvědky. Přesvědčit
čtenáře a tím spíš politiky o tom, že Rusko je „demokratická země“
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s „rozvinutou ekonomikou“ nemohou žádné peníze investované do
PR. Koneckonců politiku ve vztahu k Rusku dělají politici, a nikoli
novináři. Posledně jmenovaní jsou jenom zdrojem informací.
Nicméně nebezpečí ruské propagandy nelze podceňovat.
„Informační válka“ se proti postsovětskému prostoru vede setrvale,
v závislosti na politické situaci mění pouze svou intenzitu. Například v devadesátých letech první konflikt Kremlu s Lukašenkem
vedl k tomu, že v ruské televizi odvysílali film Jurije Chaščevatského Obyčejný prezident, který byl zakázaný v samotném Bělorusku.
Jakmile se Boris Berezovskij, jenž byl tehdy zástupcem tajemníka Rady bezpečnosti Ruska, vypořádal se svými podnikatelskými
projekty v Bělorusku, ruská televize si Lukašenka znovu zamilovala a dál si již podobné útoky nedovolila. Nebo ve vztahu ke Gruzii, když si v Kremlu spočítali, že po konci Saakašviliho ústavního
prezidentského funkčního období a vítězství koalice Gruzínský sen
v parlamentních volbách je možné propagandistický zápal ubrat.
Pokusů omezit agresivitu ruské propagandy bylo hodně.
V Turkmenistánu ještě v devadesátých letech ruské televizní progra
my vysílaly se zpožděním. Po prověrce, zda ve zprávách není něco
odbojného o Turkmenbašim, pustili záznam do vysílání. Podobná
omezení platila v Kazachstánu, pravidelně se přerušovaly retranslace v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu – většinou z finančních důvodů,
protože ruské programy chtěly, aby je vysílali, nikoli však zadarmo. Někdy informační konflikty vedly k prohlášením ministerstev
zahraničních věcí těch zemí, které v ruských reportážích spatřovaly
hrubou interpretaci událostí.
Ruská televize a v současnosti také internet skutečně představují „zbraň“. Navíc se oficiálně jako „zbraň“ uvádějí v ruské doktríně informační bezpečnosti, kterou Putin podepsal v září 2000.
V prvním roce svého prezidentství dal pokyn k zahájení totální
informační války, která spíš připomíná permanentní diverzi. Aby
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záškodnická činnost přinášela výsledky, je mezi hlavními prioritami ruské politiky ve vztahu k postsovětskému prostoru ruský jazyk.
Ne, nejedná se o jazyk Puškina a Dostojevského, ale o obyčejný ruský jazyk, jímž mluví ruská propaganda. Ztráta území s „ruskojazyčnými“ obyvateli se automaticky rovná ztrátě imperiálního vlivu na
obyvatele bývalého Sovětského svazu. Ruský jazyk Kreml potřebuje
výhradně proto, aby si udržel televizní diváky.
Zdá se, že teprve nyní OBSE a EU začaly chápat, co to je ruská
propaganda. Ještě před půl rokem kancelář Představitele OBSE pro
svobodu médií vydala prohlášení o tom, že ukrajinské úřady omezují „svobodu slova“ ruské televize, když zadrželi ruské novináře
a deportovali je z Ukrajiny. Teď se ale zdá, že v OBSE pochopili, že
rozmnožovaná lež představuje velké nebezpečí, mnohem větší než
armádní dělostřelectvo. Střelami mohou zahynout desítky lidí, ruská propaganda dělá z milionů lidí informační invalidy. Ruská televize nemá se svobodou slova nic společného. Svobodou vyjadřování
se přece jen rozumí rozmanitost mínění a názorů, což v ruské televizi chybí už čtrnáct let.
Evropští politici byli vždycky ostražití k zákazům. Nicméně nyní nastala situace, kdy začali chápat, že ruská propaganda je
jako zkažená potravina, která má právo na existenci, ale prodávat
se v žádném případě nesmí. Ukrajina a Moldavsko dospěly k jedinému správnému řešení – k zákazu vysílání zpravodajských televizních programů. Doufám, že se k tomu vrátí i Gruzie. Ruskojazyčný
prostor potřebuje ruskojazyčnou televizi, ale ne kremelskou.
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PR A M E N Y RU SKÉ HO FAŠI SMU

Nedávno Státní duma Ruské federace v druhém čtení schválila
novelu zákona zakazující „propagaci nebo veřejnou demonstraci
atributů nebo symbolů organizací, které spolupracovaly s fašisty, a také těch, kdo neuznávají rozsudek norimberského tribunálu“. Ruští poslanci se znovu ocitli v roli manželky poddůstojníka
z Gogolova Revizora, když do rozsudku zahrnuli Ruskou osvobo
zeneckou armádu, která bojovala proti SSSR pod dnešní státní vlajkou Ruska.
Zdá se, že se jedná o první případ v moderních dějinách, kdy
moc hodlá potrestat sebe samu za svůj vlastní státní symbol. Teď
se v souladu s novelou bude výroba nebo odbyt státní vlajky Ruské
federace za účelem propagace či nabytí za účelem odbytu nebo propagace hodnotit jako zločin a zločinec bude pokutován – od dvaceti
do sta tisíc rublů.
Zdálo by se, že ta zvláštní novela je namířena především proti
Ukrajině a dnešním ukrajinským organizacím, které kdysi bojovaly
s bolševismem a jež ruská politická historiografie počítá mezi „fašistické organizace“. Ale jak se často stává, ruští politici se pokoušejí zuřivě bojovat s nepřítelem a zapomínají na vlastní dějiny a hříchy. Pokud například za „fašistickou“ budeme považovat svastiku,
od roku 1918 ji na nášivkách měli důstojníci a vojáci Rudé armády
jihovýchodní fronty. Vysvětlovalo se to tím, že na frontě bojovaly
kalmycké oddíly, jejichž vojáci byli buddhisté, a svastika je jedním
z rozšířených symbolů buddhismu.
Stejnou nášivku měli také vojáci baškirských oddílů. Na dokumenty odboru Správy moskevského sovětu dělnických, rolnických
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a rudoarmějských poslanců se dávalo oficiální razítko v podobě
svastiky. Svastika byla do roku 1922 také součástí designu sovětských bankovek, dokud lidový komisař osvěty Anatolij Lunačarskij nevysvětlil, že užívání svastiky může být vnímáno jako podpora „kontrarevoluční německé organizace Orgesch“. Ve skutečnosti
se svastika v politice objevila, když v roce 1918 vznikl berlínský
Řád německých rytířů, jehož členem se stal Adolf Hitler. Poprvé se
budoucí vůdce se svastikou objevil v roce 1921.
Vztah ke svastice je motivován jejím použitím v politice, přestože se symbol objevil dávno, před několika tisíci lety a v etnografii je dodnes součástí kultur mnoha národů světa. Teprve poté, co
v Německu svastice přidali význam symbolu znovuzrození árijské
rasy, začala se vnímat výhradně jako symbol fašismu, ideologie, jež
se stala populární v několika zemích, mimo jiné i mezi ruskou emigrací.
Na začátku třicátých let minulého století bylo možné v ulicích
Charbinu potkat lidi, kteří měli na hrudi stranické odznaky – pod
dvouhlavým říšským orlem byla černá svastika na žlutém pozadí.
Byli to členové Ruské fašistické strany, kterou založili ruští emigranti v Mandžusku. Samu stranu založili studenti a učitelé charbinské
právnické fakulty pod vedením profesora Nikolaje Nikiforova, zpočátku se nazývala jednoduše Ruská fašistická organizace. Později, až
do jejího zrušení v roce 1943, se jmenovala Všeruská fašistická strana. V polovině třicátých let strana měla rozvětvenou síť organizací: Ruské ženské fašistické hnutí, Svaz jižních fašistů – Avantgarda,
Svaz jižních fašistek – Avantgarda, Svaz fašistických mrňousů.
Ve městě Mandžusko, pouhé čtyři kilometry od sovětské hranice, po nocích nad budovou Ruského klubu svítila iluminace –
obrovská svastika. Nad samotnou budovou vlála stranická vlajka,
kterou představovalo plátno s černou svastikou na žlutém pozadí kosočtverce v bílém obdélníku. Prapor byl posvěcen 24. květ290

na 1935 v Charbinu arcibiskupem Nestorem a biskupem Dimitrijem. Na náboženském odznáčku fašistické strany pro pravoslavné
byl vyobrazen sv. Vladimir, orámovaný černočervenou „vladimirskou stužkou“. Soudě podle toho, že ve straně existovalo hierarchické rozdělení, tituly a hodnosti se podobaly vojenským – náčelník
oddělení, náčelník okresu, náčelník skupiny. Členové strany museli nosit černou uniformu, která připomínala italské „černé košile“,
a pásky na rukávu v podobě stranické vlajky se svastikou. Strana
měla hymnu na motivy Preobraženského pochodu, který vyjadřoval výzvu ke spojení a probuzení ruského národa.
Ruští fašisté vytvořili rozvětvenou síť oddělení. V Šanghaji
a Charbinu vycházely noviny Naš puť a Nacija a také stejnojmenný
časopis. Už v roce 1928 v Charbinu vyšla kniha F. Gorjačkina První
ruský fašista Petr Arkaďjevič Stolypin, v roce 1934 kniha lídra strany
Konstantina Rodzajevského – Abeceda fašisty. V současném Rusku,
za prezidenta Putina, Rodzajevského knihy a publikace vyšly znovu
ve sborníku Závěť ruského fašisty. Rodzajevskij v publikacích netajil své sympatie k italským a německým fašistům, obzvlášť v knize
Současná judaizace světa aneb Židovská otázka ve 20. století napsané v roce 1943. Nejnacionalističtější byl programový článek Ruskost
ruského fašismu, zveřejněný v časopise Nacija v roce 1938.
V roce 1937 se strana přejmenovala na Ruský fašistický svaz,
který spojil dva vůdce Konstantina Rodzajevského a Anastasije Vonsjackého, zakladatele Všeruské fašistické organizace v Thompsonu
(USA, stát Connecticut). Ruští fašisté v USA byli méně aktivní než
jejich soukmenovci v Číně. V Connecticutu vydávali noviny Fašist
a poté, co se spojili – noviny Russkij avantgard, to už v Šanghaji.
Ve straně Vonsjackého měli vlastní hymnu na melodii Horst-Wessel-Lied, jejíž slova zněla následovně: „Spolubojovníci! Čeká nás rodná
zem! Všichni pod prapory! Vlast volá… Vonsjackij je vůdce, zradou, zbabělostí pohrdá, k hrdinskému činu, nás, fašisty, povede.“
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Poslední slova nenechávají pochyb o cíli strany: „A svastika nad
Kremlem jasně zazáří, černá řada projde Moskvou.“
Ruský fašistický svaz byl v roce 1943 zakázán Japonci, kteří okupovali Mandžusko. Osud vůdců je známý: Rodzajevskij pro
mnohé nečekaně odjel do SSSR, kde byl zatčen a odsouzen k smrti
zastřelením, Vonsjackij byl zatčen v USA a odsouzen k pěti letům
vězení. Po propuštění se přestal věnovat politice a zemřel v sedma
šedesáti letech v americkém městě, které se ironií osudu jmenuje
Saint Petersburg. Ruský fašismus se začal obrozovat na konci osmdesátých let.
Největší organizací, která propagovala ruský nacionalismus,
antisemitismus a obnovu monarchie, byla Paměť Dmitrije Vasiljeva. Těžko si lze představit, že by Paměť, která vznikla v roce 1980,
existovala bez kontroly ze strany KGB. Generálové KGB Oleg Kalugin a Leonid Šebaršin to spojení potvrdili stejně jako „rozkol“
a vznik další desítky podobných organizací po celém Rusku. Současní nacionalisté se na rozdíl od emigrantů třicátých a čtyřicátých
let vyhýbali slovu „fašismus“, chápali, že společnost ho nepřijme.
Ale Ruská národní jednota Alexandra Barkašova, která vznikla
s pomocí KGB, se záhy rozhodla vrátit svastiku, když si jako symbol
zvolili jednu z variant svastiky – „kolovrat“.
Barkašov stejně jako Vasiljev neskrývá své nacionalistické názory, které se v mnohém podobají ideologii Ruské fašistické strany
ruských emigrantů. Vnější atributy jsou stejné: černé košile, pásky
se svastikou-kolovratem na rukávu a pozdrav analogický s pozdravem německých nacistů – pravá ruka napřažená vzhůru. Ruská
národní jednota má polovojenskou strukturu, neskrývá se a zveřejňuje videa a fotografie z vojenských cvičení. Barkašovci stejně jako
spolek Paměť aktivně podporují činnost ruské vlády v Čečensku
a podporují a aktivně se účastní současných událostí na východní
Ukrajině.
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Víc než třicet let v Rusku působí velké množství neonacistických a profašistických organizací. Ty, které nejsou kontrolované
a nemají styky s Kremlem, zakazují a zavírají. Většinu z nich však
tvoří organizace, které ruské moci nahrazují „občanskou společnost“. Celých těch víc než třicet let se odborníci topili v dohadech –
jak to, že nacionalisté svobodně působí v zemi, která se oficiálně
považuje za „vítěze nad fašismem“. Teď, když Alexandr Barkašov
na sociálních sítích udílí povely a komentuje situaci v Donbasu, už
není pochyb, že celých těch víc než třicet let fašisté a nacionalisté
jednali s požehnáním a podporou ruských tajných služeb.
Případ s novelou zákona je pouhou částí nevědomého předstírání činnosti, která je určena spíš domácímu spotřebiteli – ruskému obyvatelstvu. Teď je s jistotou možné mluvit o tradicích ruského
fašismu, který se jen málo liší od všech ostatních fašistických režimů poloviny 20. století. Během půl roku válečných akcí v Donbasu
bylo možné vidět obrovský počet představitelů různých organizací
se svými atributy a svými hesly. Teď se neostýchají jednat otevřeně, vždyť „ruský svět“ je oficiální kremelskou ideologií. Nejapnost
situace spočívá také v tom, že Kreml s radostí slaví 9. květen a podporuje přitom vlastní fašisty a jejich ideologii.
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RUSKO -S OVĚT SKÁ NÁ B O ŽENSKÁ
M Ý TOT VOR BA

Postsovětský prostor žije dvojím, ne-li trojím životem. Několik generací se narodilo v dobách Stalina, Chruščova a Brežněva,
což znamená, že úroveň jejich života určovaly KSSS a jiné stranicko-hospodářské orgány. Život měli všichni rozvržený do všech
podrobností. Strana věděla, kdo a kde má studovat, jaké národnosti mají být budoucí inženýři nebo lékaři, kde budou pracovat na
„umístěnku“, jak vysoký budou brát „plat“ a kdy jim dovolí vstoupit do strany. Život sovětského člověka regulovaly stranické výbory, okresní výbory, městské výbory a oblastní výbory, které zase
řídilo ÚV. Dohled provádělo KGB a četní pomocníci – pionýři (mladí přátelé milice) a komsomolci (operativní komsomolské
oddíly) a také členové oddílu pořádkové služby a tajní informátoři.
Za čtyřiasedmdesát let vyrostlo několik generací poslušných lidí,
pro které se rozpad SSSR stal osobní tragédií – ocitli se bez řídicí
role ÚV KSSS.
Postsovětský člověk je zvláštní bytost, která neustále hledá cestu
ani ne tak pro sebe, jako pro své okolí, pokud možno pro všechny. V blogosféře je dobře patrná povaha postsovětského člověka –
nechce diskutovat a debatovat, ale trvá na svém názoru, dokonce i když je absurdní. Pokud oponent nechápe argumenty, často
je opakuje, ale už s užitím sprostých nadávek a urážek. Má se za
to, že tak je možné dosáhnout uznání a sprostými slovy si upevnit
vůdcovství. Dřív, v socialistické společnosti, nebylo zvykem sprostě
nadávat, i když lidé samozřejmě nadávali. Sovětské pokrytectví teď
vystřídala postsovětská „otevřenost“.
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Před třiadvaceti lety se lidé vymanili ze stavu všeobecné kontroly a ponořili se do domnělé a dosud neznámé svobody. Kdo
mohl, oblékl si džíny a tenisky, koupil krabičku marlborek a ocitl se
v čemsi tajném a dosud zapovězeném. Po celou sovětskou dobu lidi
přesvědčovali o tom, že „nejvíc čtou,“ a oni tomu uvěřili. Teď beze
studu píší o geopolitice, hodnotí politiky, prakticky všechno vědí
o NATO a newyorská zákoutí mají v malíčku. Geniální Oděsan
Michail Žvaněckij o takových lidech velmi dávno napsal: „Pojďme
se bavit o pádu a vzestupu Hollywoodu, aniž bychom viděli jediný film. Pojďme proti sobě stavět filozofy, aniž bychom četli jejich
práce. Pojďme se přít o tom, jak chutnají ústřice a kokosové ořechy
s těmi, kdo je jedli. Do ochraptění, do rvačky, vnímejme chuť jídla
na poslech, barvu podle chuti, zápach na pohled, představme si film
podle názvu, obrazy podle příjmení, zemi podle Klubu filmových
cest, pronikavost názorů z čítanky.“ Žvaněckij psal o sovětských
lidech, kteří se za tu dobu nijak nezměnili – stále všechno znají,
s radostí diskutují o klepech, fámách a všem, co jim předloží ruská
propaganda, která obnovila tradice sovětské agitace. Například církevní záležitosti. Všichni sovětští lidé věděli, že „náboženství je opium lidstva“. Bolševici se snažili, od roku 1917 bourali, vyhazovali
do vzduchu a pálili chrámy, mešity a synagogy, stříleli kněží a mnichy. V roce 1914 na území Ruské říše bylo podle oficiálních údajů
54 174 pravoslavných chrámů včetně klášterních, domovních, hřbitovních, nefungujících a připsaných, ovšem nepočítaje v to vojenské
kostely, a také 25 593 kaplí a 1025 klášterů. V roce 1987 v SSSR zbylo 6893 pravoslavných chrámů a patnáct klášterů.
Kam se podělo 47 281 chrámů a 1010 klášterů? Co se stalo s tisícovkou mešit a synagog? A jak to, že jsou najednou všichni obyvatelé Ruska bez výjimky zbožní a postsovětští patriarchové, kdysi
schválení na ÚV KSSS, začali zničehonic mluvit o svobodě náboženského vyznání? A proč v činnosti Ruské pravoslavné církve
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a kázáních jejích hierarchů zní stále víc protizápadních a protievropských hesel, která se velice podobají propagandě sovětské doby?
Jednou ze současných legend, která má občany Ruska naladit proti Evropě, je „bezbožnost západního světa“. Nemá smysl mluvit
o množství křesťanských kostelů v Evropě, které patří k různým
církvím – katolické, protestantské, evangelické a dalším. Umělou
opozici „pravoslavných a Západu“, jejímž iniciátorem je Ruská pravoslavná církev, však statistika nepotvrzuje.
V ryze pravoslavných zemích Evropské unie množství kostelů
vypadá jinak, než jak tvrdí propaganda. V Bulharsku je 2600 farností, kolem 1500 kněžích a 120 klášterů. V Rumunsku je 11 tisíc
duchovních, 13 tisíc farností, klášterů a pousteven, 531 řeholních
obcí. V Řecku je 81 metropolí, 105 biskupů, 8857 kněží a kolem
8000 farností, 598 klášterů a pousteven (mužských je 232, ženských
294, pousteven 72), 4087 řeholníků, 24 726 nefarních kostelů –
hřbitovních, vězeňských a jiných. Protože Ruská pravoslavná církev
byla dlouhou dobu součástí ideologického aparátu KGB a ÚV KSSS,
naučila se lhát stejně jako komunisté.
Druhou stranou této lži je „souvěrectví“, pod nímž přece jen
rozumím víru v Krista. Ale pokud se v rezidenci Ruské pravoslavné
církve domnívají, že „souvěrectví“ se omezuje pouze na pravoslaví,
není vůbec jasné, co se děje ve vztazích s Gruzií. Historicky církve
vznikaly v různé době a zakládali je různí šiřitelé: Kyjevská Rus byla
pokřtěna podle byzantského ritu v 10. století, Gruzie byla pokřtěna
ve 4. století, pravoslaví šířili svatí otcové z Kapadocie. Různé dějiny,
různé prameny, různé „stáří“, Ruská pravoslavná církev však byla
velmocenskou církví, zatímco Gruzínská pravoslavná církev o autokefální status přišla v roce 1811 kvůli carovu nařízení a mlčenlivému souhlasu Posvátného synodu. V roce 1801 Ruská říše okupovala
Gruzii a 21. června 1811 synod Ruské pravoslavné církve jednoduše
odvolal katolikose patriarchu Antonie II., což později dělali i komu297

nisté. Autokefální status gruzínská církev přijala od Antiochijské
pravoslavné církve už v roce 467, je tedy starší než ruská o šest století. Stáří však není podstatné, když je církev zatažena do politiky.
Autokefální status Gruzínské pravoslavné církve byl obnoven teprve v roce 1917, ale po druhé okupaci, tentokrát sovětským Ruskem,
v roce 1921 o něj Gruzínská pravoslavná církev znovu přišla.
Pokud se ráčíte podívat na internet na stránky Ruské pravoslavné církve nebo neoficiální stránky různých činitelů Ruské
pravoslavné církve, sotva najdete zmínku o tom, že poté, co byla
Gruzínská pravoslavná církev zbavena autokefálního statusu, zakázali v obřadech gruzínštinu, kterou jeden z úředníků carské administrativy prohlásil za „psí jazyk“. V části gruzínských chrámů
z 6. až 13. století omítkou zakryli fresky a namalovali přes ně nové,
odpovídající kánonům Ruské pravoslavné církve. Přibližně totéž se
dnes děje s gruzínskými chrámy v Abcházii za mlčenlivého souhlasu Moskevského patriarchátu. Stejně jako na územích okupovaných ruskou armádou – na Krymu, v části Doněcké a Luhanské
oblasti.
Z Ruské pravoslavné církve se dávno stala strana. V sovětské
době byla součástí ideologie komunistů, spolu s KGB pečlivě sledovala farníky i kněží a jmenování biskupů si nechávala odsouhlasit na ÚV KSSS. Teď plní stejné funkce při Kremlu. Věřící, kteří
konají církevní obřady a dodržují půsty, čtou evangelium a chodí
do kostela aspoň o nedělích, v Rusku tvoří stále jen neznatelné procento obyvatel. Ale podle průzkumů veřejného mínění jsou všichni
„pravoslavní“. Stejně jako před třiceti čtyřiceti lety – „Lenina jsem
nečetl, ale podporuju ho“. Na „pravoslavnou stranu“ se začali lepit
náhodní lidé – korupčníci a bandité, úředníci a čekisté, kteří by
z hlediska desatera neměli být nejen „pravoslavní“, neměli by se pro
své hříchy k chrámům ani přibližovat. Ale přibližují se, dostávají
rozhřešení a poté jdou hřešit dál.
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Všichni jsou spokojení. Ruská pravoslavná církev s množstvím „věřících“, Kreml se spoluprací s Ruskou pravoslavnou církví. Báťuškové žehnají zbraním k vraždění lidí. Kněží na střelnicích
střílejí ze samopalů a granátometů. „Věřící“ ozbrojenci Luhanské
lidové republiky a Doněcké lidové republiky vstupují do chrámu se
zbraní. Amatérští malíři malují ikony se Stalinovými a Putinovými
portréty, které nejsou církevně uzákoněny. Ruská pravoslavná církev někdy vydává prohlášení, která jsou posuzována jako politická,
i když se v nich zmiňují křesťanské cnosti.
Je těžké si představit zemi, kde na hlavním náměstí leží mumie
ďábla, z jehož vůle zabíjeli kněží a ničili chrámy. Ale ta země existuje. Je to Rusko, v němž existuje Ruská pravoslavná církev. V zemi
roste fašismus, v němž se mísí nacionalismus, komunismus a to, co
označují za „pravoslaví“. Fašisté chodí do kostela, poslouchají kázání o lásce k bližnímu svému, potom vyjdou ven a zabijí „bližního
svého“.
Sovětsko-ruská náboženská mytologie představuje hrůzostrašný spletenec negramotnosti a bezduchosti, který moc potřebuje, aby
kontrolovala lidi, kteří neznají marxismus-leninismus, Bibli a tím
spíš ani základy tržní ekonomiky a demokracie. Postsovětští lidé
jsou dodnes přesvědčeni, že křesťanství je čímsi blízké sovětsko-komunistické diktatuře, v níž žili posledních sto let. V Rusku si
vymysleli vlastní „pravoslaví“, vlastní „křesťanství“ a propaganda
neustále přesvědčuje obyvatele o tom, že francouzští křesťané a italští křesťané nejsou opravdoví. Manipulace s pravoslavím má staré
tradice, počínaje Petrem I., který vytvořil státní církev, v jejímž čele
stanul. Flamendr a holkař začal ztělesňovat ruské pravoslaví. Manipulace pokračovala i v SSSR. Ve filmu Sergeje Ejzenštejna Alexandr
Něvský zazněla věta, kterou dodnes většina vnímá jako větu vítěze v mytickém boji u Čudského jezera: „Kdo k nám s mečem přijde, ten tím mečem zahyne.“ Sovětský film třicátých let přece nemo299

hl citovat Matoušovo evangelium: „Ježíš mu řekl: Vrať svůj meč na
jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ Scenárista Petr Pavlenko ukradl větu z evangelia a přidal propagandistické
pokračování: „Na tom se zakládala a zakládá ruská země!“ V evangeliu tato věta rozhodně nebyla.
Manipulace s náboženstvím nemá nic společného s vírou. Lidé
si tak často pletou „členství“ v církvi s vírou, že oficiální počet „pravoslavných“ v Rusku – třiasedmdesát procent – vyvolává údiv. Těch
samých třiasedmdesát procent bylo ještě nedávno komunisty, komsomolci a pionýry. Náboženství se proměnilo ve stranu a s vírou
začali manipulovat: skutečný věřící přece nemůže podporovat Putina ve vraždě souvěrců, dovolovat mu, aby se pod vymyšlenými
záminkami zmocňoval Gruzie a Ukrajiny, které „vyznávají stejnou
víru“. Manipulace a nestoudná propaganda násilí zabíjejí náboženství.
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„ NE B O I S KU L OMET EM“:
OTŘ E SNÁ SM RT RU SKÉ ŽURNALI ST I K Y

Na Nikitském bulváru v Moskvě u Domu novinářů stojí pomník
válečného zpravodaje. V nátělníku a jezdeckých kalhotách, ve
vojenských botách, v plášti do deště a lodičce, s brašnou na mapy
na boku sedí na bronzovém pařezu, něco si píše do bloku a hledí
do dálky zahalené v kouři požářišť a záblescích výbuchů. Ten člověk se zvláštně podobá Konstantinu Simonovovi, který napsal verše: „S leicou a blokem, nebo i s kulometem…“ Jsou to verše z básně
Píseň válečných zpravodajů.
Každý rok vedení Svazu novinářů Ruska klade k památníku
květiny, stojí tam čestnou stráž a vzdává čest válečné propagandě.
Potom novinářští šéfové odcházejí do svých kanceláří a píší protesty, v nichž není jediné pravdivé slovo. „Ach,“ píší, „v Rusku není
svoboda slova a novináři umírají po stovkách…“ Šéfové moc dobře
vědí, že jejich prohlášení jenom víří vzduch, protože v Kremlu vědí,
proč jsou zapotřebí novináři – aby sloužili a přitakávali. Všechno
ostatní – svoboda, pravda, objektivita – pro Rusko není.
Minulý týden došlo k nové „tragédii“ – herec Michail Porečenkov si zastřílel z kulometu po pozicích ukrajinské armády. Na hlavě měl helmu s nápisem TISK. Potom, když herec pochopil, že je
v bryndě, začal tvrdit, že si nápisu na helmě nevšiml a střílel „slepými“ patronami. Ve válce? Slepé patrony do kulometu? A vtom všichni vybuchli, všichni začali herce pranýřovat, zvedat ruce nad hlavu,
vykřikovat všelijaké nadávky. Jako by se dřív nic takového nestalo.
Nejsměšněji v té situaci vypadala prohlášení dvou velkých novinářských organizací – Svazu novinářů Ruska a Svazu novinářů
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Moskvy. V prohlášení první z nich stálo: „Hluboce litujeme nezodpovědného chování herce Porečenkova a osob, které ho provázely, přijímaly a dopustily, aby se herec objevil v Doněcku v helmě
s nápisem TISK. Doufáme, že se herec Porečenkov veřejně omluví novinářům, kteří nasazují životy, když plní svou profesionální
povinnost v oblasti ozbrojeného konfliktu a pro něž je slovo TISK
na výstroji často jedinou vratkou obranou před kulkou.“ Slovo
„vratký“ pochází ze sovětské žurnalistiky – autoři prohlášení pracovali v komunistických tiskovinách a rádi své texty přibarvovali
slovním spojením „vratký svět“ ve větě o „amerických militaristických kruzích“, proti nimž stojí „mírumilovný sovětský lid“.
Druhé prohlášení Svazu novinářů Moskvy nebylo tak romantické, bylo naopak ostřejší – Porečenkovovo jednání prohlásili za
„hanebnost“. „Domnívám se, že se ve vztahu ke všem novinářům
zachoval jednoduše hanebně. Protože novinář nemá právo brát do
rukou zbraň,“ řekl předseda Svazu novinářů Moskvy Pavel Gusev ve
vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy. „Tolik bojujeme, tolik toho
děláme, abychom ochránili novináře. A nějaký spratek… takhle
provokuje,“ byl zdrcený Gusev. Pětačtyřicetiletý spratek se samozřejmě může na pětašedesátiletého a od roku 1991 neměnného šéfa Svazu novinářů Moskvy urazit, ale fakt zůstává faktem – Pavel Gusev
zapomněl na své omluvy před bývalým ministrem obrany Pavlem
Gračevem po vraždě novináře Dmitrije Cholodova z jeho novin.
Ministerstvo vnitra Ukrajiny už zahájilo trestní stíhání Porečenkova na základě paragrafu 260 odstavce 4 ukrajinského trestního
zákoníku. Ale ještě předtím nová vláda Ukrajiny učinila několik naprosto bezprecedentních kroků, aby zkrotila ruskou propagandu. Zaprvé byl sestaven seznam ruských „novinářů“, kteří se
podle názoru moci nevěnují profesionálním povinnostem. Zadruhé Ukrajina zopakovala počin Gruzie, když na svém území zakázala vysílání ruských zpravodajských televizních programů. Před šes302

ti lety, hned od prvního dne ruské agrese, se v Tbilisi rozhodli, že
z balíčku kabelových poskytovatelů připojení vyloučí ruské televizní programy, které lhaly i předtím, ale od první minuty války mluvili o tom, co se vůbec nestalo.
Od začátku válečných akcí na Ukrajině se do Doněcké a Luhanské oblasti ruští „novináři“ slétli jako kobylky. Všichni pracovali na
jedné straně – u separatistů – a každý den vyprávěli o „zvěrstvech
kyjevské junty“. Pohybovali se na vojenské technice, fotografovali se se zbraněmi v rukou, objímali se s teroristy, veškerým svým
chováním demonstrovali, proč tam jsou. Jakmile ukrajinská armáda osvobodila města a obce, „novináři“ se přemístili s linií fronty,
odcházeli spolu s teroristy. Když osvobodili Slavjansk a Kramatorsk, nebyl tam ani jeden ruský „novinář“, všichni odešli. Ruskou
televizi osud lidí nezajímal.
Novináři často neměli dost materiálu o „zvěrstvech“ a redakce s neskrývanou radostí používaly záběry z jiných válek – z Iráku,
Sýrie a Čečenska, vydávaly těla zabitých za oběti „kyjevské junty“.
Komunistická agentura Pravda.ru 24. října zveřejnila známou fotografii ukrajinského reportéra Gleba Garaniče z gruzínského města
Gori rozbombardovaného ruskými vojsky s popiskem: „Není možné zavírat oči nad zvěrstvy ukrajinské armády.“
Aniž bychom hájili Michaila Porečenkova, přece jen stojí za to
uvést, že herec se stal obětí propagandistické hysterie stejně jako
jeho slavný kolega Josif Kobzon a desítky dalších herců a umělců, kteří reagovali na Putinovu výzvu bránit „ruskou zemi“ před
„banderovci“. Bránit „pravdu“ s pomocí nepravdy. Vždyť pravda se
musí hledat, zatímco nepravda je vždycky pohodlná a přístupná bez
námahy – stačí zapnout televizi a všechno vám tam poví a ukážou.
Tak jako celá poslední desetiletí.
Hysterie svazů novinářů je trapná a lživá – moc dobře vědí,
čemu se ruští „novináři“ na východě Ukrajiny věnují. Neviděli,
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jak novinář ruského propagandistického programu Russia Today
Graham Phillips oblečený v uniformě separatistů střílel z kulometu? Separatistické webové stránky Russkaja vesna napsaly: „Známý
novinář Russia Today Graham Phillips se zúčastnil ‚úplného cyklu‘ dělostřeleckého útoku na pozice junty: od vykládky munice po
samotný palebný útok.“ Informaci doprovázelo video. „Gríša“, jak
mu láskyplně říkají separatisté, je původem Brit, profesionálním
propagandistou se stal až v Rusku. Narazili jste na nějaké prohlášení svazů novinářů Ruska a Moskvy ohledně této záležitosti? Neexistují, stejně jako nemají potřebu psát protesty ohledně toho, že rukojmími teroristů jsou dodnes čtyři ukrajinští novináři.
Ruští novinářští šéfové mají zvláštní osud – vzešli ze sovětské
propagandy a znovu se tam dostali, tentokrát do putinské, která
obnovuje staré tradice agitace. V Moskvě nebo jiných ruských městech neuvidíte pomník nebo aspoň postranní uličku nazvanou jménem Anny Politkovské nebo Natalie Estěmirovové, Paula Chlebnikova nebo Naděždy Čajkovové. Nebyli to propagandisté, a tak se na
ně snaží zapomenout. Ostatně zapomenou i na propagandisty, jen
co splní „svou povinnost“ lhaní. Ale na dvoře Domu novinářů Ruska bude nadále stát pomník válečného zpravodaje, který je z jiné
země – ze SSSR, kde neexistovala svoboda slova ani právo napsat
o sovětských koncentračních táborech na místě německých.
Ruská žurnalistika se ocitla ve zvláštní situaci – ústava jí dává
právo, aby získávala a šířila obyvatelům objektivní informace, ale
ve skutečnosti plní roli služky moci – „co poroučíte?“. Valná většina sovětských válečných novinářů seděla v teplých štábních úkrytech a redakcích, za povinnost jim ukládali jenom jedno – vymýšlet hrdinské činy. Šlo jim to dobře – dostávali řády a ceny, výhody
a byty, sovětské uznání a sovětskou úctu. Stavěli jim pomníky, od
jejich článků se lidé nemohli odtrhnout. Sovětský lid neměl vědět
o porážkách ani o tom, co se ve skutečnosti dělo na frontách. Jiné
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zdroje informací než rádio a noviny neexistovaly. Teď to má ruská propaganda těžší – komunikace je technologičtější, proto je těžší
lhát –, je třeba se vykrucovat, překrucovat, umět se dívat do kamery, tvářit se poctivě, ale přitom lhát, lhát a lhát.
Proč pobouření vyvolal jenom Porečenkovův případ a ne desítky jiných, kdy zbraň do rukou nebrali novináři, ale kněží? Dá se to
vysvětlit jednoduše – nastal čas, ne všechno se Kremlu v jeho vztazích s mezinárodními organizacemi daří. Ještě před rokem si nebylo možné představit, že by evropské struktury podpořily ukrajinský
zákaz ruských televizních programů. Zdá se, že teď jim došlo, že
ruská propaganda je skutečně strašná zbraň. OBSE učinilo prohlášení o tom, že Porečenkov střílel v helmě s nápise TISK, a tak diskreditoval žurnalistiku. Svazy novinářů Ruska a Moskvy okamžitě
reagovaly a začaly ho pranýřovat, přičemž nechaly na pokoji „Gríšu“ Phillipse a další propagandisty v helmě TISK.
Ruská žurnalistika umírá. Posledních čtrnáct let umírala s velkou chutí, aniž by pochopila přednosti svobody slova. Moc
demokra
cii nepotřebuje a podle sovětského zvyku z „pracovníků hromadných sdělovacích prostředků a propagandy“ udělali to,
co moc potřebuje, zaprodali se. Je možné kritizovat Porečenkova,
Kobzona nebo doktora Lizu: v každém případě si na sebe mohou
vzít, co chtějí – třeba gymnastický dres Aliny Kabajevové, podstata
se tím nezmění. Svaz novinářů Ruska ani Svaz novinářů Moskvy
neřekl to hlavní – všichni ti lidé se na východní Ukrajinu dostali
díky lhaní ruské „žurnalistiky“.
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BER L Í NSKÁ Z E Ď PA DL A, RUSKO
P O STAV I L O NOVÉ

Rozhlasová stanice Hlas Ameriky zveřejnila archivní rozhovor Eduarda Ševardnadzeho, bývalého ministra zahraničních věcí SSSR:
„Dozvěděl jsem se o pádu berlínské zdi od sovětského velvyslance
v Berlíně. Byl jsem tenkrát v Moskvě. Velvyslanec mi zavolal a oznámil, že Němci začínají bourat zeď.“ Potom pokračuje, že nedopustil
zásah sovětské armády, ale úryvek rozhovoru je užitečný pro ty, kdo
toho člověka, který se náhodou stal sovětským ministrem, mytizují.
On i mnozí jeho spolubojovníci o pádu berlínské zdi mluví tak, jako
by div ne sám Ševardnadze svíral v rukou páčidlo nebo palici.
Ševardnadze nebyl proti takovému mýtu, líbilo se mu být „veliký“. O tři roky později Rusko vybudovalo novou „berlínskou zeď“
již pro Ševardnadzeho – v Abcházii, a s tím už nic udělat nemohl.
Ve světě je několik desítek rozdělených států. Důvody rozdělení
území byly většinou náboženské nebo spojené s rozpadem kolonií.
Se vznikem Ruské říše se počet rozdělených států začal zvyšovat, po
vzniku SSSR se rozdělení území a národů stalo politikou Sovětského svazu. V roce 1918 Alexandr Blok ve své poemě Dvanáct vyjádřil
náladu bolševiků: „My na žalost buržujům, buržujům všem světový požár rozdujem…“4 Poema byla hysterická a satirická jako sama
doba – opilí námořníci vykrádali paláce a šlechtické domy, sklady
a obchody, bolševici vystrašení mocí, co se na ně svalila, si nevěděli
rady se zemí. Nejlepší způsob, jak odpoutat pozornost, bylo vyhlásit
světovou revoluci. Aby se loupilo a zabíjelo nejen v Rusku.
4 Přeložil Bohumil Mathesius.
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Když se Sovětské Rusko oklepalo z občanské války, pustilo se do
okupací. Rudá armáda dávala dohromady sovětské impérium podle
mapy nenáviděných carů. Dala dohromady téměř všechno – v roce
1939 sovětská vojska vstoupila do Polska, v zimě 1939–1940 Finové obětavě porazili Rudou armádu. Ještě dřív dobyli Střední Asii
a Kavkaz. Ale skutečný „světový požár“ se rozhořel později, když
bolševici po druhé světové válce dostali chuť k jídlu a zmocnili se
východní Evropy. Za války a okupace začali utrácet obrovské peníze. A ke slávě „míru na celém světě“.
Desítky tisíc sovětských „civilních“ odborníků bojovaly v armádních řadách v Severní Koreji, Laosu, Alžírsku, Egyptu, Jemenu, Vietnamu, Sýrii, Kambodži, Bangladéši, Angole, Mosambiku,
Etiopii, Nikaragui, Hondurasu, Salvadoru, na Kubě, v Bolívii, Grenadě – celkem ve více než dvaceti zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Každoročně SSSR vynaložilo 35 miliard rublů jenom na
vojenské dodávky bývalým socialistickým zemím a zemím „třetího světa“, aby je obrátilo na komunistickou víru. „Nezištná pomoc“
podle údajů ministra zahraničních věcí SSSR Eduarda Ševardnadzeho, který vystoupil na XXVIII. sjezdu KSSS, představovala za
dvacet let 700 miliard rublů. Podle kurzu z roku 1990 – 63 kopějek za dolar – je to úctyhodná částka: víc než jeden bilion dolarů.
Dluh Severní Koreje za dodávky sovětských zbraní (válka v letech
1950–1953) představoval 2,2 miliardy rublů, Laosu (1960–1964) –
0,8, Alžírska (1962–1964) – 2,5, Egypta (1962–1974) – 1,7, Jemenu
(1962–1963) – 1, Vietnamu (1965–1974) – 9,1, Sýrie (1967–1973) –
6,7, Kambodže (1970) – 0,7, Bangladéše (1972–1973) – 0,1, Angoly (1975–1979) – 2, Mosambiku (1967–1979) – 0,8, Etiopie (1977–
1979) – 2,8, Afghánistánu (1978–1991) – 3, Nikaraguy (1980–
1990) – 1 miliardu.
Tato čísla mohou vzbudit lítost dokonce u toho nejzarytějšího
obdivovatele sovětského imperialismu: všechny ty obrovské peníze
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nebyly určeny na stavbu závodů a továren, obchodů, škol a nemocnic, ale šly na války, v nichž umíraly miliony lidí. Valná většina
válečných výdajů spadá do období vlády Leonida Brežněva, který
paranoidně trpěl „bojem za mír na celém světě“. Stovky uzavřených
a utajených vojenských továren pracovaly na obranný průmysl, který ve skutečnosti „přispíval ke světovému požáru“.
Všechny ty výdaje za „světový požár“ spadají do období po druhé světové válce. Od vzniku Sovětského Ruska a později i SSSR
došlo ještě k šesti velkým válkám a několika desítkám ozbrojených konfliktů. Pak přišla i účast v občanské válce v Číně v letech
1946–1950, potlačení povstání v NDR (1953), Maďarsku (1956)
a Československu (1968), válečné akce na ostrově Damanskij
a v oblasti jezera Žalanaškol v roce 1969. Eduard Ševardnadze
v květnu 1988 oznámil, že válečné výdaje SSSR tvoří 19 procent
z HNP, v dubnu 1990 Gorbačov toto číslo zaokrouhlil na 20 procent. O rok později náčelník generálního štábu Lobov oznámil, že
válečné výdaje SSSR tvoří dokonce víc než jednu třetinu z HNP (260
miliard rublů v cenách roku 1988, tedy víc než 300 miliard dolarů).
Dodnes se vojenští analytikové přou o číslech, pro Kreml však byla
podpora válek důležitější než sociální program a rozvoj technologického průmyslu, který by byl konkurenceschopný se západním.
V osmdesátých letech se Sovětský svaz začal hroutit zevnitř:
rozpočet nemohl vydržet válečné výdaje, zhroutilo se zemědělství, regály v obchodech se vyprazdňovaly. Kreml dál bojoval, už to
nebyl jenom zvyk – válka se stala způsobem existence ohromného
impéria. V Berlíně stála fyzická zeď – z železa a betonu, ale kolik
ještě bylo takových „zdí“ vybudovaných velením sovětských vojsk
v různých zemích světa? SSSR začal budovat zdi po celém světě, za
nimiž se už nešlo schovat. Po zahájení další války – vojenské invazi do Afghánistánu – se sovětskými senilními starci začal bojovat.
Nikoli zbraněmi, ale ekonomikou, jako nyní v souvislosti s vybudo309

váním nové zdi – na Ukrajině. A SSSR to nevydržel, skonal, bohužel ne definitivně.
Mrtvola ožila téměř okamžitě. Položivá začala budovat nové zdi,
tentokrát uvnitř bývalého impéria. Sovětští generálové připomínali
upíry, kteří stále nemají dost krve. Pokoušeli se obnovit impérium
a v každém konfliktu zabíjeli víc a víc lidí. Téměř současně začaly války v Abcházii, Jižní Osetii, Karabachu a Podněstří. Když tam
vybudovali nové zdi, vrhli se na Čečensko. Teď si Kreml zvolil jinou
taktiku – začal proti sobě štvát lidi různých národností, kteří spolu
do té doby po staletí žili. Nyní místo všeobecného socialistického
štěstí hlásají separatismus smíchaný se strašlivým nacionalismem.
Všechny čtyři války probudily oboustranné národnostní výhrady – Abcházci a Osetinci začali nenávidět Gruzínce, Arméni Ázerbájdžánce, smíšené obyvatelstvo Podněstří „Rumuny“, jak říkají
Moldavanům na pravém břehu Dněstru. Kreml má tentokrát jistotu, že nové zdi budou „pevnější“ než ty betonové – nacionalismus
smíchaný s krví žije desetiletí. Putin teď po dvaceti letech obnovil
starou tradici a začal budovat novou stěnu – už na Ukrajině, podle
stejných pravidel –, nacionalismus, ale již s novými odstíny, smíchaný s mýtem o obnově „Velikého Ruska“. Podle všeho zná Putin
špatně dějiny zániku SSSR a metody boje proti totalitnímu imperialismu s pomocí sankcí.
Berlínskou zeď začali stavět 13. srpna 1961, kdy SSSR ukojilo
chuť k jídlu záborem východní Evropy během druhé světové války.
Vznikl „východní blok“ – spojení SSSR a okupovaných zemí, kde
násilně zavedli socialistický řád. Ne všechny země sovětské koalice
dokázaly snést diktaturu: v roce 1948 z bloku vystoupila Jugoslávie
a v roce 1960 Albánie. Uvnitř okupovaného východního Německa,
které sovětští vůdcové posměvačně nazvali demokratickou republikou – NDR, byla enkláva Západního Berlína, kterou kontrolovali
bývalí spojenci SSSR ve válce proti Hitlerovi. Teď přestali být spo310

jenci, obyvatelé sovětského Berlína se snažili utéct. A tak se Kreml
rozhodl, že postaví zeď dlouhou 106 kilometrů a vysokou 3,6 metru s dobře opevněnými technickými stavbami – příkopy, ostnatým
drátem, strážními věžemi, hroty a kontrolním pásem z písku. Signalizační zátaras dlouhý 127,5 km byl pod elektrickým napětím.
Než postavili berlínskou zeď, z NDR odjelo přes 207 tisíc lidí,
hlavně mladí kvalifikovaní odborníci. Ale i potom se přes zeď
pokusilo utéct hodně lidí – od 13. srpna 1961 do 9. listopadu 1989
zde zahynulo 645 lidí. Na Bernauer Strasse, kde vedla hranice mezi
NDR a Západním Berlínem, se nachází památník obětem berlínské
zdi.
V Evropě si dobře pamatují, co se stalo s berlínskou zdí. V postsovětském prostoru o tom však nechtějí vědět. Bez znalosti dějin je
těžké pochopit, co se děje teď, kdy Putin začíná budovat nové zdi.
Existuje velmi jednoduchý způsob, jak určit kvalitu sovětské a nyní
i ruské vojenské pomoci – zhodnotit ekonomiku a sociální situaci
lidí, kteří žijí za novými ruskými „zdmi“. Mimochodem, ani jedna ze zemí, jimž pomáhalo SSSR zbraněmi a účastí ve válkách, se
nedokázala stát rozvinutou a stejně jako dřív se potácejí na konci
seznamu zemí třetího světa.
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RUSKO M E Z I T E L E VI Z Í A LEDNIČKOU

Zprávy o tom, že Rospotrebnadzor nepustil na území Ruska další dodávku potravin z Bulharska, Ukrajiny, Finska nebo Polska,
připomínají hlášení z fronty. Přičemž z fronty té nejabsurdnější války za celé dějiny lidstva. A řeč přitom ani není o tom, že probíhá
opravdová válka mezi Ruskem a Ukrajinou, Rusko vytrvale bojuje
s vlastním obyvatelstvem.
Cosi podobného už v dějinách bylo – hladomory na Ukrajině
a v Kazachstánu, v samotném Rusku, „rozkulačování“, které tomu
předcházelo. Bolševici téměř před sto lety zahájili svou „historickou pouť“ vyvlastňováním a krádežemi. Dnešní potomci komisařů
pokračují v díle dědů a pradědů.
Obyvatelé obrovské země začínají žít mezi ledničkou a televizí,
ačkoli vliv mají tyto dva předměty domácí techniky různý – jeden
má vliv na spodní část těla, druhý na horní. Podle všeho jsou stejně jako v předchozích desetiletích v životě ruského občana hlavní.
Kreml to ví a manipuluje mozkem i žaludkem svých spoluobčanů.
V Ruské říši žili do bolševiků takoví rolníci, kteří si svou prací
vysloužili přezdívku „kulaci“. Ti, kteří svírali hospodářství pevně
v pěsti, mohli pracovat a pracovali rádi, rozšiřovali a rozvíjeli, jak by
se dnes řeklo, farmářství a najímali jiné venkovany na práci. Venkované, kteří patřili k zahalečům, „kulakům“ říkali „vydřiduši“, „kurkulové“, „lakomci“ nebo „držgrešle“. Badatelé původ slova „kulak“
vysvětlují různě – slovo přejaté z polštiny, estonštiny nebo turkických jazyků. Když se na politické aréně objevili bolševici, „kulaci“
se stali třídními nepřáteli. Soudruh Lenin, který v životě sám nikdy
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nic nevyráběl, začal formovat „sovětského člověka“ vychovávaného
v nenávisti k lidem, kteří umějí pracovat.
„Vydřiduchy“ a „chamtivce“ pochopitelně nenáviděli vždycky,
předtím než se objevili lidé s rudými prapory a namalovanými srpy
a kladivy. Ať už tradice nadávat movitým Rusům měly jakýkoli vliv,
přece jen si jich vážili a snažili se je napodobovat. Zámožní kupci a průmyslníci, kteří začínali jako „kulaci“, posílali děti na studia
do zahraničí, stavěli vily v evropském stylu, místo žaketů a dlouhých kabátů nabraných v pase začali nosit saka a smokingy. Manželky kupců a jejich dcery si oblékly krinolíny, zatímco sarafány
a ozdobné čelenky schovaly do truhlic. Bolševická pohádka o „světlé budoucnosti“ byla určena většinovému obyvatelstvu, nebylo v ní
místo pro „střední třídu“. Lenin se ji rozhodl vyhubit, aby neexistoval vzor zámožnosti. Všeruský předseda Michail Kalinin, který měl
sám rolnický původ, „kulaky“ nelítostně nenáviděl.
„Kulaky“ ožebračovali do roku 1923. Na povozech v doprovodu
revolučních vojáků přijížděli komisaři a vyvlastňovali „přebytky“,
ponechávali jen životní minimum. Od roku 1918 bolševici „kulakům“ zabavili přes 50 milionů hektarů soukromé půdy. Potom
komisařům došlo, že Sovětské Rusko není čím krmit, a na pět let
zavedli novou ekonomickou politiku – NEP. V roce 1928 se bolševici lekli třídního rozdělení rolnictva a znovu začali „kulaky“ likvidovat. Dne 30. ledna 1930 ÚV VKS(b) schválilo usnesení O opa
třeních k likvidaci kulaků jako třídy. Sovětská moc se rozhodla
zakládat kolchozy, kde nebylo soukromé vlastnictví a všechno bylo
„sovětské“.
V lednu 1930 ÚV VKS(b) oznámilo založení veřejných, kolektivních hospodářství – kolchozů. Z rozhodnutí sovětské moci se
„kulaci“ stali oficiálně nepřáteli. Na základě tohoto usnesení ÚV
VKS(b) byli rozděleni do tří kategorií: první kategorie – kontrarevoluční aktiv, organizátoři teroristických útoků a povstání; druhá
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kategorie – zbývající část kontrarevolučního aktivu z nejbohatších
„kulaků“ a polovičních statkářů; třetí kategorie – zbylí „kulaci“.
Výsledky kolektivizace byly otřesné. Jenom na Ukrajině v letech
1932–1933 se oběťmi hladomoru stalo přes šest milionů lidí. Ve stejné
době, tedy v letech 1932–1933, víc než milion lidí zemřel v Kazach
stánu. Celkový počet mrtvých v těch letech včetně severního Kavkazu, jižního Uralu a západní Sibiře představuje přes osm milionů
lidí. Je to zvláštní, komunisté si přece mohli pamatovat, kolik lidí
zemřelo během hladomoru v Povolží v letech 1921–1922 – kolem
pěti milionů, během hladomoru v Kazachstánu v letech 1919–1922
milion lidí. Zapomněli a dál likvidovali soukromé vlastnictví. Přirozenou touhu lidí pracovat nahradili „právem na práci“. Jednou z příčin hladomoru prvních let sovětské vlády byla všeobecná dodávková
povinnost a likvidace soukromého obchodu bolševiky.
Historik Viktor Kondrašin v knize Hlad let 1932–1933. Tragédie
ruského venkova napsal, že „v kontextu hladových let v dějinách Ruska specifikum hladomoru let 1932–1933 spočívá v tom, že se jednalo
o první ‚organizovaný hladomor‘ v dějinách“. Mnozí současní ruští historikové se pokoušejí zalichotit Kremlu a uveřejňují „dementi“
a „objasnění“ ukrajinského hladomoru a prakticky nezmiňují oběti
hladomoru v Kazachstánu. Dokonce i tato strašná tragédie se stala příčinou manipulací. Ostatně stejně jako počet obětí hladomoru
z poválečných let 1946–1947, jichž bylo přes milion.
Sovětská moc se v období prvního hladomoru ve dvacátých
letech rozhodla „zachránit“ zemi způsobem, z něhož se už stala tradice – krádeží, a další obětí se stala církev. Sovětská moc pod
záminkou pomoci hladovějícím jenom v roce 1922 zabavila církevní cennosti v hodnotě 4,5 milionu zlatých rublů. Na samotný nákup
potravin z nich vynaložili přibližně milion. Všechny ostatní peníze padly na jiné účely, především na „rozdmýchávání světové revoluce“. Během církevního vyvlastňování byl zastřelen velký počet
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kněží i farníků, kteří se pokoušeli zachránit kostely před bolševickým loupením. Jenom v roce 1922 bylo zaznamenáno 1400 případů krvavých srážek obyvatel s bolševiky, kteří zabavovali církevní
cennosti – zlaté obložení ikon, kříže, liturgické nádobí. Značná část
cenností šla na zaopatření stranického a sovětského aparátu. Právě
v té době pracovníkům aparátu zvýšili plat a dostalo se jim různého
dalšího zajištění. Část zlata a klenotů jednoduše rozkradli, o čemž
svědčí soudy, které se konaly s pracovníky Gochranu.
V poválečných letech pulty sovětských obchodů nabízely ubohý
sortiment. Ve slovní zásobě sovětských lidí se pevně ustálila slova
a slovní spojení – „shánět“, „vrhnout párky“, „do jedněch rukou víc
než kilo nedávat“. Za Stalina otevřeli Jelisejevův obchod, který se stal
muzeem falešného blahobytu sovětského potravinářského průmyslu, kde prodavači a řezníci nosili obleky a kravaty. Hlad a nedostatek
potravin však věčně provázel sovětskou moc. Chruščov se pokoušel
nakrmit obyvatele kukuřicí, za Brežněva se rozmohly zvláštní prodejny, v nichž nomenklatura mohla získat zboží za poukázky, zatímco obyvatelé se dál tlačili ve frontách na instantní kávu Dněpropetrovského kombinátu potravinových koncentrátů. Ostatní sovětští
lidé si vychutnávali kávový nápoj Letní – z cikorky a ječmene.
Když se objevila sovětská televize, život v nedostatku začal být
zajímavější. Lidem vyprávěli o hladovějících Američanech, o obrovských frontách na potraviny v evropských zemích. Sovětský lid začal
soucítit s celým světem a bez reptání přihlížel, jak KSSS poskytuje mezinárodní pomoc zemím Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Lid
nevěděl, že to byla vojenská pomoc, a aby bylo zbraní víc, museli si
utahovat opasky, „shánět párky“ a stravovat se lacinými těstovinami.
Statečnost sovětského lidu odráží dobový folklor, který kdovíproč prohlašovali za protisovětský. Lidé si ale stejně dělali legraci –
smáli se sami sobě. Populární byl například vtip o tom, že „sovětské ženy mají vždycky dva problémy – co sníst a jak zhubnout“. Od
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roku 1917 země žila dvojím životem a s rozvojem technologií se tyto
životy staly také virtuálními – v televizi mluvili o tom, že „neznám
jinou takovou zemi, kde tak svobodně dýchá člověk“, a ten člověk se
brzy ráno běžel zapsat do fronty na kondenzované mléko. A když se
vrátil domů, v televizi zase viděl šťastné tváře.
Putin si tu dobu určitě pamatuje. A moc dobře ví, že většina
občanů Ruska svůj vztah k politice určuje nejen podle toho, co je
v ledničce, ale i podle toho, co mu ukážou a řeknou v televizi. Jídlo se už dávno stalo předmětem regulace politiky. Tak tomu bylo
v SSSR, Putin tradici obnovuje: zmizelé potraviny jsou podle televize důsledkem intrik světového imperialismu.
Těžko jsem si dokázal představit, že v Rusku bude zase nedostatek a fronty na pohanku a sůl. A nesouvisí to s tím, že Obamovi
se chce vidět hladovějící ruské obyvatelstvo. Děje se to proto, že se
v Rusku tradičně od dob bolševiků manipuluje s dostatkem, zatímco nedostatek se svaluje na někoho jiného.
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A M E R IC KÁ P OMO C S S SR:
JA K PL I VNOU T D O P ODANÉ RUK Y

Rok předtím, než Nikita Chruščov mlátil botou o stůl na zasedání Valného shromáždění OSN, byl na oficiální návštěvě v USA. Od
15. do 27. září 1959 byl soudruh Chruščov ve Washingtonu a Camp
Davidu a také v New Yorku, Los Angeles, San Francisku, Des Moines a Amesu. Setkal se se senátory, kongresmany, novináři, odborovými funkcionáři a odborníky na pěstování kukuřice. Sovětská propaganda se tenkrát snažila a vydala knížku s neobyčejným
názvem – Žít v míru a přátelství!
O rok později, 12. října 1960, fotoaparát zpravodaje The New
York Times zachytil scénku: u Chruščova na stole je během zasedání Valného shromáždění OSN vidět světlá polobotka. Tak je obyčejná bota už řadu let symbolem sovětsko(rusko)-amerických vztahů.
Ve skutečnosti epizoda s botou se vztahy SSSR a USA přímo
nesouvisela. Kolem Chruščovova extravagantního chování bylo
hodně všelijakých fám. Jedni svědkové se domnívají, že prvního
tajemníka ÚV KSSS rozčílilo, že se v OSN projednávala „maďarská
otázka“, jiní mají za to, že Chruščov si tak tropil legraci ze španělské
delegace, která seděla o trochu níž.
V každém případě bylo Chruščovovo rozčílení pochopitelné: po
potlačení berlínského povstání v roce 1953 (zahynulo přes padesát
lidí) a maďarské revoluce v roce 1956 (zahynulo 2652 lidí a zraněno
bylo 19 226) bylo zjevné, že socialistický systém v zemích východní
a střední Evropy okupovaných sovětskými vojsky se opírá o armádu. O osm let později bylo přesně stejně potlačeno „Pražské jaro“.
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Sovětské vedení vědělo, že příčinou protisovětských vystoupení
byla ekonomika a vládnoucí socialistická diktatura, ale jako vždycky nehledali příčiny událostí, ale nazývali nepřítele. Role nepřítele
tradičně připadla Západu a v první řadě USA.
V květnu 1962, rok po případu s botou, se sovětské vedení rozhodlo rozmístit na Kubě rakety s jadernými hlavicemi. Sovětsko-americké vztahy se znovu pokazily. I když po celé roky existence SSSR
i dnešního Ruska byly USA vždycky hlavním dráždidlem a předmětem zájmu kremelského vedení. Pečlivě skrývali závist a nahrazovali ji nenávistí. Na schůzi představitelů kolchozníků 22. května 1957
Chruščov utrousil dnes už proslulé heslo: „Dohonit a předhonit Ameriku!“ Řeč byla v daném případě o soutěži s onou zemí ve dvou konkrétních oblastech – ve výrobě masa a mléčných výrobků. Ne všichni
sovětští vůdcové Chruščova podpořili, podle všeho jim bylo jasné, že
SSSR nezvládne nakrmit ani vlastní obyvatele.
To samozřejmě nebyla první výzva potrestat Ameriku svými
„úspěchy“. Formou výzvy byl ten úkol zformulován jako hlavní ještě v plánu třetí pětiletky (v letech 1938–1942): „dohonit a předhonit (…) v ekonomickém ohledu nejrozvinutější kapitalistické země
Evropy a USA“. Za Chruščova se touha „dohonit a předhonit“ stala utkvělou představou, mnohokrát svá slova opakoval, prakticky
do chvíle, než Brežněv provedl převrat a Nikitu Sergejeviče svrhl.
V depozitáři leží povzbudivá dobová písnička: „Ameriku dohoníme, cesty máme otevřené, pastýře s harmonikou pošleme pást ovce
na Měsíc.“ Písnička neuvěřitelně připomíná slova jednoho významného představitele dnešního Ruska Dmitrije Rogozina o ruských
korábech, které brázdí vesmírné prostory.
Když následující vůdce Leonid Iljič Brežněv dobojoval na frontách pod heslem „mír na celém světě“, rovněž se rozhodl, že je třeba
něco dělat s Amerikou. V roce 1972 nastalo oteplení a do Moskvy
přiletěl Richard Nixon. Následujícího roku do Washingtonu odletěl
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Brežněv. Známý sovětský propagandista Genrich Borovik dokonce
o návštěvě natočil film, který se jmenoval Ve jménu míru na zemi.
Američané už znali Brežněvovy záliby a nevozili ho jako Chruš
čova po farmách, aby mu ukázali vykrmená prasata a pole s kukuřicí. Prezident Nixon generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS daroval
automobil v hodnotě deset tisíc dolarů. Dne 18. června 1979 Brežněv a následující prezident USA Jimmy Carter podepsali ve Vídni smlouvu mezi SSSR a USA o omezení strategických útočných
zbraní (smlouva SALT 2). O půl roku později byly sovětsko-americké vztahy přerušeny – SSSR zahájilo novou „mezinárodní“ válku
v Afghánistánu.
Nový sovětský lídr Gorbačov pochopil, že vojenské soutěžení
se Západem může vyústit v krach SSSR. Na Gorbačova připadl ten
nejnepříjemnější americký prezident – Ronald Reagan, zuřivý antisovětčík, který se nakonec stal hrobníkem sovětského impéria, když
„studenou válku“ zakončil jako vítěz. Socialistický systém se hroutil jako domek z karet, jako Potěmkinova vesnice, která se zrodila
ve fantazii vůdců počínaje Leninem.
Jelcinova epocha a potom epocha Putina–Medveděva–Putina se
staly dobou neustálého zmítání se od „resetování“ k otevřené konfrontaci. Z Jelcina si dělali legraci: první zástupce ministra zahraničních věcí USA v letech 1994–2001 Strobe Talbott v pamětech
napsal, že ve své zahraniční politice „Jelcin přistupoval na všechny
ústupky, jen aby to stačil mezi panáky…“. Nicméně Jelcin před svou
dobrovolnou demisí v odpověď na operaci NATO v Jugoslávii stačil
pohrozit, že znovu namíří ruské rakety na americká města.
Nyní, po okupaci Krymu a východních oblastí Ukrajiny, se
rusko-americké vztahy znovu blíží „studené válce“, ale následky
mohou být úplně stejné jako během všech posledních sedmadevadesáti let – hlad, rozklad, pád životní úrovně a zaostávání o desetiletí v rozvoji technologií. Znovu jako od prvního Leninova dopisu
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americkým dělníkům v roce 1918 ideologie převládá nad zdravým
rozumem. Naprosto nesmyslný Leninův dopis končil takto: „Jsme
jednoduše nepřemožitelní, jelikož nepřemožitelná je celosvětová
proletářská revoluce.“ Slovo „nepřemožitelní“ tu patří do oblasti
psychiatrické diagnózy, nevychází ze skutečného dění.
A teď o samotné realitě. V roce 1919 v USA vznikla nevládní organizace American Relief Administration (Správa americké
pomoci – ARA), již tvořilo patnáct různých organizací, které pomáhaly hladovějící Evropě. V roce 1919 pomoc získala omská vláda
admirála Alexandra Kolčaka a nezávislá Arménie. Pomoc Sovětskému Rusku byla zamítnuta, dokud ARA v roce 1921 neobdržela dopis
od Maxima Gorkého. Poté, co sovětská strana přijala podmínky,
byla pomoc ARA určena výhradně dětem a nemocným. V souladu
s pravidly jídlo v jídelnách mohly dostávat děti do čtrnácti let, které
absolvovaly lékařskou prohlídku a byly uznány za hladovějící.
Americká loď Fénix s potravinami dorazila do Petrohradu
1. září 1921 a 6. září se v Petrohradu otevřela první jídelna. O čtyři dny později se v Moskvě otevřelo dětské stravovací středisko.
V prvních zářijových týdnech američtí představitelé v Petrohradu
dali dohromady 120 kuchyní pro 42 000 dětí. K 10. prosinci potraviny od ARA v Samarské gubernii dostávalo 185 625 dětí, v Kazaňské 157 196, v Saratovské 82 100, v Simbirské 6075, v Orenburgské
7514, v Caricynské 11 000, v Moskevské 22 000 – celkem tedy přes
půl milionu dětí.
Kongres USA 22. prosince 1921 po dlouhých debatách schválil uvolnění 20 milionů dolarů na nákup potravin od amerických
farmářů pro Sovětské Rusko. Herbertu Hooverovi se podařilo přesvědčit kongresmany, aby přijali rozhodnutí o rozšíření pomoci.
„Potraviny, které chceme poslat do Ruska, jsou ve Spojených státech přebytkem,“ prohlásil Hoover. „Mléko teď dáváme prasatům,
pálíme kukuřici v ohništích. Z ekonomického hlediska zásilka těch322

to potravin na pomoc pro Ameriku nepředstavuje ztrátu.“ Dokázal přesvědčit konzervativní, protisovětsky naladěné zákonodárce
o tom, že pomáhat se dá i bez oficiálního uznání sovětské vlády.
Dne 30. prosince 1921 byla podepsána dohoda s ARA o stravování dospělého hladovějícího obyvatelstva. K 9. únoru 1922 vklad
ARA, amerických organizací a soukromých osob pod kontrolou
ARA pro Sovětské Rusko tvořil kolem 12 200 000 dolarů. Za pouhé
dva roky ARA utratilo kolem 78 milionů dolarů, z nichž 28 milionů byly peníze vlády USA, zbytek – dobročinnost, soukromé dary,
prostředky jiných soukromých organizací. Rozhodnutí Kongresu o uvolnění dodatečné pomoci Sovětskému Rusku – 24 milionů
dolarů na nákup obilí a léků, přispělo k desetinásobnému rozšíření
programu činnosti – na deset milionů lidí včetně dospělých.
Od roku 1920 na území Sovětského Ruska kromě ARA fungovala další dobročinná organizace – Joint (American Jewish Joint
Distribution Committee – Americký židovský spojený distribuční výbor). V polovině července 1922 Joint jenom na Ukrajině živil
800 000 dětí denně a na vrcholu hladomoru – kolem dvou milionů
lidí na Ukrajině a v Bělorusku. Za podpory Jointu byla v roce 1922
poskytnuta pomoc 132 000 dětí v dětských domovech, školách,
školkách, nemocnicích a poliklinikách.
V době druhé světové války fungoval státní program Lend-Lease. V rámci programu Spojené státy svým spojencům předávaly munici, techniku, potraviny a strategické suroviny včetně ropných produktů. SSSR v letech 1941–1945 získal pomoc v hodnotě
11,3 miliardy dolarů (v cenách roku 2008 – 138 miliard), z nichž
sovětská vláda vrátila pouze 2,2 miliardy.
V souladu s programem Lend-Lease SSSR dostal: letadel –
22 150, tanků – 12 700, terénních vozidel – 51 503, nákladních
vozů – 375 883, motorek – 35 170, traktorů – 8071, pušek, samopalů
a pistolí – 152 848, ohromné množství výbušnin, střelného prachu,
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jiné techniky, výstroje, obuvi a potravin. V dopise prezidentu Rooseveltovi v listopadu 1941 soudruh Stalin psal: „Vaše rozhodnutí,
pane prezidente, poskytnout Sovětskému svazu bezúročnou půjčku
ve výši 1 000 000 000 dolarů na zajištění dodávek vojenské výstroje a surovin Sovětskému svazu, sovětská vláda přijala se srdečným
vděkem jako naléhavou pomoc Sovětskému svazu v jeho obrovském
a těžkém boji se společným nepřítelem – krvavým hitlerismem.“
Válka skončila, a když Sovětský svaz ospravedlňoval své ztráty
a neúspěchy v plánované ekonomice, začal znovu USA prohlašovat
za hlavního nepřítele. Sovětská moc osvobozovala Evropu a zmocnila se přitom nových území, teď už nepotřebovala spojence, kteří je zachránili. Nastávalo další období, kdy se bylo možné věnovat
propagandě ve vlastní zemi a bohapustě se během návštěv v USA
chvástat. Když Nikitu Chruščovovi v roce 1959 ukázali farmu ve
státu Iowa, pronesl poměrně zvláštní větu: „Jen se podívejte, jak
skvělé je to americké prase. Má ovšem i vlastnosti sovětského prasete. Jsem přesvědčen, že americké i ruské prase spolu mohou žít. Tak
proč v takovém případě spolu nemohou žít lidé ze Sovětského svazu
a Ameriky?!“ Jinak americkou návštěvu sovětského vůdce zhodnotil
spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Saul Bellow, který ji
sledoval v televizi: „Od groteskně dubohlavých nebo stejně groteskně pronikavých Gogolových statkářů a venkovanů, od guberniálních despotů, patolízalů, škudlilů, úředníků, požitkářů, karbaníků
a opilců si Chruščov půjčil hodně barev, aby vytvořil svou komickou podobu.“
Těžko se Saulem Bellowem nesouhlasit, protože despotismus
kremelských pánů se stal ruskou tradicí. Ani ti dnešní se od nich
nijak neliší. Uplyne trocha času a následky despotismu budou znovu napravovat Američané – krmit, šatit a pomáhat obyvatelům
Ruska, kteří po nějakém čase začnou Američanům zase říkat „pindosové“. Nebo ještě jiným urážlivým slovem.
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„ HA DRY “ RU SKÉ DI PLOMACI E

Moji studenti analyzují dvě smlouvy – Georgijevský traktát z roku
1783 a „mírovou smlouvu“ mezi Ruskem a Gruzií z roku 1920. Tyto
dokumenty symbolizují vztah ruského a posléze sovětského impéria k maličké zemi, k níž vždycky cítili obzvláštní „náklonost“.
V sovětské historiografii se Georgijevský traktát vždy prohlašoval
za „záchranný“ pro Gruzii a častěji za „akt dobrovolného připojení“ Gruzie k Rusku. Málokdo sám četl text traktátu nebo se pokusil pochopit, že celé dějiny vzájemných vztahů mezi Ruskem a Gruzií jsou podvod a podepsané dokumenty jsou jenom obyčejné kusy
papíru. Všechny následně uzavřené smlouvy potvrzují, že Rusko
prakticky okamžitě porušuje všechny závazky, které na sebe bere.
Dokonce není jasné, proč Kreml potřebuje diplomacii, když se vztahům mezi státy věnuje vojenská správa.
Nevím, zda existuje statistika počtu porušených mezinárodních
závazků – smluv, konvencí, chart a jiných závazků, které Rusko
podepsalo a ratifikovalo. Číslo to bude patrně obrovské, možná se
bude rovnat počtu smluv. Je to zvláštní: proč smlouvy podepisovat,
vyhazovat peníze za úředníky a dopravu, papíry a bankety, když
všechny dokumenty mají prakticky stejnou budoucnost? Diskuse
a podpisy zřejmě slouží výhradně jako PR, je to sebeklam a podvádění obyvatel, kteří mají upřímně uvěřit tomu, že Rusko je opravdu
státem s mezinárodní politikou. Obyvatelům pak nevysvětlují, proč
Rusko závazky nedodrželo a, jak se ukazuje, ani se je od začátku
dodržovat nechystalo. Vztahy s jinými státy pro ruskou diplomacii
představují osobitou hru, v níž čachry a švindlovaní zaujímají velkou část imitace mezinárodního života.
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Poslední události na Ukrajině to potvrzují. Minské dohody?
Ženevské dohody? Rusko dodrželo sliby a odzbrojilo separatisty? Pokud se vrátíme k událostem posledních desetiletí, takových
nesplněných závazků byly stovky a všechny samozřejmě nalézají vysvětlení v Kremlu nebo na ruském ministerstvu zahraničních
věcí. Nevím o případu, že by se kremelští úředníci a tím spíš generální tajemníci nebo prezidenti zatoužili omluvit. „Veliké Rusko“
se během vstávání z kolen nikomu omlouvat nehodlalo a nehodlá.
Je zvláštní, že se s ním dodnes někdo domlouvá, i když ví, že Rusko
závazky znovu poruší.
Na začátku března letošního roku absolvent právnické fakulty Leningradské univerzity, žák Anatolie Sobčaka Vladimir Putin
najednou v souvislosti s Ukrajinou prohlásil: „Když poukazujeme na to, že se jedná o protiústavní převrat, říkají nám: ne, to není
ozbrojené uchvácení moci, ale revoluce. Ale pokud je to revoluce,
jen těžko mohu nesouhlasit s některými našimi odborníky, kteří
se domnívají, že na tom území vzniká nový stát. A s tím státem ani
ve vztahu k tomu státu jsme žádné zavazující dokumenty nepodepisovali.“ Putin vystupuje jako podvodník, který moc dobře ví, že to,
co se dělo a děje na území jiného státu, je domácí záležitostí onoho
státu a sami obyvatelé mají svobodu zvolit si, jakou moc potřebují.
Putinovi se nelíbilo, když mu dřív připomínali válku v Čečensku, odpovídal, že jsou to domácí záležitosti Ruska. Ukrajina pro
něj představuje část impéria, které chce obnovit. Ale právník Putin
má vědět, co stojí v Chartě OSN: „Všichni členové se vystříhají ve
svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak
proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace
spojených národů.“ (článek 2, odstavec 4) Rusko jako právoplatný
dědic SSSR uznalo Závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z 1. srpna 1975, v němž stojí: „Zúčastněné státy
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budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a osobnost,
jakož i všechna práva, která z jejich svrchovanosti vyplývají a která
tato svrchovanost zahrnuje, mezi něž patří zejména právo každého
státu na právní rovnost, územní celistvost, na svobodu a politickou
nezávislost. Budou také vzájemně respektovat právo každého státu svobodně si volit a rozvíjet svůj politický, sociální, hospodářský
a kulturní systém, jakož i své právo stanovit si své zákony a předpisy.“
Nakonec Rusko přijalo závazky v Memorandu o bezpečnostních
zárukách pro Ukrajinu s jejím přistoupením ke Smlouvě o nešíření
jaderných zbraní, podepsaném v Budapešti 5. prosince 1994: „Ruská
federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké potvrzují svůj závazek zdržet se hrozby silou
nebo použít síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti Ukrajiny, a že žádná z jejich zbraní nebude nikdy použita vůči
Ukrajině, s výjimkou sebeobrany, nebo jinak v souladu s Chartou
Organizace spojených národů.“
Pokud budeme uvažovat o jednání Ruské říše, poté SSSR
a v současnosti Ruska ve vztahu k sousedním státům, za terminologii není třeba volit právnický slovník, ale kriminálnický. Petr I.
zahájil rozšiřování impéria výhradně z pozice síly a bez jakýchkoli současných pěkných slov o „právech ruskojazyčných obyvatel“.
Bylo to naopak období, kdy se ruskojazyční obyvatelé zmocňovali
území a prohlašovali se za původní obyvatele. To trvalo do začátku 20. století. Rusko se rozrostlo do jedné šestiny souše na základě
ustáleného ruského principu – „chci“. To slovo nahrazovalo všechna pravidla a domluvy sousedů.
Bolševici, v jejichž čele stál právník Lenin, pokračovali v imperiální politice, teď se však znovu zmocňovali stejných území a svoji
agresi vysvětlovali bojem proti minulému carismu a obranou „proletariátu a rolnictva“. Ve vedení Sovětského Ruska bylo hodně práv327

níků a bolševici porušovali mezinárodní smlouvy z těch samých
důvodů – protože je uzavírali dřívější carové.
Před více než devadesáti lety se vedoucí státy světa pokusily
vytvořit mechanismus, který by kontroloval konflikty, a mechanismus, jenž by jim vzdoroval. Společnost národů byla první organizací, která vznikla v roce 1920 během realizace versaillesko-washingtonského systému Versailleské smlouvy. V polovině třicátých let
do Společnosti národů patřilo 58 států a v období od roku 1920 do
roku 1946 bylo členy organizace 63 států. V prosinci 1939 byl SSSR
ze Společnosti národů vyhnán jako země, která porušila smlouvy a rozpoutala válku s Finskem, když předem ukončil smlouvu
z Tartu z roku 1920 a Sovětsko-finský pakt o neútočení z roku 1932.
SSSR byl ve Společnosti národů pouhých pět let.
Vrátím se ke Gruzii, kterou Ruská říše, sovětské impérium
a dnešní Rusko okupovaly několikrát: v letech 1801, 1921, 1993
a 2008. Georgijevský traktát z roku 1783 byl, řečeno jazykem práva,
dohodou o záměru. Ruská říše podle ní pod svou politickou záštitu
brala Kartlijsko-kachetské království (východní Gruzie) a zavazovala se, že zachová panovnický stolec krále Ereklea II. a jeho potomků.
Ruská vojenská podpora podle textu traktátu sestávala jen „ze dvou
úplných pěších praporů se čtyřmi děly“. Prapory s děly se po nějaké
době vrátily do Ruska, ale 12. září 1801 panovník Alexandr I. nečekaně podepsal manifest o vpádu do Gruzie. V manifestu je skutečně zvláštní věta: „Když jsme vstoupili na všeruský trůn, získali jsme
Gruzínské království připojené k Rusku, o čemž byl již k všelidové
známosti vydán manifest 18. dne měsíce ledna roku 1801.“ Gruzii
tedy jednoduše připojili zpětně, manifest potřebovali jenom proto,
aby ohlásili fyzickou okupaci.
V manifestu Alexandra I. se stejně jako v Georgijevském traktátu mluví o „svobodném konání své víry a nedotknutelnosti svého majetku“, že „carevičové si podrží své úděly“. Když se ruská
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vojska zmocnila území, gruzínskou monarchii zrušili a zároveň se
zmocnili království Imeretie, posléze zakázali i autokefální status
Gruzínské pravoslavné církve. Prakticky celé 19. století každý den
ve všech částech Gruzie docházelo k povstáním a vzpourám proti
ruské okupaci. Pro mýtus „o dobrovolném připojení“ Gruzie, který
šířily ruské učebnice, nejsou žádné důkazy.
K druhé okupaci Gruzie došlo v roce 1921, tentokrát Sovětským
Ruskem. Gruzínská demokratická republika vznikla v roce 1918,
uznaly ji evropské země Dohody. V Gruzii proběhly parlamentní volby a byla zformována vláda. První pokus Sovětského Ruska
zmocnit se Gruzie v roce 1920 byl neúspěšný a Kreml se rozhodl
uzavřít 7. května 1920 „mírovou smlouvu“, v jejímž druhém článku stálo: „Rusko se zavazuje, že se vzdá jakéhokoli vměšování do
domácích záležitostí Gruzie.“ Dne 16. února 1921 bez vyhlášení války Rudá armáda ze tří stran vpadla do Gruzie. Do Tbilisi dorazil
„gruzínský revoluční výbor“, který tvořili členové RKS(b) a jenž se
ještě téhož dne proměnil v Radu lidových komisařů Gruzínské SSR.
Ani sovětskou moc Gruzínci nenechali žít v klidu. V roce 1924
se plánovalo povstání Kakuciho Čolokašviliho, své akce pravidelně
až do začátku druhé světové války prováděli partyzáni. V roce 1956
proběhla obrovská manifestace, kterou rozstřílela sovětská armáda,
demonstrace se konaly v roce 1978, v osmdesátých letech proběhly
četné akce a hladovky. V dubnu 1989 sovětská vojska opět rozehnala lidi, kteří se shromáždili na Rustaveliho třídě. Nové Rusko, jež se
prohlásilo za „demokratický stát“ a které se ve skutečnosti snažilo udržet impérium pod jiným názvem – SNS –, definitivní ztrátu
Gruzie v plánech nemělo. Kreml podpořil abchazské a cchinvalské
separatisty a přivedl svá vojska – nejdřív v podobě „neznámých“
letadel a tanků, které byly posléze označeny za „mírotvorné síly“.
Tentokrát se Rusku podařilo okupovat jenom pětadvacet procent
území Gruzie.
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Dne 3. února 1994 v Tbilisi prezidenti Jelcin a Ševardnadze
podepsali Dohodu o přátelství, dobrých sousedských vztazích
a spolupráci mezi Ruskou federací a Gruzií. Dne 1. března parlament Gruzie ratifikoval dokument o vstupu Gruzie do SNS a Dohodu o přátelství, dobrých sousedských vztazích a spolupráci. Státní
duma tuto dohodu ignorovala a Ševardnadzeho oklamala. Kreml
byl spokojený s tím, že Gruzie vstoupila do SNS a slíbila, že zachová
ruské vojenské základny na svém území. V prvním článku dohody byly uvedeny důležité závazky stran: „Důsledně se řídit principy vzájemné úcty ke státní svrchovanosti, územní jednotě a neochvějnosti hranic, rovnoprávnosti a práva národů nakládat se svým
osudem, nezasahování do domácích záležitostí druhého, nepoužití
síly nebo hrozby silou včetně ekonomických a jiných způsobů nátlaku, mírového vyřešení sporů, respektování lidských práv a základních svobod, spolupráce a poctivého plnění mezinárodních závazků a také jinými všeobecně uznávanými normami mezinárodního
práva.“
O osud Gruzie se začal nečekaně zajímat následující ruský prezident Putin, který 24. dubna 2001 podepsal rozhodnutí O státní
komisi Ruské federace na přípravu projektu smlouvy mezi Ruskou
federací a Gruzií o přátelství, dobrých sousedských vztazích, spolupráci a vzájemné bezpečnosti. Není známo, jak se v takovém případě řešil problém okupované Abcházie a Cchinvali, ale o tři roky
později byl v Gruzii zvolen nový prezident – Michail Saakašvili,
který od počátku neměl s Putinem dobré vztahy. Putin ucítil nebezpečí, kterému by rád předešel. Nejprve vyhlásil embargo, pak se
opět objevila „neznámá“ letadla, která bombardovala údolí Pankisi, v Tbilisi proběhly mítinky promoskevské opozice. V srpnu 2008
Putin zahájil novou okupaci Gruzie. Tentokrát neporušoval žádné
smlouvy, s výjimkou Charty OSN a závazků k OBSE a Radě Evropy.
Ty porušil s velkou chutí.
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Přesvědčovat Kreml bez ohledu na to, kdo tam sedí, je naprosto
nesmyslná záležitost. V mezinárodní politice Ruské říše se vojenské
vedení řídilo jenom „sbíráním zemí“, mezistátní smlouvy se podepisovaly výhradně proto, aby si na chvíli v četných válkách vydechli
nebo aby na čas odvedli sousedovu pozornost a později na něj zaútočili. Sovětská moc se v této taktice od carské nijak nelišila. Nanejvýš
tím, že tentokrát šlo o sbírání států pro „všeobecný komunismus“.
Stejné cáry papíru, klam a následný volný výklad mezinárodního
práva, kdy okupant Rusko vystupuje v roli poškozeného okupovanou zemí. O Gruzii, která je 144krát menší než Rusko, všichni ze
slov Kremlu vědí: „To Tbilisi jako první rozpoutalo válku.“
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RU DÉ R E VOLU Č NÍ KALHOT Y
RU SKÉ I N T E L IGENCE

Už víc než rok probíhá v řadách ruské inteligence skutečná bitva –
herci, zpěváci, režiséři a malíři odpovídají na věčnou bolševickou
otázku: „S kýmpak jste, představitelé kultury?“ Od začátku Majdanu, okupace Krymu a války na východě Ukrajiny ruská inteligence
naráží na starý problém – být s mocí, nebo se svědomím.
Mnozí z nich si pamatují na Leninova slova z dopisu spisovateli
Maximu Gorkému 15. září 1919: „Intelektuální síly dělníků a rolníků rostou a sílí v boji za svržení buržoazie a jejích přisluhovačů,
inteligentíčků, lokajů kapitálu, kteří si připadají jako mozek národa.
Ve skutečnosti to není mozek, ale hovno.“ Velká část ruské inteligence se proto rozhodla, aby ji nový ruský vůdce neurazil, že ho
podpoří. Putinovi poddaní už podepsali desítky otevřených dopisů,
v nichž schvalují a podporují jeho přání zmocnit se Krymu a Donbasu. Jen někteří si dovolují zapochybovat o zákonnosti a historické
spravedlnosti okupace sousední země.
Je to tak, že většina lidí si pamatuje na Leninovu definici „hovno“, ale už nevědí, jak ten odstavec pokračuje: „Intelektuálním
silám, které chtějí přinášet vědu lidu (a ne přisluhovat kapitálu),
platíme nadprůměrný plat. To je fakt. Opatrujeme je. To je fakt.“
To znamená, že soudruh Lenin už tehdy, v prvních letech zavádění sovětské moci, pochopil, že inteligenci si je třeba koupit, je třeba
ji vydržovat, obšťastňovat a ona pak bude mlčet. Nebo říkat to, po
čem touží moc. A kdo nebude poslouchat, ten bude vystaven represím – zastřelen nebo poslán do tábora.
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Bolševická revoluce byla celkově dost vypočítavá. Obyvatelům
Ruska, které bylo v roce 1913 vzkvétající evropskou zemí, bolševici slíbili to, co nikdy neměli: závody, továrny, půdu a moc, kterou označovali za „moc sovětů“. Do sovětů volili ty, na něž ukázala
moc. S postupem času všichni obyvatelé včetně inteligence pochopili, že lepší si bude kleknout. Těm nejsnaživějším nabídli výhody –
ceny a příděly v podobě zvláštních rozděloven, zvláštních sanatorií
a zvláštního servisu. V předsednictvech sjezdů představitelů kultury se vytvořila nová hierarchie kulturní nomenklatury. Stejně jako
bolševici i představitelé kultury teď měli hodnosti, málem vojenské:
byli maršálové kultury – národní umělci SSSR, generálové – národní umělci RSFSR, plukovníci – zasloužilí umělci RSFSR. Mimochodem, v každé svazové republice měli vlastní hodnosti a vlastní
nomenklaturu, vlastní kulturní generalitu.
Přikrmovat inteligenci začali už v roce 1919. Tehdy sovětská vláda zavedla čestný titul národní umělec republiky. Na základě usnesení Ústředního výkonného výboru SSSR č. 47 z 6. září 1936 byl
zaveden titul národní umělec SSSR. V usnesení stálo, že kandidáty
na titul „národní“ samozřejmě nebude vybírat národ, ale úředníci,
podle představy Ministerstva kultury SSSR, Státního výboru SSSR
pro kinematografii, Státního výboru SSSR pro televizní a rozhlasové vysílání, vedení Svazu filmových umělců SSSR, Svazu hudebních
skladatelů SSSR. Tedy ta samá nomenklatura. Každá doporučující
státní instituce organizovala vlastní zasedání, prověřovala životopisy,
brala v potaz národnost, věk, původ, míru loajálnosti moci. Pochopitelně se souhlasem KGB a stranických orgánů. Na každoročních
seznamech kandidátů nesměli chybět představitelé národnostních
menšin ze svazových republik, i kdyby budoucího národního umělce
měli znát jenom v Tádžikistánu, Kyrgyzstánu nebo Moldavsku.
Sovětská moc vytrvale formovala kulturní nomenklaturu. Od
roku 1936 do roku 1991 byl nejdůležitější titul národní umělec SSSR
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udělen 1006 lidem. Nejvíc jich bylo v dobách Brežněva, Andropova, Černěnka a Gorbačova. Ale ještě víc bylo národních umělců
RSFSR a zasloužilých umělců RSFSR – těch bylo několik tisíc. Přičemž analogicky s armádou titul národního umělce nebylo možné
získat, pokud člověk předtím nebyl nejméně deset let zasloužilým
umělcem. Stejně jako v ozbrojených silách existovala neoddiskutovatelná pravidla, něco jako vojenský řád, například v jakém případě je
možné udělit titul zasloužilého umělce ve zkrácené lhůtě – „sólistům
baletu nejdřív po pěti letech“. Všem tedy špendlili odznaky na hruď,
aby ostatní umělci a obyvatelé viděli nomenklaturně-kulturní pracovníky.
Sotva je třeba se tady rozepisovat o sporech, intrikách a anonymních dopisech, jimiž se navzájem častovali „národní“ a „zasloužilí“ umělci. Divadelní dějiny jsou plné otřesných tragédií spojených se závistí a pletichami. Koho má moc raději, tomu se dostane
větší pozornosti a výhod. Za sovětské vlády titul přinášel příplatek k platu v divadle (umělci měli strašně malé platy), příplatek za
večery tvorby, objevil se příplatek za natáčecí den, estrádním umělcům zvyšovali honoráře za koncert. A samozřejmě zvláštní prodejny – výhody v dodávkách potravin a jiného zboží. Obzvlášť se cenilo hraní ve filmech, které oslavovaly budování socialismu, nejvyšší
ligu představovala role Lenina. V sovětské době měl národní umělec SSSR (pokud byl například z divadla MCHAT) během hostování nárok na lůžkový vůz a nadstandard v hotelu, zatímco zasloužilý
umělec měl nárok na kupé a jednolůžkový pokoj. Národní umělci
oficiálně dostávali metry obytného prostoru navíc, státní chaty, péči
v poliklinikách a sanatoriích a taky černou volhu, která je vozila na
představení i z představení.
Národních umělců SSSR, kteří by skutečně byli národními,
respektive lidovými, zas tolik nebylo, protože tituly nebyly důležité
pro lid, ale pro ty, kterým se udělovaly. Proto když sovětští uměl335

ci odjížděli na turné do zahraničí, na plakátech obyčejně neuváděli
hodnosti nebo tituly. V Paříži nebo Berlíně by jednoduše nechápali, co přívlastek „národní “ znamená. Tam míru toho, jak je umělec
„národní“, míru „lidovosti“ určoval naplněný sál a výše honoráře.
Není možné si představit například Bruce Willise s titulem „národní umělec USA“ nebo Patriciu Kaasovou jako „zasloužilou umělkyni Francie“.
V dnešním Rusku držitelé titulů o výhody přišli. Na místní
úrovni však nomenklaturní vztah přetrvává. Novosibirská oblastní rada poslanců se před dvaceti lety rozhodla, že tituly musejí
být doprovázeny výhodami – „ve výši padesátiprocentní slevy na
nájemné, bytové služby, elektřinu а plyn podle sociálních norem,
léky a bezplatné cestování železnicí, meziměstským autobusem,
metrem a městskou dopravou s výjimkou taxislužby.“ Stejná usnesení schválili ve většině regionů Ruska. Nicméně nositele titulů zajímá spíš něco jiného – jak se k nim zachovají v Kremlu, zda
jim v brzké době dají řád nebo medaili, zda je pozvou na kremelský
koncert nebo aspoň na kulaté výročí nějakého úředníka. Největší
kariérní úspěch představuje účast na novoročním večírku, kam se
téměř není možné dostat – poslední desetiletí tam zpívají a tančí ti
samí, už dávno „národní“ a „zasloužilí“, kteří z novoročního večírku zmizí pouze v případě úmrtí nebo vážné nemoci.
Vrátím se k Leninově definici. Sovětské a teď i současné ruské
moci se podařilo vymodelovat z „hovna“ poslušné veřejné osoby,
pro něž vyznamenání, tituly a pozornost moci stojí mnohem výš
než svědomí a čest. Nelze samozřejmě všechny šmahem prohlásit
za neschopné a netalentované, ale mnohem víc lepších hlasů nebo
tančících nohou se nachází za hranicemi téhle nomenklaturní kolony. Aby se člověk prodral pod reflektory slávy a chvíli postál vedle vedení země, musí překročit sám sebe, zříct se knih, které přečetl, a dokonce i vlastních rolí poctivých a vynikajících hrdinů.
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Úcta moci v ruském uměleckém prostředí stejně jako před dvaceti lety znamená privilegované postavení – mohou zavolat z Kremlu
a navrhnout vás na roli nebo vám nabídnout lepší angažmá.
Ruská nomenklaturní inteligence nejsou pracovníci kultury,
na seznamu čestných titulů Ruské federace je sedmatřicet nominací – od národního umělce RF, zasloužilého architekta RF, zasloužilého představitele umění RF po zasloužilého pracovníka vědy RF,
zasloužilého vynálezce RF, a dokonce i zasloužilého zachránce RF.
Nositelů titulů jsou momentálně desítky tisíc, ve valné většině to
jsou lidé vděční moci, odhodlaní omluvit a podpořit každou kremelskou agresi a okupaci cizí země.
Kdysi na úsvitu sovětské moci komisaři vymýšleli nové tituly
a vyznamenání. Mezi nejvýznamnější vyznamenání patřily „rudé
revoluční kalhoty“. Tedy skutečné kalhoty širokého střihu. Tento atribut vojenské výstroje představoval formu vyznamenání za
zvláštní úspěchy v bojové přípravě a dávali ho nemnohým. Na kalhoty byli hrdí, předváděli se v nich, demonstrovali s jejich pomocí
svoji chrabrost, ale hlavně – vztah moci k nositeli kalhot. Moc si
k sobě inteligenci už nenaklání pomocí kalhot. Inteligence si velmi
dobře pamatuje, že když nebude poslouchat, moc ji znovu označí za
„hovno“. Jenom vzácní herci a hudebníci si dokážou uchovat vlastnosti, které byly vždycky vlastní přemýšlivým lidem.
V sovětské době se vyprávěl následující vtip – o nešťastných
žralocích, kteří se přejedli lelkujících rybářů a plavců a navzájem si
stěžovali na špatné trávení. Nejhůř bylo tomu, který omylem spolkl loďmistra, který spadl ze sovětské lodi. „Doteď kadím medaile,“
naříkal žralok. Zároveň jsem si vybavil fotografii národních umělců Ruska – Lva Leščenka a Vladimira Vinokura ověnčených řády
a medailemi ne hůř než Brežněv. Máte dojem, že budou protestovat
proti anexi Krymu?
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N E RUSK Ý PŘ Í BĚ H „ RU SK ÉHO S VĚTA“

Běsnění v centru Moskvy, které se odehrálo minulou sobotu pod
heslem „nezapomene – neodpustíme“ v předvečer masopustní
neděle, je dobrým důvodem, abychom se znovu zeptali Vladimira
Michajloviče Gunďajeva, v čem spočívá jeho práce. Může se Rusko považovat za křesťanskou a pravoslavnou zemi? Kde leží hranice
oddělující barbarství od civilizace? O něco dřív člen Rady federace
RF Dmitrij Sablin prohlásil: „Protiruské nálady jsou silné, snaží se
nám například dokázat, že Kateřina II. byla Němka.“ Podle všeho
na Moskevské vševojskové velitelské vysoké škole Nejvyššího sovětu
RSFSR, kterou soudruh Sablin absolvoval v roce 1989, dějiny Ruska v období před komunisty nevyučovali. V opačném případě by
byl sovětský důstojník morálně zlikvidován ještě na začátku studia,
a to pro neznalost dějin rodné říše.
Soudě podle životopisu Dmitrije Sablina, jeho bouřlivý nomenklaturní život se ubíral křivolace – od pomoci okupantům v Čečensku po soutěže krásy. Od prohlášení „na Ukrajinu jezdím dvakrát třikrát za měsíc, do Mariupolu pětkrát sedmkrát za rok“ až
po odnětí titulu „čestný občan Mariupolu“ v roce 2013, jakkoli
se v tom městě před šestačtyřiceti lety narodil. Čas na čtení knih
senátor nemá, a proto vůbec netuší, že skutečné jméno panovnice
Kateřiny II., která se narodila v roce 1729 v pruském městě Štětíně
a vládla Ruské říši dvaatřicet let, zní Sophie Auguste Friederike von
Anhalt-Zerbst-Dornburg.
V roce 1744 zerbstskou princeznu spolu s matkou pozvali do
Ruska, aby se provdala za Petra Fjodoroviče, který byl jejím prabratrancem, poněvadž matka budoucí ruské panovnice Johanna Alž339

běta byla pratetou budoucího panovníka Petra III. A protože se v té
době panovnické dynastie přátelily a uzavíraly mezi sebou výhodné, většinou politické sňatky, rodokmen Johanny Alžběty pro změnu vede ke Kristiánu I., králi dánskému, norskému a švédskému,
prvnímu vévodovi šlesvicko-holštýnskému a zakladateli dynastie
Oldenburků.
Do šestnácti let, než se stala manželkou budoucího panovníka,
princezna získala skvělé vzdělání, uměla několik jazyků, studovala
hudbu a tanec, geografii a teologii. Iniciátorkou ženitby budoucího
Petra III. a budoucí Kateřiny II. byla panovnice Alžběta Petrovna,
dcera panovníka Petra I. a jeho milenky a posléze panovnice Kateřiny I.
Soudruh Sablin by zešílel, kdyby věděl, jak se přesně jmenovala
manželka Petra I. Jmenovala se Marta Samuilovna Skowrońska, provdaná Cruseová. Po přijetí pravoslaví se stala Kateřinou Alexejevnou Michajlovovou. Podle jedné verze má lotyšský původ, podle jiné
estonský. Když Martina matka ovdověla, dala dceru do služby do
rodiny pastora Glücka, kde ji údajně učili číst, psát a ručním pracím.
Podle jiné verze holčička do dvanácti let žila u své tety Anny
Marie Veselovské a teprve potom se dostala do Glückovy rodiny.
K hrůze soudruha Sablina je osud Kateřiny I. naprosto svérázný
a v jistém ohledu i nehorázný. Když budoucí panovnice, ale zatím
jen Marta Cruseová, druhého nebo třetího dne ovdověla, poté co
se ruská armáda zmocnila švédské pevnosti Marienburg, stala se
milenkou polního maršála Borise Petroviče Šeremetěva, kterému ji
posléze přebral Alexandr Danilovič Menšikov a tomu ji přebral už
sám panovník.
Tak v průběhu třiadvaceti let Petr I., který mezitím stanul v čele
Ruské pravoslavné církve, měl kromě své žijící manželky Jevdokije
Lopuchinové milenku, která mu porodila jedenáct dětí, z nichž naživu zůstaly dvě – Anna a Alžběta. To však ještě není všechno, soudru340

hu Sabline. Po smrti panovnice Alžběty Petrovny 25. prosince 1761
byl za panovníka prohlášen Petr III., který v Rusku vládl 186 dní.
Budoucí ruský panovník se narodil jako Karel Petr Ulrich, byl
vnukem Petra I., synem carovy dcery Anny Petrovny a vévody holštýnsko-gottorpského Karla Fridricha. Po otci byl prasynovcem
švédského krále Karla XII. a zpočátku byl vychováván jako následník švédského trůnu. Chlapcova matka zemřela záhy po jeho narození, když se nachladila během ohňostroje uspořádaného na počest
synova narození.
V jedenácti letech přišel i o otce. Po otcově smrti vyrůstal
v rodině svého prastrýce z otcovy strany, biskupa Adolfa Eutinského
(později švédského krále Adolfa I. Fridricha). V dětství se k budoucímu ruskému carovi chovali špatně, surově ho trestali, častokrát
mrskali, mnohokrát chlapce nechávali klečet na hrachu. Vychovatelé se o jeho výchovu starali málo: ve třinácti letech uměl pouze
trochu francouzsky.
Karla Petra Ulricha přivezli do Ruska, pokřtili ho v pravoslavné
církvi a dostal jméno Petr Fjodorovič. V roce 1745 ho oženili s princeznou Kateřinou Alexejevnou (rozenou Sofií Frederikou Augustou
Anhaltsko-Zerbstskou), budoucí panovnicí Kateřinou II.
A ještě byl Ivan VI. (Ioann Antonovič), ruský panovník z brunšvické větve dynastie Romanovců, který vládl od října 1740 do listopadu 1741, pravnuk Ivana V. První rok svého života vládl formálně
pod regentstvím – nejprve Bironovým a poté vlastní matky Anny
Leopoldovny. Panovníka-nemluvně svrhla Alžběta Petrovna. Téměř
celý život strávil ve vězeních a na samotkách a ve dvaceti třech
letech byl za vlády Kateřiny II. zabit ochrankou.
Byla také Anna Ioannovna – ruská panovnice z dynastie Romanovců. Vévodkyně kuronská a zemgalská, druhá dcera Ivana V.
(bratra a spoluvládce Petra I.) a carevny Praskovji Fjodorovny.
V roce 1710 se provdala za vévodu kuronského Fridricha Viléma.
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Když dva a půl měsíce po svatbě ovdověla, zůstala v Kuronsku. Po
smrti Petra II. ji Nejvyšší tajná rada v roce 1730 pozvala na ruský trůn. Kateřina Ivanovna neboli Jekatěrina Ioannovna, dcera cara
Ivana V. Alexejeviče a carevny Praskovji Fjodorovny Saltykovové,
starší sestra panovnice Anny Ivanovny, neteř panovníka Petra I.,
byla provdaná vévodkyně meklenbursko-schwerinská.
Na přání Petra I. se v roce 1716 provdala za vévodu meklenbursko-schwerinského Karla Leopolda. Tento sňatek iniciovaly politické důvody – Petr si přál svazek s Meklenburskem, aby před Švédy
chránil námořní obchodní cestu. Nejprve se Karel Leopold ucházel o Kateřininu sestru Annu, ovdovělou vévodkyni kuronskou,
ale později mu Petr za nevěstu vybral právě Kateřinu. Velkokněžna Anna Leopoldovna, rozená jako Elisabeth Katharina Christine, Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, vládla Ruské říši jako
regentka od 9. listopadu 1740 do 25. listopadu 1741 místo nezletilého Ivana VI. z meklenburské dynastie.
Celé 19. století panovnický stolec zaujímali představitelky
německých panovnických dynastií, stávaly se matkami a babičkami nových ruských vládců. Alexandr I. se v roce 1793 oženil s Luisou Marií Augustou Bádenskou, Louise Marie Auguste von Baden,
která v pravoslaví přijala jméno Jelizaveta Alexejevna. Byla dcerou markraběte bádensko-durlašského Karla Ludvíka Bádenského
a Amálie, rozené princezny hesensko-darmstadtské. V roce 1817
došlo k sňatku Mikuláše I. s princeznou Šarlotou Pruskou, Friederike Luise Charlotte Wilhelmine von Preußen, dcerou Fridricha Viléma III., která po přestoupení na pravoslaví dostala jméno Alexandra Fjodorovna. Manželé si byli bratrancem a sestřenicí z třetího
kolena (měli společného praděda a prababičku).
Syn Alexandry Fjodorovny Alexandr II. (vládl v letech 1855–
1881) v roce 1841 uzavřel sňatek s mladou princeznou Maximiliá
nou Vilemínou Augustou Sofií Marií Hesensko-Darmstadtskou,
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Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie von Hessen und
bei Rhein, dcerou velkovévody Ludvíka II. Hesenského. V pravoslaví nevěsta přijala jméno Marie Alexandrovna.
Následující vládce Alexandr III. (vládl v letech 1881–1894) se
oženil s Dagmarou Dánskou, Marie Sophie Frederikke Dagmar,
dcerou dánského krále Kristiána IX., která po přestoupení na pravoslaví přijala jméno Marie Fjodorovna.
Jejich syn Mikuláš II. (vládl v letech 1894–1917) 14. listopadu
1894 v palácovém kostele Zimního paláce uzavřel sňatek s německou princeznou Alicí Hesenskou, která po pomazání přijala jméno
Alexandra Fjodorovna. Alexandra Fjodorovna (Feodorovna) byla
rozená jako princezna Victoria Alix Helena Louise Beatrice von
Hessen und bei Rhein.
Začalo mi být senátora Sablina, který tak nepokrytě nezná ruské dějiny, upřímně líto. Chápu, že jeho prezident Putin chce všechny události přepsat a ponechat v dějinách Ruska jen příjemné události a jména. Sotva se mu to podaří – dějiny existují nezávisle na
přáních diktátorů. A proto se senátor bude muset přece jen dozvědět, že dějiny monarchismu v Rusku jsou pro ideology „ruského světa“ tím nejnepříjemnějším. I před dynastií Romanovců ruští carové vynikali etnickou rozmanitostí. Například car Ivan IV.
Vasiljevič, zvaný Ivan Hrozný, byl sice po otci Rurikovec, po matce však pocházel od Mamaje, který se považuje za zakladatele rodu
litevských knížat Glinských.
Babička z otcovy strany, Žofie Palailogovna, pocházela z rodu
byzantských vládců. Ivan Hrozný měl sedm nebo i víc manželek,
mimo jiné také Marii Termjukovnu (Kučenej), čerkeskou kněžnu.
„Velkokníže vší Rusi“ v letech 1575–1576 Simeon Bekbulatovič byl před pokřtěním Sainem-Bulatem tatarským, respektive
kasimovským chánem, a to v letech 1567–1573; byl synem sultána
Bek-Bulata, vnukem Achmat-chána, který vládl Velké hordě.
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Také Boris Fjodorovič Godunov, který vládl v letech 1587–1598,
měl tatarský původ, pocházel z rodu tatarského knížete Četa, který přijel na Rus v dobách Ivana Kality. Stejně tak z tatarské rodiny
pocházel i Kuzma Minin, který se v dětství, než byl pokřtěn, jmenoval Kiriša Minibajev.
Těžko odhadnout, jak by se vyvíjelo Rusko, kdyby v jeho dějinách nebyli bolševici. Jisté je jedno – do roku 1917 bylo úplně jiné.
Současní politici jako Dmitrij Sablin skutečné, reálné dějiny Ruska
znát nechtějí, nezapadají do jejich pojetí mytického „ruského světa“.
Senátor by se měl raději začít zajímat o původ vlastního příjmení –
„sablja“ rozhodně není ruské slovo.
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JA K PŘ I PR AV I T OB Č A NY RUSKA
NA PR AVDU?

Sovětská propaganda nepřipouštěla žádné pochyby o poctivosti
a upřímnosti vedení „nejmírumilovnější země na světě“. Ve třicátých letech moc střílela a vyžadovala od obyvatel podporu. Obyvatelé moc samozřejmě podporovali – báli se, že další na řadu může
přijít někdo z blízkých. Aby se to s nastolováním spravedlnosti
neprotahovalo, vytvořili „trojky“ – tři lidé bez vyšetřování a výslechů sami rozhodovali, koho zastřelit. Mimochodem toho, kdo se
dostal až před „trojku“, zastřelili bez váhání. Od té chvíle sovětský
člověk ještě víc uvěřil v „poctivost a upřímnost“ vedení SSSR. Nevěřit se jednoduše nedalo, bylo to nebezpečné. Dnešní ruskou moc
představují potomci těch, kteří před osmdesáti lety tvořili „trojky“
a sestavovali seznamy odsouzených k smrti zastřelením. Mluvit
pravdu o sovětské moci pro ně není výhodné. Výhodné je lhát. Protože pokud se lidé dozvědí pravdu, mnozí z nich se začnou bát.
Pokud jde o obyvatele, nedělám si samozřejmě žádné velké iluze – několik generací vychovaných ve lži nechce vědět nic jiného
než to, co se valí z televizních obrazovek v nepřetržitém proudu lhaní. Na druhou stranu ani nechtějí znát pravdu, protože pak by se
museli sami sebe ptát, proč se o to nezajímali dřív. Mlčet a poslouchat, mlčet a poslouchat je dávno zformovaný genetický kód většiny občanů Ruska, kteří se budou ještě dlouho bránit pravdě,
a dokonce, i když ji přiznají, nezmění svůj vztah k „historické nutnosti“ a „spravedlnosti“. Pohodlné vysvětlení vymysleli před několika desetiletími – „bylo hodně nepřátel lidu“, „země je v obklíčení“, „v sepětí a solidaritě je naše síla“. Současní autoři bez zvláštní345

ho přemýšlení přidávají stále nové argumenty – „veliké Rusko“, „je
načase vstát z kolen“.
Argumenty jsou to samozřejmě nepřístojné pro objasnění toho,
co napáchalo Rusko za poslední čtvrtstoletí. Cílem autorů však není
mluvit o tom, proč bylo Rusko na kolenou. A bylo vůbec? Myslím
si, že na žádných kolenou Rusko ani jeho občané nebyli. Stáli pevně na nohou, možná se někdy kvůli alkoholu kymáceli, ale celkově
všechno, co se dělo s „velikým“ (co do území) Ruskem, bylo normou, tak to vypadalo vždycky. Dobyvačné války zůstaly stejné jako
před třemi sty lety – jak v roce 1944, tak v roce 1992. Rusko, které se
považovalo za základ SSSR, což je čistá pravda, bylo tenkrát uzavřenou zemí, a proto nijak zvlášť nepotřebovalo ospravedlnění ohledně
kolen. Teď se argument „kolena“ stal pokusem omluvit dějiny sovětské nepříčetnosti, aniž by se ostatně objasňovala příčina nemoci.
Aby ospravedlnili zábor cizí země, vymysleli si termín „sbírání“. Bez zobecnění a upřesnění zní slovo „sbírání“ hezky a nadějeplně – to, co jsme kdysi jakoby ztratili, teď sbíráme. Aby ospravedlnili rabování v Rusku, žádné slovo nevymysleli. Někdy se používá
francouzské slovo „trophée“, jako trofej se však zpravidla označuje
vojenský majetek, a nikoli majetek paláců a vil, zámků a obyčejných
domů, jichž bylo následkem četných ruských dobyvačných válek
vykradeno velké množství. Ještě před třiceti čtyřiceti lety bylo možné v domácnostech zahlédnout vetchý kobereček s neruskou krajinkou nebo částečně rozbitý servis s německými monogramy. Vetešnictví byla tenkrát zaplavena ukázkou téměř všeho, co se nakradlo
během osvobozování východní Evropy od fašisticko-německých
okupantů. Dodnes nikdo nemůže ten fenomén vysvětlit – němečtí
fašisté dobývali, zatímco sovětští rabovali.
Dámské hodinky, které se objevily ve venkovském domě veterána války jako dárek manželce vojačce, se nijak nedají srovnat se
seznamem toho, co nakradli vojáci vyšších šarží. Důstojníci mohli
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na malém náklaďáku nebo „konfiskovaným“ autem přivézt nábytek a servisy. Vyšší důstojníci to vozili ve vagonech a v konvojích.
„V noci z 8. na 9. ledna 1948 proběhla tajná domovní prohlídka
v Žukovově vile, která se nacházela za Moskvou v obci Rubljovo.
Během prohlídky se zjistilo, že dvě místnosti ve vile se proměnily ve
sklad, v němž je uloženo obrovské množství různého zboží a cenností,“ psal soudruhu Stalinovi generál Abakumov.
Následoval výčet nalezeného: „Vlněných látek, hedvábí, brokátu, sametu a jiných materiálů přes 4000 metrů; kožešin – sobolích,
opičích, liščích, tuleních, perziánových, karakulových – celkem
323 kůží; ševro vysoké kvality – 35 kůží; drahé koberce a gobelíny velkých rozměrů, vyvezené z postupimského a dalších zámků
a domů v Německu – celkem 44 kusů, přičemž část z nich je rozložena a rozvěšena po pokojích, ostatní leží ve skladu; zvláštní pozornost poutá velký koberec rozložený v jednom z pokojů vily; cenných
obrazů klasické malby velkých formátů v uměleckých rámech –
celkem 55 kusů, jsou rozvěšeny po pokojích vily a částečně jsou
uloženy ve skladu; drahých jídelních a čajových servisů (porcelán s uměleckým zdobením, křišťál) – 7 velkých beden; stříbrných
sad jídelních a čajových příborů – 2 bedny; akordeonů s bohatým
uměleckým zdobením – 8 kusů; unikátních loveckých zbraní firmy Holland & Holland a jiných – celkem 20 kusů. Tento majetek
je uložen v jednapadesáti truhlách a kufrech, ale leží i na hromadách. Kromě toho ve všech pokojích vily, na oknech, v policích, na
stolcích a stoličkách stojí ve velkém množství umělecké bronzové
a porcelánové vázy a sošky a také všelijaké tretky zahraniční provenience.“
Generál Abakumov byl o šest let později zastřelen na základě podplukovníkova udání, ale v prvních poválečných letech se
mu podařilo trochu poodhalit rozsah rabování sovětských vojsk.
A generál nebyl první, kdo si všiml nenasytnosti maršála SSSR.
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První zástupce ministra ozbrojených sil SSSR Nikolaj Bulganin
soudruhu Stalinovi 23. srpna 1946 oznámil: „Na jagodinské celnici
(kousek od města Kovel) bylo zadrženo 7 vagonů, v nichž se nacházelo 85 beden s nábytkem. Během prověrky dokumentů se ukázalo, že nábytek patří maršálu Žukovovi…“ Jaký byl skutečný rozsah
maršálova rabování, není známo. Zdálo by se, že přemýšlet nad
morální stránkou je naprosto zbytečné, v záznamu čekistů však stála zajímavá věta: „Došlo to až tak daleko, že v Žukovově ložnici nad
postelí visí obrovský obraz zachycující dvě nahé ženy.“ V sovětských
časech to už nemorálnější být ani nemohlo.
Zatímco sovětské vedení za porušení morálky káralo maršála
Žukova, 30. března 1948 náčelník gulagu Ministerstva vnitra SSSR
generálmajor Dobrynin navrhl svým nadřízeným, aby provedli
humánní operaci – aby v rámci „výměny zkušeností“ z koncentračních táborů na území Německa vyvezli vybavení a další inventář
pro tábory gulagu. To znamená, že němečtí fašisté toho už využili a teď se to bude hodit sovětským. Část táborů si Sověti rozhodli
nechat pro sebe – Oranienburg, Neubrandenburg, Budyšín a Torgau. Z dalších bylo rozhodnuto vyvézt pro gulag do SSSR: „a) různé
dřevěné baráky z Buchenwaldu – 31 kusů, 33 baráků z Mühlbergu;
b) úplné vybavení kuchyní z obou táborů; c) úplné vybavení prádelny z Buchenwaldu; d) veškerý lékařský majetek a vybavení z obou
táborů a také všechen čalouněný inventář, který je v táborech.“
Nikdo tenkrát samozřejmě sovětským občanům nevyprávěl, že
naši vězni v gulagu budou nyní používat „výdobytky“ z Buchenwaldu. V Rudé armádě existovala hlavní trofejní správa, kterou řídil
generál Vachitov. Jen za rok 1945 do SSSR poslala 74 tisíc vagonů
se stavebním materiálem, 1,2 milionu pánských a dámských kabátů, 1 milion pokrývek hlavy atd. Celkem naložili 400 tisíc železničních vagonů. Jenom z Německa bylo za jeden rok vyvezeno vybavení z 2885 továren. Z Německa do SSSR dorazilo 96 elektráren
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o výkonu 4 miliony kilowattů, 340 tisíc obráběcích strojů, 3 tisíce
parních kotlů, 200 tisíc elektromotorů atd. Ozbrojené síly vyvezly 202 objektů, energetika – 120, elektrotechnický průmysl – 101,
zemědělské strojírenství – 85, nakladatelství – 64, zdravotnictví –
26 aj. Vyvezena byla také astronomická observatoř Humboldtovy
univerzity a továrna na výrobu gramofonových desek. Z berlínského metra vyvezli elektrické vybavení, opravárenské dílny, nové
vagony, lokomotivy, nástupiště. Zásob, aby se dalo přistoupit k stavbě metra v jiných městech než v Moskvě, se objevilo dost.
To je jenom malý zlomek vyvezeného. A také – muzea a sklady, knihovny a obrazárny. V roce 1945 během jednání v Jaltě Stalin navrhl, aby se výše německých reparací stanovila na 20 miliard dolarů, polovina té částky měla jít do SSSR. Nakonec SSSR
z východní Evropy (převážně z NDR) v letech 1945–1960 vyždímalo přes 18 miliard dolarů, tedy mnohem víc, než se předpokládalo. Z východního Německa vyvezli téměř všechno a po nějaké době
se NDR stalo jednou z nejchudších zemí „osvobozených“ Rudou
armádou a zahrnutých do „socialistického tábora“.
Najít v současnosti dokumenty o „reparaci“, o oficiálním
rabování, není složité, něco je už zveřejněno na internetu. Problém spočívá v něčem jiném – zda jsou si občané Ruska, kteří si teď
už oficiálně přivlastnili právo pyšnit se vítězstvím v druhé světové válce, vědomi, že ukradené, dobrá – „repatriované“ –, jim nešlo
k duhu? Že vybavení odvezené z německých továren se stejně nepoužilo k výrobě automobilů, které by byly lepší než ty německé? Že
rozbité německé servisy a ošoupané koberce navždy zůstaly nakradeným harampádím, z něhož bylo stejně málo užitku jako z vězeňského vaťáku? Proč západní Německo nebylo vystaveno majetkové
„čistce“ jako východní a už po několika letech se stalo státem s rozvinutou ekonomikou? Zatímco Sovětský svaz se stejně nedokázal
stát zemí s vyspělou ekonomikou ani technologiemi.
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Přibližně totéž je možné říct o územích, které Rusko okupovalo
v posledních dvaadvaceti letech – o Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří a momentálně i Krymu. Žije se tam teď líp? Uvědomit si pravdu
je složitý proces, ale v Rusku je navíc spojený s odmítnutím obrovského množství mýtů, mezi nimiž pohádka o „velikém Rusku“ není
ta nejzávažnější.
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K DYŽ J E ŠT Ě N E B Y L DM I T RI J K I SELJOV

Asi před dvanácti lety začaly bít lidskoprávní organizace na
poplach – v ruských médiích stoupla míra xenofobie. Zatímco
v době rozvinuté perestrojky první nezávislé noviny vynikaly tradičním ruským antisemitismem, na začátku druhého čečenského
tažení se zvýšila míra kavkazofobie. Protičečenské nálady se v ruské společnosti objevily už v polovině devadesátých let, v době první války. V prvních letech Putinovy vlády, počínaje druhou čečenskou válkou, míra xenofobie stoupla několikanásobně. Citát Jurije
Lužkova o „osobách kavkazské národnosti“ se stal stejně běžný jako
„veliké Rusko“. Obránci lidských práv uváděli paragrafy trestního
zákoníku a ústavy, v zemi se však už pevně ustanovovala nová politika a vztah k národnostním menšinám. V roce 2006 v souvislosti
se zhoršením vztahů s Gruzií bylo možné pozorovat výbuch gruzínofobie. Druhým rokem ruská společnost zažívá nový druh xenofobie – ukrajinofobii.
Ruské noviny, televize a internet jsou teď plné urážek a slovních
obratů, které spadají pod paragrafy trestního zákoníku Ruské federace. Tento druh trestných činů však už nikoho nezajímá – Putin
a jeho okolí jsou málem lídry v šíření ukrajinofobie. Slovní spojení
„kyjevská junta“, které vyslovili vedoucí představitelé ruského státu,
se stalo klíčem ke společenským náladám. Teď je už nebezpečnější vyslovit samotné slovo „xenofobie“ než mluvit a bít na poplach
ohledně rostoucí míry nenávisti. Z ukrajinofobie se stala státní po
litika.
Jiný příklad z nedávné minulosti. Před šesti lety byl na ruském internetu hojně citovaný verš z poemy Michaila Lermontova
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Démon – „Gruzíni s hrůzou ujížděli.“5 Jsem přesvědčený, že valná
většina ruských občanů si nepamatuje, odkud ten verš pochází, ale
v blogosféře a na sociálních sítích ho s radostí citovali a debatovali
o něm. Stejně jako poslední dvě desetiletí citují jiné Lermontovovy
verše: „Čečenec zlý v křoví leží, brousí ostrý nůž.“6 Jako by se Rusové přesunuli o sto až sto padesát let zpátky do minulosti, když po
svých xenofobních argumentech pátrají v dílech z 19. století.
Xenofobie stejně jako jiné jednání, které rozsévá mezi národy
nebo náboženstvími nesváry, byla v SSSR formálně trestným činem.
Ve všech vydáních trestního zákoníku RSFSR, počínaje rokem 1926,
existoval paragraf, který vymezoval trest. Pokud by trestní zákoník
v SSSR skutečně platil, soudruh Stalin by si odpykal několik trestů
za urážku národnostní důstojnosti a rozsévání nesvárů mezi národy. Během jeho vlády byly celé národy vysídleny z rodných míst tisíce kilometrů od svých domovů na základě smyšlených obvinění. Za
co bylo v roce 1937 vysídleno 74 500 Korejců z Dálného východu
a Sachalinu? Za co byli vysídleni Čečenci, Ingušové, krymští Tataři,
povolžští Němci, ingrijští Finové, Karačajci, Kalmykové, Balkarové,
meschetští Turci, Litevci, Lotyšové, Estonci a mnozí jiní?
V Sovětském svazu bylo oficiálně zakázáno „rozsévat nesváry
mezi národy“. Krymští Tataři po desetiletí požadovali, aby je vrátili domů, ale místo toho poslouchali výčitky, že „přisluhovali fašistům“. Několik generací Čečenců a Ingušů vyrostlo ve Střední Asii
a neustále jim připomínali, že jsou „nepřáteli sovětského lidu“.
Nebyl to soud, kdo určoval míru viny deportovaných národů, ale
sovětští úředníci – svými nařízeními a rozkazy. Balkary vysídlili na základě nařízení NKVD. Krymské Tatary z rozhodnutí Státního výboru obrany. Čečence a Inguše jenom na základě instruk5 Přeložil Josef Hora.
6 Z Kozácké ukolébavky M. J. Lermontova, přeložil Bohumil Mathesius.
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ce lidového komisaře ministerstva vnitra. Kalmyky vyvezli na Sibiř
na základě usnesení Rady lidových komisařů. Karačajce na základě
výnosu prezidia Nejvyššího sovětu SSSR.
V pokrytecké sovětské zemi trestní zákoník sice zakazoval
„rozsévat nesváry mezi národy“, ale obyvatelé s radostí vyprávěli
vtipy, jejichž hlavními hrdiny byli lidé konkrétní národnosti. Vtipy začínaly například takto: „Potkají se Rus, Ukrajinec a Kazach.“
Někdo z těch tří musí být samozřejmě chytrý, ostatní pak jsou idio
ti. Vyprávět politické vtipy bylo nebezpečné, ale dělat si legraci
z Čukčů nebo Židů jste mohli podle libosti. Za politické vtipy vás
mohli zavřít, ale že by někoho zavřeli za ty „národnostní“, to jsem
nikdy neslyšel. Ilustrace „dvojitého dna“ – pod obrovským transparentem o družbě národů sedí lidé a povídají si o tom, jak jsou „Čukčové natvrdlí“ a „Židé vychytralí“. Vtipy o Američanech, Němcích
a jiných Evropanech se podporovaly a popularizovaly v rozhlase
a televizi. To totiž nebyly nesváry, ale projev sovětské spravedlnosti
vůči imperialistům. Michail Zadornov by byl s vyprávěním o „pitomých Američanech“ stejně populární před třiceti i padesáti lety.
Sovětská doba byla zvláštní. Zemi řídili představitelé různých
národností, nařizovali deportovat představitele jiných národností a nezapomínali přitom represím vystavit představitele vlastních
národností. Se zákonem a morálkou to nemá nic společného, bezprostředně to však souvisí s naháněním hrůzy obyvatelstvu. V SSSR
nebyl antisemitismus, vycházely dokonce noviny a časopisy v jidiš,
ale zato byl „případ lékařů“ a z těch lékařů se kupodivu vyklubali Židé. Proto je „případ lékařů“ známější jako případ sionistického
spiknutí. Povolžské Němce poslali na Ural a pak do Střední Asie.
A celé ty roky potomci 446 480 deportovaných i jejich potomci zažívali projevy nepřátelství a urážky na svou adresu. Ruští Němci, kteří žili od 18. století na Volze, byli pro sovětské lidi najednou špatní.
A když se zpopularizovala báseň Konstantina Simonova Zabij ho!,
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byli to vůbec „fašisté“. Simonova nikdo nepohnal k trestní odpovědnosti za rozsévání nesvárů mezi národy. Sovětská moc usoudila,
že je třeba tímto způsobem pozvedat atmosféru vzteku vůči okupantům. Půl milionu ruských Němců se stalo oběťmi propagandy. Zatímco Simonov se stal miláčkem sovětských vůdců, hrdinou
socialistické práce, nositelem Leninovy ceny a šestkrát (!) Stalinovy.
Kde se bere taková nenávist k lidem jiných národností? Předkové Dmitrije Kiseljova, který nenuceně přemýšlí o tom, že taková
země jako Ukrajina neexistuje, žili v podmínkách, které byly pro
dnešní propagandu mnohem příznivější. Podle zákonů Ruské říše,
jak vyplývá z prvního paragrafu devátého svazku sbírky zákonů, se
obyvatelé země dělili na původní poddané (tedy Rusy) a jinorodce.
Bylo stanoveno osm kategorií jinorodců. V Ruském státním právu
Nikolaje Korkunova z roku 1914 se „všechny ty kategorie přirozeně
dělily na dvě podstatně odlišné: Židy a východní jinorodce“. Rovnoprávnost byla formální: muslimům a Židům „se dovolovalo oslavovat Boha v různých jazycích v souladu se zákonem a vyznáním svých
praotců a žehnat při tom vládě ruských monarchů a prosit stvořitele všehomíra o znásobení spokojenosti a posílení síly impéria“, ale
zároveň se vítaly všechny způsoby rusifikace – od užívání ruského
jazyka po přijetí pravoslaví, které bylo státním náboženstvím.
V trestním právu Ruské říše neexistoval takový pojem jako
„rozsévání nesvárů mezi národy“, proto měli úředníci, vojáci a publicisté svobodu ve svých úvahách o „podmaněných“ národech.
Panovníci šli příkladem. Po dobytí Krymu Kateřina II. psala: „Buď
blahoslavena chvíle, až Krym bude očištěn od toho divokého kmene
a obydlen ušlechtilou rasou.“ V ruských městech běsnili černosotněnci a na podmaňovaných územích se formoval vztah k národům,
který se v dnešním jazyce označuje jako teror.
Zdrojem informací v 19. století byly pouze noviny, časopisy a knihy. Vycházely v malých nákladech a jejich čtenáři byla jenom část vyš354

ší společnosti a inteligence. Valná většina obyvatel byla negramotná,
podle statistiky z roku 1897 gramotných bylo pouhých 27 %. Upřímně řečeno obyvatelé nijak zvlášť propagandu nepotřebovali, protože
v ruské monarchii domácí i zahraniční politiku určoval samoděržavný vládce – car. Přesvědčovat rolníky z Nižegorodské gubernie, že je
třeba dobýt Kavkaz nebo Střední Asii, nemělo smysl, nebylo je tudíž
ani nutné informovat. Propaganda dobývání byla zapotřebí výhradně
pro pozvednutí nálady mezi vojáky a aristokracií.
Propaganda dobývání sestávala ze dvou částí: z úvah o nutnosti
dobývání a z popisu hrdinských činů ruské armády. Smysl dobývání byl jasný všem – „sbíráním ruských zemí“ se rozuměla obyčejná
okupace. Země jsou jakoby „ruské“, ale národy, které tam žijí, vůbec
ruské nejsou. Když ruští generálové dobývali území, byli přesvědčeni, že přinášejí blaho „divochům“ a „barbarům“. Děkabrista Pavel
Pestěl, kterého sovětská moc prohlásila za bojovníka proti carismu,
v roce 1824 napsal rukověť pro národy Ruska – Ruská pravda. V ní
mají podmaněné národy jasné místo: „Tyto národy si nenechají ujít
jedinou příležitost, aby všelijak Rusku neškodili, a existuje jediný prostředek, jak je zkrotit, naprosto si je podmanit; dokud se to
v plné míře neuskuteční, nelze očekávat klid ani bezpečí, v oněch
zemích bude věčná válka.“
Když si čtete knihy ruských úředníků a vojáků, nepřestáváte se
divit míře agrese. Alexej Jermolov ve svých Zápiscích psal: „Níž po
proudu Těreku žijí Čečenci, ti nejzuřivější loupežníci, kteří útočí
na linii. (…) Čečensko lze spravedlivě označit za hnízdo všech loupežníků.“ Vedoucí kanceláře kavkazského výboru vojenské správy
akademik Vladimir Butkov uvažoval v Materiálech pro nové dějiny Kavkazu jako zarytý xenofob: „Čečenci jsou takový národ, který kvůli svým zvířeckým sklonům nikdy není v klidu a při každé vhodné příležitosti obnovuje odpor tím troufaleji, čím hornatější
místa, údolí a lesy ho skrývají a brání, aby byl po zásluze potrestán.“
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Citát generála Eduarda Brimmera: „Horalové, ty děti přírody, jako
všichni hloupí a nemyslící lidé považují laskavost obyčejně za slabost.“ Cítíte intonaci Dmitrije Kiseljova?
Čečenský historik Majrbek Vačagajev objasňuje podobný vztah
k „dobytým“ národům dobrými úmysly: „Ruská kulturně-liberální elita ruskou misi na Kavkaze upřímně považovala za osvětovou. Toužila dělat svého druhu analogie s tím, jak Španělsko dobylo americké Indiány nebo Francouzi Afriku. Podle jejich názoru je
to mělo stavět na stejnou úroveň s evropskou civilizací. Kavkazská
civilizace ve skutečnosti nijak nezaostávala a svými vztahy ve společnosti stála dokonce výš, což podmínilo konflikt právě na základě
nedůvěry k novým územím.“
Názor o „divokých kmenech“ Kavkazu a Střední Asie doplňovala
četná díla básníků a spisovatelů. Ti oslavovali především „ruské zbraně“
a hrdinské činy vojáků, a aby vysvětlili důvody dobývání, ponižovali podmaňované národy. Právě odtud pramení i verše o „Gruzínech
ujíždějících s hrůzou“ a „zlých Čečencích“. Mimochodem tvorba
mnoha básníků a spisovatelů 18. a 19. století byla věnována válečné
tematice a „podmaňování“. Dmitrij Kiseljov pouze přenáší na novou
technologickou úroveň všechno, čím trpěla ruská imperiální politika.
Všechno je dobré si přečíst znovu – staré noviny, časopisy a knihy. Najdete v nich vysvětlení toho, co se děje dnes. Kdyby Dmitrij
Kiseljov jednoduše četl z knih Jermolova, Lermontova nebo Puškina, dojem by byl stejný: „A zase východ jitrem hořel. Na rovině už
s návrší hřímají děla. Mraky kouře, do nichž je úsvit slunce vnořen,
se proti nebi navrší.“7 Dobře se měli v 19. století – žádné dodržování lidských práv, žádné mezinárodní závazky, žádná neodbytná
Evropská unie ani OBSE. Dmitrij Kiseljov se musí neustále vykrucovat a lhát, aby se zavděčil „carovi“.
7 Z poemy Poltava A. S. Puškina, přeložila Zdenka Vovsová.

356

OB S A H

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Být Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pohádky starého Kremlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lež pohřbila SSSR, pohřbí i Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jazyk – nepřítel, kamarád a ničema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kremelská kleptomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Náboženství bez víry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Cesta k putinismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Náboženství moci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Putinův válečný internacionalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
K čemu je Putinovi Den vítězství? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Výchova nenávistí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Cukr a bič ruské ústavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Abchazsko-krymské paralely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Putinova potěšná vojska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Všichni Putinovi hybridní muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Bumerangový efekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Pohřeb televizních diváků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Dědiční drancovníci: tradice a dějiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
„Národ, který nejvíc čte“, se ukázal tím nejprolhanějším . . . . . . . 121
Ježíš, Lenin a samopal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Putin a islám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
357

Proč se v Rusku obchoduje se smrtí novinářů? . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Putinovy nedopsané scénáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Umělá země Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
„Bílé punčocháče“ ruské propagandy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Atentát na jídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Nepotřebná svoboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Povstání v Rusku a SSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Ruské právo na bezpráví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Moc si schválně pěstuje spodinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Od pionýrů k rasistům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Datum, kterého si nikdo nevšimne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Rok ruského tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Při pohledu na let pilota Rusteliho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Při pohledu na let „pilota Rusteliho“ (remix) . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Nazarbajev a „ruský svět“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Stalinsko-putinská přesidlování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ukrajinský leninopad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Sociologie propagandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Ruští lidé – výdajový materiál Kremlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Čistě konkrétní ruská státnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Zemřít za „to“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Ruské historické šílenství: Rusové založili Krym, Řím a Británii . 253
Prameny ruského terorismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Šest faktorů „barevných“ revolucí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Separatismus po rusku – „využít a odkopnout“ . . . . . . . . . . . . . . . 271
Rusko se zavřenýma očima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
O bitvách v informačních válkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Prameny ruského fašismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Rusko-sovětská náboženská mýtotvorba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
„Nebo i s kulometem“: otřesná smrt ruské žurnalistiky . . . . . . . . 301
Berlínská zeď padla, Rusko postavilo nové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Rusko mezi televizí a ledničkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Americká pomoc SSSR: jak plivnout do podané ruky . . . . . . . . . . 319
„Hadry“ ruské diplomacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Rudé revoluční kalhoty ruské inteligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Neruský příběh „ruského světa“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Jak připravit občany Ruska na pravdu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Když ještě nebyl Dmitrij Kiseljov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Oleg

Panﬁlov
Antisovětské
příběhy

Z ruského originálu Антисоветские истории
přeložila Květa Norfová.
Předmluvu napsal Jaromír Štětina.
Odpovědná redaktorka Kateřina Mázdrová
Technická redaktorka Kateřina Tvrdá
Sazba Jana Mrázková
Obálka Kateřina Tvrdá
Foto na obálce Shutterstock
Vydalo nakladatelství Portál, s. r. o.,
s podporou frakce Evropské lidové strany
v Evropském parlamentu.
Praha 2016
Knihy Portálu si můžete objednat na adrese:
Portál, s. r. o.,
Klapkova 2, 182 00 Praha 8
tel.: 283 028 202, 283 028 203
na internetu: http://obchod.portal.cz
nebo e-mailem: obchod@portal.cz

N E PRODEJ NÁ E -K N I H A

